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Jogszabályok

A Kormány
57/2008. (III. 26.) Korm.

rendelete
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva, a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-a (1) bekezdésé-
nek b), c), f), j), g), k) pontjaiban, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végre-
hajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 1/A. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„1/A. § Az építésre, a tereprendezésre, illetve a vízgaz-
dálkodási célból végzett mederalakításra hatósági enge-
déllyel rendelkezõ a tevékenysége során kitermelt ásványi
nyersanyagot az engedélyében meghatározottak szerint
felhasználhatja, vagy azon a külön jogszabály szerint
tulajdonjogot szerezve azt hasznosíthatja, vagy értékesít-
heti.”

2. §

(1) A Vhr. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) a bányászati jog átruházására vonatkozó közokiratba

vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba fog-
lalt megállapodást;

b) az átvevõ közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos)
által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatát a bányá-
szati joggal és tevékenységgel összefüggésben az átadót
terhelõ kötelezettségek, különösen a tájrendezési, bánya-
bezárási (mezõfelhagyási), környezet- és természetvédel-
mi kötelezettségek, és a meg nem fizetett bányajáradék
átvállalásáról;

c) az átadás idõpontjában kitermelhetõ ásványvagyon
mennyiségérõl készített kimutatást;

d) az átvevõ egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát;
e) az átvevõ ajánlatát a Bt. 41. § (7) bekezdés szerinti

biztosíték adására, amely az átadó által nyújtott biztosíték-
nál nem lehet kevesebb;

f) a tevékenység gyakorlására elõírt jogszabályi felté-
telek, szakmai és egyéb követelmények teljesítésének iga-
zolását;

g) az átadó által megépített létesítmények tulajdon-,
használati jogának rendezésére vonatkozó megállapodást;

h) az átadó nyilatkozatát a bányászati jogot terhelõ
jogokról;

i) az átadás idõpontjára vonatkozóan kiegészített
bányamûvelési térképet.”

(2) A Vhr. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bányászati jog csak a megállapított bányatelek,

illetve az engedélyezett kutatási terület egésze tekinte-
tében ruházható át.”

3. §

A Vhr. 4. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A Bt. 20. § (3) bekezdésének alkalmazása szem-
pontjából ásványvagyon-védelmi vagy egyéb közérdek-
nek minõsül különösen:

a) a költségesebb termelési, mûvelési eljárás alkalma-
zása az ásványvagyon termelési veszteségeinek csökken-
tése és az ipari vagyon mennyiségének növelése érdeké-
ben,

b) a nem gazdaságos kitermelés foglalkoztatáspoliti-
kai, energiaellátási érdekbõl történõ fenntartása,

c) ha a bányavállalkozó vállalja, hogy a földalatti gáz-
tárolóban állami tulajdonban álló párnagáz megváltását
követõen a párnagázt 15 évig nem termeli ki, vagy a meg-
váltott párnagáznak megfelelõ mennyiségû földgázt a ren-
delkezésére álló más földalatti gáztárolóban 15 éven
keresztül készletként biztosítja.

(3) A bányajáradék mértékének csökkentése iránti
kérelmet, az azt alátámasztó indokolással az MBFH-hoz
kell benyújtani.”

4. §

(1) A Vhr. 6. §-ának (1) bekezdése b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A nyílt területre vonatkozó kutatási jog adományozása
iránti kérelmet az illetékes bányakapitánysághoz kell
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:]

„b) a kutatási terület közigazgatási megjelölését, az
Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rend-
szer szerinti koordinátákkal történõ lehatárolását, a kutatás
mélységi lehatárolását (a kutatási terület alaplapját),
szilárd ásványi nyersanyag esetében a kért kutatási terület-
tel lefedett ingatlanok helyrajzi számát;”

(2) A Vhr. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(2) A kérelemhez mellékelni kell a kutatási terület
Egységes Országos Térképrendszerben készült, legfeljebb
1:100 000 méretarányú térképét. A térképen fel kell tüntet-
ni az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, és ábrázolni
kell a kutatási terület határvonalát a határpontok számozá-
sával.”

(3) A Vhr. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Kutatási jog nem adományozható
a) annak, aki a korábbi kutatási jogadománya (engedé-

lye) alapján vállalt, és a kutatási mûszaki üzemi tervben
számára engedélyezett kutatási tevékenységét a kérelme-
zett területen neki felróhatóan a kérelem benyújtását meg-
elõzõ 5 éven belül nem teljesítette;

b) a bányavállalkozónak szilárd ásványi nyersanyag
esetében 5 éven belül arra a területre, amelyet a bányavál-
lalkozó már megkutatott, és a kutatás eredményérõl
készült zárójelentést a bányafelügyelet jogerõs és végre-
hajtható határozatban elfogadta;

c) annak, aki a bányajáradék bevallására és fizetésére
elõírt kötelezettségét [Bt. 20. § (2) bekezdés] bármely,
általa mûvelt kitermelõhely vonatkozásában nem teljesí-
tette, illetve akinek végrehajtható bányászati bírság
[Bt. 41. § (1) és (2) bekezdés] vagy felügyeleti díj tartozása
[Bt. 43. § (9) bekezdés] van;

d) a kérelmezett terület azon részére, vagy arra az ásvá-
nyi nyersanyagra, amelyre vonatkozóan a jog megadása
már megállapított bányászati jogot sértene.”

(4) A Vhr. 6. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) A kutatást legfeljebb 4 év idõtartamra szabad enge-
délyezni, amely két alkalommal az eredetileg engedélye-
zett idõtartam felével meghosszabbítható. A kutatásra
engedélyezett idõtartamot a kutatás mûszaki üzemi tervét
jóváhagyó határozat jogerõre emelkedésének és végrehajt-
hatóvá válásának napjától kell számítani. Ha a kutatást
– a bányavállalkozónak fel nem róható okból – hatósági
rendelkezés miatt szüneteltetni kell, az így kiesett idõ a
kutatás engedélyezett idejébe nem számítható be. A szüne-
telés okát és idõtartamát a bányavállalkozónak kell iga-
zolni.”

5. §

(1) A Vhr. 6/C. §-ának (2) bekezdése a következõ
j) ponttal egészül ki:

[A terv szöveges részének tartalmaznia kell:]
„j) a kutatás során kitermelni kívánt ásványi nyersanyag

mennyiségét és a kitermelés indokát.”

(2) A Vhr. 6/C. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A kutatásra vonatkozó mûszaki üzemi terv jóváha-
gyásáról a bányakapitányság a közremûködõ szakhatósá-
gok, illetve kivett hely (Bt. 49. § 16. pont) esetén a hatás-

körrel rendelkezõ hatóság kivett helyre vonatkozó állás-
foglalása alapján határozatban dönt, amelyben meghatá-
rozza a kutatás engedélyezett idõtartamát, az ásványva-
gyon-gazdálkodás, a biztonság és a tulajdon védelme érde-
kében szükséges feltételeket.”

(3) A Vhr. 6/C. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A kutatási mûszaki üzemi terv nem hagyható jóvá
a) a kérelemben megjelölt kutatási terület azon részén,

amelyen a kutatási tevékenység kivett helyet érint és a te-
vékenység végzéséhez a hatáskörrel rendelkezõ hatóság
nem járult hozzá;

b) annak, aki a bányajáradék bevallására és fizetésére
elõírt kötelezettségét [Bt. 20. § (2) bekezdés] bármely,
általa mûvelt kitermelõhely vonatkozásában nem teljesí-
tette, illetve akinek végrehajtható bányászati bírság
[Bt. 41. § (1) és (2) bekezdés] vagy felügyeleti díj tartozása
[Bt. 43. § (9) bekezdés] van.”

6. §

A Vhr. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A kutatásra engedélyezett idõszakon belül a bánya-
vállalkozó a kutatási területet vagy annak egy részét
visszaadhatja. A bányakapitányság a terület-visszaadást
akkor fogadhatja el, ha a visszaadásra bejelentett területen
a bányakárokat megtérítették, továbbá a tájrendezési és
környezetvédelmi, valamint a földvédelmi, talajvédelmi
kötelezettségeket teljesítették. A visszaadás elfogadásáról
a bányafelügyelet határozatban dönt. A visszaadott terüle-
ten a kutatási jog a határozat jogerõre emelkedése napján
szûnik meg.”

7. §

(1) A Vhr. 8. §-ának (2) bekezdése f) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A kutatási zárójelentésnek tartalmaznia kell:]
„f) a kutatással megismert ásványi nyersanyag(ok) meg-

határozását és minõségi jellemzését, az ásványvagyon
minõségi kategóriánkénti mennyiségi meghatározását és
ennek megbízhatóságát. Az ásványvagyon minõsítését
ásványi nyersanyagonként – a kutatási mûszaki üzemi
tervben elõírt vizsgálatok eredményei alapján – a legma-
gasabb fajlagos értékûtõl a kevésbé értékes nyersanyag
felé haladva kell elvégezni.”

(2) A Vhr. 8. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A kutatási zárójelentés elfogadásáról a bányakapi-
tányság határozatban dönt. A határozatnak tartalmaznia
kell:

a) a kutatási terület közigazgatási megjelölését és
sarokpontjainak EOV koordinátáit;
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b) a kutatás során – az elõírt vizsgálatok eredményei
alapján – minõsített ásványi nyersanyagok megnevezését
és a külön jogszabály szerinti besorolási kódját;

c) azon ásványi nyersanyagok megnevezését, besoro-
lási kódját és vagyonszámítási adatait, amelyeket az
Országos Ásványvagyon Nyilvántartásba – a jóváhagyást
követõ ásványvagyon mérleg készítése során – fel kell
venni.”

8. §

(1) A Vhr. 11/A. §-ának (2) bekezdése c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A kérelemhez mellékelni kell]
„c) külfejtéses mûvelésre tervezett bányatelek esetében

a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igény-
bevételi ütemtervét

ca) a kitermelés megkezdésének tervezett idõpontjától
számított elsõ öt évre vonatkozóan évenkénti,

cb) az 5-ödik év és a 35-ödik év közötti idõtartamra
vonatkozóan ötévenkénti bontásban,

cc) a 35 évnél késõbb tervezett igénybevétel esetén
„35 éven túl” utalással.”

(2) A Vhr. 11/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a)–d) pontok szerinti mellékleteket
egy-egy, az e) pont szerinti mellékletet kettõ, az f)–h) pon-
tok szerinti mellékleteket a bányatelek megállapítási eljá-
rásban szakhatóságként közremûködõ érintett hatóságok
számát [35. § (10) bekezdés, 1. számú melléklet] kettõvel
meghaladó példányszámban kell benyújtani.”

9. §

A Vhr. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A bányatelket megállapító határozatban a bányaka-
pitányság rendelkezik a bányászattal járó veszélyeztetés
elhárításához vagy csökkentéséhez szükséges mûszaki
intézkedésekrõl és feltételekrõl, szilárdásvány-bányászat
esetében jóváhagyja az újrahasznosítási célt, külfejtéses
mûvelésre tervezett bányatelek esetén elõírja a tájrendezé-
si elõterv alapján meghatározható követelményeket, és
dönt a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható
igénybevételi ütemtervérõl.”

10. §

A Vhr. a 12/A. §-át követõen a következõ 12/B. §-sal
egészül ki:

„12/B. § (1) A Bt. 26/A. §-ának (7) bekezdése szerinti
pályázatot az MBFH a bányavállalkozó bányászati jogát

törlõ határozat jogerõssé és végrehajthatóvá válásától szá-
mított 90 napon belül meghirdeti.

(2) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedését;
b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag(ok) meg-

nevezését, mennyiségét és minõségét;
c) a bányászati jog megszerzése esetén fizetendõ ellen-

érték legkisebb összegét;
d) a bányászati jogot terhelõ tájrendezéssel, környezet-

és természetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket;
e) a részletes pályázati anyag megvásárlásának díját és

helyét;
f) a pályázattal kapcsolatos információk elérhetõségeit;
g) a pályázatok benyújtásának helyét, módját és határ-

idejét;
h) a pályázatok elbírálásának szempontrendszerét,

határidejét.
(3) Nem vehetõ figyelembe annak a bányavállalkozó-

nak a pályázata, akinek az adott bányatelekre vonatkozó
bányászati jogát a Bt. 26/A. § (6) bekezdése alapján törölte
a bányafelügyelet.

(4) A bányászati jog ellenértéke a Magyar Államot,
a pályázattal kapcsolatos díjak az MBFH-t illetik meg.

(5) Ha a pályázat eredménytelen, a bányatelket a bánya-
felügyelet hivatalból törli, és szükség esetén intézkedik
a fennmaradó kötelezettségeknek a Bt. 41. § (7) bekezdése
szerint rendelkezésre álló biztosíték terhére történõ teljesí-
tésérõl.”

11. §

A Vhr. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A mûszaki üzemi terv intézkedéseit indokolni

kell, és meg kell adni végrehajtásuk ütemezését. Ha a jóvá-
hagyásra kért mûszaki üzemi terv ingatlan igénybevételi
terve eltér a 11/A. § (2) bekezdésének c) pont szerinti
ütemtervtõl, úgy az érintett ingatlantulajdonosokat errõl az
eljárás megindításáról szóló értesítésben tájékoztatni kell.
Az ingatlan igénybevételi ütemterv módosításáról a bá-
nyakapitányság a mûszaki üzemi tervet vagy annak módo-
sítását jóváhagyó határozatában dönt.

(2) Ha a mûszaki üzemi terv védõpillér-lefejtést irányoz
elõ, a bányakapitányság az érintett szakhatóságokat és
egyéb érdekelteket köteles az eljárásba bevonni.

(3) Kitermelésre vonatkozó mûszaki üzemi terv –
amennyiben a környezetvédelmi engedély érvényességi
ideje ennél nem rövidebb – mélymûvelés, illetve kõolaj- és
földgázbányászat esetében legfeljebb 5 év, míg külfejté-
sek esetében legfeljebb 15 év idõtartamra hagyható jóvá.
A mûszaki üzemi tervet a bányavállalkozónak évente felül
kell vizsgálnia, és megváltozott viszonyok esetén köteles
a mûszaki üzemi terv módosítását kezdeményezni. Ha a
bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meg-
határozott területet a tervidõszakban nem vette igénybe,
a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy
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alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idõ
felével meghosszabbítható.

(4) A mûszaki üzemi tervet, illetve a módosítására irá-
nyuló kérelmet a tervezett tevékenység megkezdését meg-
elõzõen legalább 60 nappal kell jóváhagyásra a bánya-
kapitánysághoz benyújtani.”

12. §

A Vhr. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) A jóváhagyott mûszaki üzemi terv módosítá-

sára – a (2) bekezdés kivételével – kizárólag a bányakapi-
tányságnak az érdekelt szakhatóságok állásfoglalásán ala-
puló jóváhagyásával kerülhet sor.

(2) Nem kell a mûszaki üzemi terv módosítási eljárásba
az érintett szakhatóságokat bevonni, ha a módosítás a mû-
szaki üzemi terv teljesítési határidejének 14. § (3) bekez-
dése szerinti meghosszabbítására irányul. A mûszaki üze-
mi terv módosításának jóváhagyásáról szóló döntést
közölni kell a mûszaki üzemi terv jóváhagyási eljárásban
részt vevõ szakhatóságokkal.”

13. §

A Vhr. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Szüneteltetésre vonatkozó mûszaki üzemi terv leg-
feljebb 3 évi idõtartamra hagyható jóvá. A szüneteltetési
mûszaki üzemi tervet a hatályos mûszaki üzemi terv enge-
délyezett idõtartamán belül, a tervezett szüneteltetés meg-
kezdését megelõzõen legalább 60 nappal kell az illetékes
bányakapitányságra benyújtani.”

14. §

A Vhr. 19/A. §-ának (2) bekezdése h) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A biztonsági övezeten belül a (7) és (8) bekezdésben
foglaltak kivételével tilos:]

„h) a kõolaj- és földgázbányászati létesítmények, az
elosztóvezeték, a szállítóvezeték részét képezõ állomások,
fáklyák, biztonsági övezetének teljes terjedelmében, illet-
ve a szállítóvezeték tengelyétõl mért 5-5 m távolságon
belül

ha) fák, illetve a létesítmények, vezetékek épségét
veszélyeztetõ egyéb növények (bokrok, cserjék, szõlõ
stb.) ültetése,

hb) szõlõ és egyéb kordonok elhelyezése,
hc) a 0,5 m-nél nagyobb mélységû talajmûvelés,
hd) egyéb földmunka végzése a kézimunkával végzett

régészeti feltárás kivételével,
he) a tereprendezés.”

15. §

A Vhr. 21. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A bányavállalkozó a bányászati tevékenységek,
a földgázellátásról szóló törvény alapján szállítási, táro-
lási, elosztási mûködési engedéllyel rendelkezõ szervezet
(engedélyes) a Bt. hatálya alá tartozó gázipari tevékenysé-
gek elvégzésére más személlyel (vállalkozó) szerzõdést
köthet, ha a vállalkozó a tevékenységre jogszabályban elõ-
írt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizs-
gával, engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek
megfelelõ személyeket foglalkoztat. A vállalkozó alvállal-
kozót a bányavállalkozó, illetve engedélyes hozzájárulá-
sával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevé-
kenység végzése tekintetében eleget tesz a vállalkozóra
elõírt feltételeknek. A vállalkozó (alvállalkozó) igénybe-
vételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal
megelõzõen a bányakapitányságnak be kell jelenteni.
A vállalkozó (alvállalkozó) közremûködése nem érinti a
bányavállalkozónak, engedélyesnek a Bt. hatálya alá tar-
tozó tevékenységért fennálló felelõsségét. A bejelentés
nem mentesíti a földgázellátásról szóló törvény alapján
szállítási, tárolási, elosztási mûködési engedéllyel rendel-
kezõ szervezetet a vállalkozó igénybevételére vonatkozó,
külön jogszabályban elõírt engedély megszerzése alól.”

16. §

A Vhr. 22. §-a a következõ (9)–(12) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások
tájrendezésére vonatkozó mûszaki üzemi tervre a 13. §
(3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

(10) A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások
(e mélyfúrások során kialakított kutak) további hasznosí-
tására vonatkozó felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia
kell

a) a kút tulajdonosának nevét, és tulajdonjogának iga-
zolását;

b) a kút geodéziai adatait (X, Y, külszíni Z koordinátái
EOV rendszerben), az érintett ingatlan hrsz.-át;

c) a kút szerkezetére, állapotára vonatkozó mûszaki
leírást, azon belül

ca) a talpmélységet,
cb) a harántolt rétegek jellemzõ adatait,
cc) a béléscsõ-rakatok adatait (saruállás, átmérõk, fal-

vastagságok) és a cementpalást adatait, a béléscsõ- és
gyûrûsterek feltöltésére vonatkozó adatokat,

cd) a cementdugók, mechanikus dugók elhelyezési
mélységére, állapotára vonatkozó adatokat,

ce) a kutat feltöltõ folyadék adatait,
cf) a kút- és lyukfej-szerelvény adatait,
cg) a kúton mért nyomásadatokat,
ch) a kútkörzet adatait;
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d) a fúrás mélyítésének eredeti célját;
e) a hasznosításra vonatkozó javaslatot.
(11) A bányafelügyelet a felülvizsgálati kérelemben

foglalt hasznosítási javaslat elfogadása esetén külön eljá-
rásban dönt az érdekelt szakhatóságok bevonásával a hasz-
nosítás jóváhagyásáról.

(12) A jóváhagyási kérelemhez mellékelni kell
a) a kútmunkálatok kiviteli tervét,
b) a kivitelezés megvalósulási ütemtervét,
c) az alkalmazandó fúró- (lyukbefejezõ) berendezés

típusát, paramétereit,
d) a tervezett víz- és környezetvédelmi intézkedéseket.”

17. §

A Vhr. 25. §-ának (5)–(6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, a § a következõ új (7)–(9) bekezdés-
sel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi (7) és (8) bekezdé-
sének megjelölése (10) és (11) bekezdésre változik:

„(5) A bányakapitányság a bányászati jog átruházásá-
hoz elõírt hozzájárulás iránti, valamint a mûszaki üzemi
terv, illetve módosításának jóváhagyására irányuló kére-
lem elbírálása során dönt – a koncessziós szerzõdés esetét
kivéve – a bányavállalkozót terhelõ kötelezettségek telje-
sítésére szolgáló biztosíték nagyságáról és teljesítésének
módjáról. A kérelemhez a bányavállalkozó köteles a bizto-
síték nagyságát alátámasztó költségtervet, és a biztosíték-
adás módjára vonatkozó ajánlatot mellékelni.

(6) A költségtervet a bányavállalkozónak úgy kell elké-
szítenie, mintha harmadik személy végezné el a bányavál-
lalkozót terhelõ kötelezettségekbõl fakadó feladatokat

a) Bt. 41. § (7) bekezdésében meghatározott vala-
mennyi kötelezettségre,

b) az újrahasznosítási célra,
c) a hulladékkezelõ létesítmény várható környezeti

hatására (különösen annak osztályára, a hulladék jellem-
zõire és a tájrendezett terület jövõbeni felhasználására),

d) a bányaüzem területén, a mûszaki üzemi terv(ek)
alapján igénybevett, vagy igénybe venni kívánt ingatlanok
még nem tájrendezett területére,

e) a tájrendezés során alkalmazni kívánt gépi berende-
zések igénybevételének költségére,

f) a tájrendezés során felhasználandó idegen beszerzé-
sû anyagok szállítási költséggel növelt értékére,

g) a külön jogszabály szerinti környezetkárosodás eny-
hítésére, a károsodást megelõzõ vagy ahhoz közeli, kielé-
gítõ állapot helyreállítására, valamint a környezeti elem
által a károsodást megelõzõen nyújtott szolgáltatás helyre-
állítására vagy azzal egyenértékû szolgáltatás biztosítására
figyelemmel.

(7) Az (5) bekezdésben foglalt biztosítékul hitelintézet-
tel vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti megállapo-
dás (bankgarancia, biztosítási szerzõdés alapján kiállított
– garanciát tartalmazó – biztosítói kötelezvény, hitelinté-
zet vagy biztosító szerzõdésben vállalt készfizetõ kezessé-
ge), a külön jogszabály szerint képzett céltartalék, zálog-

jog, óvadék, illetve hitelintézetnél e célra tartósan lekötött
pénzbetét szolgálhat.

(8) A fedezeti megállapodás, illetve a betéti szerzõdés
módosításához, illetve megszüntetéséhez, valamint a
pénzbetét felhasználásához a bányafelügyelet hozzájáru-
lása szükséges. A bányafelügyeleti hozzájárulás szüksé-
gességét a hitelintézettel, biztosítóval kötött szerzõdésnek
is tartalmaznia kell. A biztosíték terhére a bányafelügyelet
végrehajtási döntésben intézkedhet.

(9) Az (5) bekezdésben foglalt biztosíték mértéke a
külön jogszabály szerint képzett céltartalék esetében nem
haladhatja meg a 2 milliárd forintot.”

18. §

A Vhr. a 30/B. §-át követõen a következõ 30/C. §-sal
egészül ki:

„30/C. § (1) A bányafelügyelet a földtani közeg és az
ásványi nyersanyagok megkutatottsága, a földtani veszé-
lyek felmérése, és a földtani közeg hasznosítása területén
gyakorolt hatáskörében eljárva

a) vizsgálja
aa) a rendelkezésre álló földtani adatok és információk

használatát,
ab) a kutatási módszerek célszerûségét, a szükséges

megismerés minimális szintjét,
ac) a kivitelezés és az értékelés szakmai színvonalát,

ideértve a kutatás irányítójának szakirányú szakértõi jogo-
sultságát,

ad) a földtani közeg egyéb célú hasznosításának esetle-
ges ellehetetlenülését, ideértve az ásványi nyersanyag
kitermelést is;

b) gyûjti, kezeli és szolgáltatja az e tevékenységek
során keletkezett földtani adatokat.

(2) A bányafelügyelet a földtani közeg veszélyei elleni
védelem hatáskörében eljárva

a) intézkedést kezdeményezhet a katasztrófavédelmi
hatóságnál és az illetékes önkormányzatnál, valamint részt
vesz a veszélymegelõzés és -elhárítás szakmai felügyeleté-
ben;

b) a földtani veszélyhelyzetek megelõzésére kezdemé-
nyezheti a vis maior keret, valamint a központi költség-
vetés általános tartalék felhasználását.”

19. §

A Vhr. 31. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az 500 m-nél mélyebben elhelyezkedõ mélységi
vizek felszínre hozatalára irányuló hatósági eljárásban
a bányakapitányság szakhatóságként mûködik közre. Az
500 m-nél nem mélyebb, bányászati technológiával mélyí-
tett fúrásokat, a fúrási munkák megkezdés elõtt legalább
8 nappal be kell jelenteni az illetékes bányakapitányság-
hoz.”
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20. §

A Vhr. 35. §-a a következõ (13)–(16) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(13) Amennyiben egy „A” osztályba sorolt bányászati
hulladékkezelõ létesítmény üzemeltetése káros hatással
lehet egy másik Európai Uniós tagállam környezetére, és
ebbõl eredõen veszélyt jelenthet az emberi egészségre,
vagy ha egy érintett tagállam kéri, akkor a bányászatért
felelõs miniszter ugyanakkor továbbítja a vonatkozó infor-
mációt a másik tagállamnak, amikor azt a saját állampol-
gárai számára is hozzáférhetõvé teszi. Ez a tájékoztatás
képezi az alapját a kölcsönösség és egyenrangúság alapján
folyó konzultációnak a kétoldalú kapcsolatok keretein
belül.

(14) A bányászatért felelõs miniszter a nemzetközi két-
oldalú kapcsolatok keretében biztosítja, hogy a (13) be-
kezdésben említett esetekben az engedélykérelmeket,
megfelelõ ideig, annak a tagállamnak a nyilvánossága szá-
mára is hozzáférhetõvé tegyék, amelynek környezetére
a létesítmény hatással lehet, hogy az még az illetékes ható-
ság döntéshozatala elõtt észrevételeket tehessen.

(15) A (13) bekezdésében említett, bányászati hulladék-
kezelõ létesítménnyel kapcsolatos baleset esetén az üze-
meltetõ haladéktalanul megadja a katasztrófavédelmi
hatóságnak és a bányafelügyeletnek az emberi egészségre
gyakorolt hatások minimalizálásához és a – tényleges
vagy potenciális – környezeti károk mértékének felméré-
séhez és minimalizálásához szükséges információkat.

(16) A bányafelügyelet figyelemmel kíséri az elérhetõ
legjobb bányászati hulladékkezelési technikák fejlõdé-
sét.”

21. §

A Vhr. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak

való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 94/22/EK irányel-

ve (1994. május 30.) a szénhidrogének kutatására, feltárá-
sára és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának
és felhasználásának feltételeirõl;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irány-
elve (2006. március 15.) az ásványinyersanyag-kitermelõ
iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK
irányelv módosításáról [3. cikk 28. pontja, 14., 16. cikk és
21. cikk (2) bekezdése], a rendelet 35. §-a.”

22. §

A Vhr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet mellék-
lete lép.

23. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendel-
kezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell
alkalmazni.

(2) E rendelet 24. §-a 2010. március 1-jén lép hatályba.

(3) A Vhr. 2. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az
„a Belügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium” szöveg,
d) pontjában az „a Gazdasági Minisztérium” szövegrész
helyébe az „a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium”
szöveg, h) pontjában az „a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma” szövegrész helyébe az „az Oktatási és
Kulturális Minisztérium” szöveg lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Vhr.
1/B. §-a, 2. §-a (3) bekezdésének g) pontja, 6/C. §-ának
(5) bekezdése és a 22. §-ának (6) bekezdése hatályát
veszti.

(5) E rendelet 20. §-a az ásványinyersanyag-kitermelõ
iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK
irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i
2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14.,
16. cikkeinek, valamint 21. cikke (2) bekezdésének való
megfelelést szolgálja.

(6) E rendelet 1–22. §-a, valamint 23. §-ának (3)–(5) be-
kezdése a rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

(7) E rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.

24. §

(1) A Vhr. 25. §-ának (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) Az (5) bekezdésben foglalt biztosítékul hitelinté-
zettel vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti meg-
állapodás (bankgarancia, biztosítási szerzõdés alapján
kiállított – garanciát tartalmazó – biztosítói kötelezvény,
hitelintézet vagy biztosító szerzõdésben vállalt készfizetõ
kezessége), zálogjog, óvadék szolgálhat.”

(2) A Vhr. e rendelet 24. §-ának (1) bekezdésével meg-
állapított 25. § (7) bekezdését a folyamatban lévõ, elsõ
fokú határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmaz-
ni kell. A bányavállalkozó köteles 2010. március 1-jétõl
számított 30 napon belül a biztosítékra vonatkozó új aján-
latát a bányafelügyeletnek megküldeni. Ha a bányavállal-
kozó e kötelezettségét nem teljesíti, a bányafelügyelet
a bányászati tevékenység megkezdését nem engedélyezi,
illetve folytatását a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet
az 57/2008. (III. 26.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet
a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A bányászati szakigazgatási eljárásban
szakhatóságként közremûködõ érintett hatóságok

1. A katasztrófák elleni védekezésért és az építésügyért
felelõs miniszter területén:

1.1. tûzvédelem (a bányák föld alatti és azzal egy tekin-
tet alá esõ külszíni létesítményei kivételével)

– elsõ fokon: illetékes hivatásos önkormányzati tûzol-
tóparancsnok,

– másodfokon: megyei katasztrófavédelmi igazgató,
a fõváros területén az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság;

1.2. építésügy
– elsõ fokon: az építésügyi és az építésfelügyeleti ható-

ságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1/A. és 1/B. mellék-
letében meghatározott elsõfokú építésügyi hatóság,

– másodfokon: közigazgatási hivatal.

2. Az egészségügyért felelõs miniszter területén:

2.1. egészségvédelem
– elsõ fokon: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Szolgálat regionális intézete,
– másodfokon: Országos Tisztifõorvosi Hivatal;

2.2. gyógyhelyek, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap
lelõhelyek védelme

– elsõ fokon: Országos Tisztiorvosi Hivatal Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága,

– másodfokon: Egészségügyi Engedélyezési és Köz-
igazgatási Hivatal.

3. Az agrárpolitikáért felelõs miniszter területén:

3.1. mezõgazdaság
3.1.1. termõföldvédelem
– elsõ fokon: körzeti földhivatal,
– másodfokon: fõvárosi, megyei földhivatal;
3.1.2. talajvédelem
– elsõ fokon: Illetékes Megyei Mezõgazdasági Szak-

igazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
– másodfokon: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság;

3.2. erdõgazdaság
– elsõ fokon: Illetékes Megyei Mezõgazdasági Szak-

igazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság,
– másodfokon: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Központ Állami Erdészeti Szolgálat Központ.

4. A gazdaságpolitikáért felelõs miniszter területén:

4.1. útügyekben
4.1.1. országos közutak esetében
gyorsforgalmi út (autópálya, autóút), valamint közúti

határátkelõhely közlekedési építményei esetében
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt

Ügyek Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;
egyéb országos közút esetében
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes

regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;
4.1.2. helyi közutak esetében
a települési önkormányzat tulajdonában lévõ közutak

esetében
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes

regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;
a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ közutak

esetében
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt

Ügyek Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;
a fõvárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévõ

közutak esetében
– elsõ fokon: fõvárosi fõjegyzõ,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt

Ügyek Igazgatósága;

4.2. vasúti ügyekben
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes

regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;

4.3. víziközlekedési ügyekben:
a vízi utat keresztezõ szénhidrogén vezetékkel kapcso-

latos eljárásban
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt

Ügyek Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;
egyéb esetekben
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes

regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;

4.4. polgári repülési ügyekben
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközle-

kedési Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala.
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5. A honvédelemért felelõs miniszter területén:

5.1. honvédelmi ügyekben
– elsõ fokon: Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve,
– másodfokon: honvédelmi miniszter;

5.2. állami légiközlekedési hatósági ügyekben
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközle-

kedési Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala.

6. A környezetvédelemért felelõs miniszter területén:

környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi, vízügyi
hatósági ügyekben

– elsõ fokon: illetékes környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi felügyelõség,

– másodfokon: Országos Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség.

7. Az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter területén:

hírközlési hatósági ügyekben
– elsõ fokon: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala,
– másodfokon: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsá-

nak elnöke.

8. A kultúráért felelõs miniszter területén:

kulturális örökségvédelem terén
– elsõ fokon: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatás-

körrel rendelkezõ területi szerve,
– másodfokon: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

elnöke.”

A Kormány
60/2008. (III. 26.) Korm.

rendelete
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert

energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia

kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról szóló
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170. §-a (1) bekezdésének 7., 24.,
26–27. és 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az
Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

1. §

(1) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi
áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Kát rendelet) 3. számú melléklete 2. pontjának
b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[2. Az 1. és 2. számú melléklet szerinti árak alkalmazása
szempontjából az egyes napszakok (zónaidõk) idõtartamát
munkanapokon

– a mindenkor érvényes (közép-európai) idõszámítás
(a továbbiakban: téli idõszámítás), valamint

– a külön jogszabály szerint elrendelt nyári idõszámí-
tás tartama alatt
a következõképpen kell figyelembe venni:]

„b)

A 2. erõmûegység
csoport esetében

Téli idõszámítás Nyári idõszámítás

Csúcsidõszak 06:30–22:30 07:30–23:30

Völgyidõszak 22:30–02:00 és
05:30–06:30

23:30–03:00 és
06:30–07:30

Mélyvölgyidõszak 02:00–05:30 03:00–06:30

”

(2) A Kát rendelet 3. számú melléklete 3. pontjának
b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[3. Nem munkanapnak számító napokon az egyes nap-
szakok (zónaidõk) idõtartamát a következõképpen kell
figyelembe venni:]

„b)

A 2. erõmûegység
csoport esetében

Téli idõszámítás Nyári idõszámítás

Völgyidõszak 06:30–02:00 07:30–03:00

Mélyvölgyidõszak 02:00–06:30 03:00–07:30

”

2. §

A Kát rendelet 6. számú mellékletének 1. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„1. Az 5. § (1)–(4) bekezdései szerinti csúcs és völgy-
idõszaki árakat az alábbi képletek figyelembevételével
kell meghatározni:

a) Földgáz tüzelõanyaggal termelt villamos energiára

K K
FG INF= × + × + − ×





0 1
0 6 1 0 4

100

, ( ) ,

b) Nem földgáz tüzelõanyaggal termelt villamos ener-
giára

K K
INF= × + −





0 1
1

100

( )
„

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
63/2008. (III. 28.) Korm.

rendelete
az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint

az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV.
törvény 12. §-a (1) bekezdésének m) pontjában foglalt fel-
hatalmazása alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányá-
ról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. §

Az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes
üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek vég-
zésének feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) E rendeletet – az automatából történõ értékesítés,
a közterületi értékesítés, a külön jogszabályban meghatá-
rozott egyetemes postai szolgáltató által végzett kereske-
delmi tevékenység, valamint a csomagküldõ kereskede-
lem kivételével – nem kell alkalmazni azon kereskedelmi
tevékenységekre, amelyek végzéséhez a Kertv. értelmé-
ben nem szükséges üzlet.”

2. §

Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A kereskedõ – a 7–9. és a 12. §-ban meghatározott
kivétellel – csak jogerõs határozattal, az 1. melléklet sze-
rint kiadott mûködési engedély (a továbbiakban: mûködési
engedély) birtokában és az abban foglaltak szerint kezd-
heti meg, illetve folytathatja tevékenységét.”

3. §

Az R. 12. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A csomagküldõ kereskedõ köteles a termék

ismertetõjében, illetve a termékrõl szóló tájékoztatóban
feltüntetni

a) cégnevét (nevét),
b) székhelyét,
c) cégjegyzékszámát/vállalkozói igazolványának számát,
d) adószámát,
e) ha üzlettel rendelkezik, az üzlet címét,
f) ha elektronikus elérhetõséggel rendelkezik, az elekt-

ronikus levelezési címét,
g) telefonszámát,
h) az adatvédelmi nyilvántartási számát.

(2) A csomagküldõ kereskedõ, az (1) bekezdésben
meghatározott elérhetõségeire a tevékenységével kap-
csolatban beérkezõ vásárlói panaszt köteles megvizsgál-
ni, és az intézkedésérõl, valamint annak indokairól a vá-
sárlót a panasz kézhezvételétõl, illetve beérkezésétõl szá-
mított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus
levélben tájékoztatni. A válaszlevélben tájékoztatni kell
a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban
foglaltakkal, úgy panaszával a 20. § (2) bekezdésében
meghatározott szervekhez fordulhat. Az írásbeli vásárlói
panaszra adott válasz másodpéldányát a kereskedõ köte-
les az ellenõrzés során az ellenõrzõ hatóságoknak bemu-
tatni.”

4. §

(1) Ez a rendelet 2008. március 31-én lép hatályba és
a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 4. §-a
(1) bekezdésének f) pontjában foglalt „a vevõszolgálat cél-
jából mûködtetett helyiség kivételével” szövegrész, vala-
mint az R. 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja és az
R. 22. §-ának e) pontja hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A gazdasági és közlekedési miniszter
11/2008. (III. 26.) GKM

rendelete
a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény 118. § (6) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszte-
rek kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet
1. § f) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a pénz-
ügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 2. § a) pontjában foglalt feladat-
körében eljáró pénzügyminiszterrel, valamint a Magyar
Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben – a követke-
zõket rendelem el:

1. §

A Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi el-
járások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005.
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(IV. 12.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a kö-
vetkezõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (2)–(5) bekezdésben foglaltakat megfelelõen al-
kalmazni kell az Európai Szabadalmi Egyezmény szerinti
felszólalási és korlátozási eljárás eredményeként módosí-
tással fenntartott európai szabadalomra is.”

2. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A kiegészítõ oltalmi tanúsítvány megadására irá-
nyuló bejelentés és a kiegészítõ oltalmi tanúsítvány idõtar-
tamának meghosszabbítására irányuló kérelem díja
214 000 forint.”

(2) Az R. 6. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egé-
szül ki:

[A tanúsítvány fenntartási díjának összege:]
„f) a hatodik évre 564 000 forint.”

3. §

Az R. 9. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A fenntartási díjat e pótlékkal együtt kell megfizetni

abban az esetben is, ha a fenntartási díjat a hat hónapos
türelmi idõ elteltét követõen, igazolási kérelem alapján
fizetik meg.”

4. §

(1) Az R. 14. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ
alcím lép:

„Megsemmisítési, megszüntetési, törlési,
megszûnés-megállapítási, érvénytelenség-megállapítási,

megvonási, nemleges megállapítási
és a kényszerengedélyekkel kapcsolatos díjak”

(2) Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Szabadalmi, használati mintaoltalmi, formaterve-
zési mintaoltalmi és topográfiaoltalmi ügyben a megsem-
misítésre és a nemleges megállapításra, kiegészítõ oltalmi
tanúsítvánnyal kapcsolatos ügyben a tanúsítvány megszû-
nésének vagy érvénytelenségének megállapítására, idõtar-
tama meghosszabbításának megvonására és a nemleges
megállapításra, szabadalmi és kiegészítõ oltalmi tanúsít-
vánnyal kapcsolatos ügyben a kényszerengedély megadá-
sára, felülvizsgálatára, módosítására és a kényszerengedé-
lyes könyveibe és nyilvántartásaiba történõ betekintésre,
növényfajta-oltalmi ügyben a megsemmisítésre, a meg-
szüntetésre és a fajtanév törlésére, valamint védjegy- és
földrajzi árujelzõ-oltalmi ügyben a törlésre és a megszûnés
megállapítására irányuló kérelem díja 128 000 forint.”

5. §

(1) Az R. 15. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ
alcím lép:

„A módosítási, a határidõ-hosszabbítási, a megosztási
és az eljárás folytatása iránti kérelem díja”

(2) Az R. 15. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) Iparjogvédelmi ügyben az eljárás folytatása iránti
kérelem díja 35 000 forint.

(8) Ha az elmulasztott határidõ díj fizetésére vonatko-
zott, a (7) bekezdésben meghatározott díjat e díjon felül
kell megfizetni.”

6. §

Az R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke engedélyez-
heti a díjaknak az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõ
módon történõ megfizetését, ideértve a letéti számla útján
történõ díjfizetést is.”

7. §

Az R. 24. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a (2) és (3) bekezdés számozása (3) és (4) be-
kezdésre változik:

„(2) Ha az átmeneti szabadalmi oltalom olyan alapsza-
badalom, amelyre a Magyar Szabadalmi Hivatal kiegé-
szítõ oltalmi tanúsítványt adott, az átmeneti szabadalmi
oltalom utolsó évében esedékes fenntartási díjának az olta-
lom lejártát követõ idõszakra esõ – a 6. § (3) bekezdésének
megfelelõ alkalmazásával kiszámított – összegét kérelem-
re vissza kell téríteni, illetve más iparjogvédelmi ügy díja-
ként kell átvezetni, feltéve, hogy a tanúsítvány elsõ évében
esedékes fenntartási díjat megfizették.”

8. §

Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az írásos vélemény iránti kérelem díjának kérelem-
re történõ visszafizetése esetén – a találmányok szabadal-
mi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továb-
biakban: Szt.) 69/A. § (8) bekezdés d) pontjában szabályo-
zott eset kivételével – továbbá az Szt. 75. § (5) bekezdésé-
ben, valamint e rendelet 24. § (1) bekezdésében és 25. §
(2) bekezdésében meghatározott esetekben a Magyar
Szabadalmi Hivatal a visszafizetendõ összeget a vissza-
fizetést megelõzõen csökkenti a Magyar Szabadalmi
Hivatalnak a Magyar Államkincstárban vezetett számlája
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terhére benyújtott átutalási megbízások jutalékainak, dí-
jainak, illetve a postai pénzforgalmi megbízások után a
posta által felszámított díjaknak az összegével.”

9. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 3. § (5) bekezdésében, 4. § (2) és (5) bekezdé-
sében, 18. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében az
„és kinyomtatási” szövegrész, 3. § (6) bekezdésének elsõ
mondatában és 4. § (4) bekezdésének elsõ mondatában az
„és kinyomtatási”, valamint a „kinyomtatott” szövegrész,
továbbá a 3. § (6) bekezdésének második mondata és a 4. §
(4) bekezdésének második mondata.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973.
október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi
Egyezmény) Díjszabályzatának kihirdetésérõl szóló
45/2002. (XII. 28.) GKM rendelet és az európai szabadal-
mak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni
Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) Díjsza-
bályzatának kihirdetésérõl szóló 45/2002. (XII. 28.) GKM
rendelet módosításáról szóló 123/2004. (X. 19.) GKM ren-
delet.

(4) Ezt a rendeletet a hatálybalépését követõen benyúj-
tott bejelentések és kérelmek alapján esedékessé vált
díjakra kell alkalmazni.

(5) A (2) és (3) bekezdés, valamint az 1–8. §-ok az e ren-
delet hatálybalépését követõ napon hatályukat vesztik.
E bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ második
napon hatályát veszti.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
12/2008. (III. 28.) GKM

rendelete
a felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal

kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági
feladatokról szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet

módosításáról

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
182. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint a postáról szóló
2003. évi CI. törvény 53. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § i) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat-

és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket ren-
delem el:

1. §

A felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal kap-
csolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról szóló
15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet 2. § (1) bekezdés felve-
zetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2008. évben a szolgáltatók által fizetendõ felügyeleti
díj összege a következõ mértékû:”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
14/2008. (IV. 3.) GKM

rendelete
a bányászati hulladékok kezelésérõl

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény 59. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a bányá-
szatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekez-
dés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági
és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya az ásványi nyersanyagok kutatá-
sából, kitermelésébõl, feldolgozásából és tárolásából szár-
mazó hulladék (a továbbiakban: bányászati hulladék) ke-
zelésére terjed ki.

(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá:
a) az ásványi nyersanyagok kutatása, kitermelése és

feldolgozása során keletkezõ olyan hulladék, amely más
jogszabály hatálya alá tartozik, és nem közvetlenül e tevé-
kenységekbõl származik (például munkagépek üzem- és
kenõanyagai),

b) az ásványkincsek tengeri kutatásából, kitermelésé-
bõl és feldolgozásából származó hulladéka,

c) víz, szennyezett víz, gáz, cseppfolyósított földgáz
és bármilyen folyékony halmazállapotú hulladék besajto-
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lása, visszasajtolása a földtani közegbe és a felszín alatti
vizekbe,

d) a bányászati hulladékok radioaktivitásával kapcso-
latos ártalmatlanítási, mentesítési, környezeti rehabilitá-
ciós tevékenység.

(3) Az inert bányászati hulladék, a nem szennyezett
talaj, a tõzegbányászati hulladék és az ásványi nyersanya-
gok – kivéve a kõolaj, valamint a gipsztõl és az anhidrittõl
különbözõ evaporitok – kutatása során keletkezõ nem
veszélyes hulladék nem tartozik a 6. §, a 7. §, a 10. §
(1), (4)–(5) bekezdése, a 11. §, a 12. § (6) bekezdése és
a 13. § hatálya alá, kivéve ha „A” osztályba sorolt hulla-
dékkezelõ létesítményben került lerakásra.

(4) A nem veszélyes és nem inert bányászati hulladé-
kokra nem vonatkoznak a 10. § (4)–(5) bekezdésében,
a 11. § (4)–(6) bekezdésében, a 12. § (6) bekezdésében,
valamint a 13. §-ban foglalt követelmények, kivéve ha „A”
osztályba sorolt hulladékkezelõ létesítményben kerültek
kezelésre.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. csurgalék: minden olyan folyadék, amely a lerakott

hulladékon átszivárog, és amelyet a hulladékkezelõ léte-
sítmény kibocsát vagy magában tart, beleértve a szennye-
zett csurgalékvizet is, amely nem megfelelõ kezelés esetén
károsíthatja a környezetet;

2. dúsítási maradékok: szilárd vagy iszapszerû hulla-
dékok, amelyek az ásványok elválasztástechnikai eljárá-
sokkal (például törés, õrlés, osztályozás, flotálás és más
fizikai, kémiai eljárások) történõ – az értékes ásványi
részeknek a kevésbé értékes kõzettõl való eltávolítása
érdekében végzett – elõkészítése után maradnak vissza;

3. érintett nyilvánosság: e rendeletben meghatározott,
a környezetvédelmi döntéshozatal által érintett vagy való-
színûleg érintett, illetve abban érdekelt nyilvánosság, és
nem kormányzati szervezeteik;

4. gát: mesterséges építmény víznek vagy hulladéknak
egy mesterséges térben való visszatartására vagy elkeríté-
sére;

5. gyenge sav hatására bomló cianid: olyan cianid és
cián-vegyületek, amelyek gyenge sav hatására meghatáro-
zott pH-értéken átalakulnak;

6. hulladék: a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 3. § a) pontjában
meghatározott hulladék;

7. hulladék birtokosa: a bányászati hulladék termelõje,
vagy az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ szervezet, akinek a hulladék
a birtokában van;

8. hulladékkezelõ létesítmény: a szilárd vagy folyékony
halmazállapotú, oldatban vagy szuszpenzióban lévõ bá-
nyászati hulladéknak az a)–d) pontban meghatározott idõ-
tartamon túl történõ gyûjtésére vagy elhelyezésére szol-
gáló, a bányavállalkozó kérelmére a bányafelügyelet által
engedélyezett kijelölt terület. Ezek a létesítmények
magukban foglalnak bármely gátat vagy egyéb, tárolásra,
visszatartásra, elkülönítésre szolgáló, illetve a létesít-
ményt egyéb módon szolgáló építményt, továbbá – bár
nem kizárólagosan – a meddõhányókat és tározókat, de
nem beleértve a bányatérségeket, amelyekbe a hulladékot
az ásvány kitermelését követõen rehabilitációs és építési
célból visszatöltik

a) idõkorlát nélkül az „A” osztályba sorolt hulladék-
kezelõ létesítmények és a hulladékgazdálkodási tervben
veszélyesnek minõsített hulladékot kezelõ létesítmények
esetében,

b) hat hónapot meghaladó idõtartamnál a váratlanul
keletkezõ veszélyes hulladékot kezelõ létesítmények ese-
tében,

c) egy évet meghaladó idõtartamnál a nem veszélyes
és nem inert hulladékot kezelõ létesítmények esetében,

d) három évet meghaladó idõtartamnál a nem szennye-
zett talaj; a nem veszélyes, kutatásból származó hulladék;
a tõzeg kitermelésébõl, feldolgozásából és tárolásából
származó hulladék, valamint az inert hulladék kezelésére
szolgáló létesítmények esetében;

9. inert hulladék: olyan hulladék, amely semmilyen je-
lentõsebb fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson nem
megy át. Az inert hulladék nem oldódik, nem ég, más fizi-
kai vagy kémiai reakcióba nem lép, biológiai úton nem
bomlik, nem befolyásol vele érintkezésbe kerülõ anyago-
kat hátrányosan oly módon, hogy környezetszennyezést
okozna, vagy károsítaná az emberi egészséget. A hulladék
teljes kioldható anyagtartalmának, szennyezõanyag-tartal-
mának és a csurgalék ökotoxicitásának elhanyagolhatónak
kell lennie, és különösen nem veszélyeztetheti a felszíni
víz vagy a felszín alatti víz minõségét;

10. illetékes személy: olyan természetes személy, aki
rendelkezik azokkal a mûszaki ismeretekkel és tapaszta-
lattal, amelyek szükségesek az e rendeletbõl eredõ felada-
tának ellátásához (például földtani szakértõ, hites bánya-
mérõ, mérnöki kamaránál nyilvántartásba vett szakértõ);

11. jelentõs változás: a hulladékkezelõ létesítmény
szerkezetének vagy mûködésének olyan változása, amely
a bányafelügyelet véleménye alapján jelentõs negatív
hatással lehet az emberi egészségre vagy a környezetre;

12. nyilvánosság: egy vagy több természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szer-
vezet, azok társulásai, szervezetei vagy csoportjai;

13. súlyos baleset: a bányaüzem területén történõ olyan
esemény, amely e rendelet alkalmazási körébe tartozó bár-
mely létesítményben nyersanyag-kitermelésbõl származó
hulladék kezelését is magában foglaló tevékenység során
következik be, és az emberi egészség, illetve a környezet
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súlyos veszélyeztetéséhez vezet akár azonnal, akár késlel-
tetve, a helyszínen vagy azon kívül;

14. tározó: finom szemcséjû hulladékok – általában
dúsítási maradékok –, továbbá változó mennyiségû, az
ásványkincsek feldolgozásából, valamint az ipari víz tisz-
tításából és hasznosításából származó szabad víz tárolásá-
ra szolgáló természetes vagy mesterséges létesítmény;

15. tengeri: a tengernek és a tengerfenéknek az átlagos
vagy közepes árapály alacsony vízszintet jelzõ pontjától
kifelé terjedõ területe;

16. üzemeltetõ: az a természetes vagy jogi személy, aki
a bányászati hulladék kezeléséért felelõs, beleértve a
bányászati hulladék ideiglenes tárolását, valamint a mûkö-
dési és a bezárás utáni idõszakot is;

17. veszélyes hulladék: a Hgt. 3. § b) pontjában meg-
határozott hulladék.

Általános követelmények

3. §

(1) A bányavállalkozók megteszik a szükséges intézke-
déseket annak biztosítása érdekében, hogy a bányászati
hulladék kezelése

a) ne jelentsen veszélyt az emberek egészségére,
b) során ne használjanak olyan eljárásokat vagy mód-

szereket, amelyek károsíthatják a környezetet, a bányá-
szati hulladék kezelése különösen ne jelentsen veszélyt
a vízre, a levegõre, a talajra, valamint az állat- és növény-
világra,

c) ne okozzon kellemetlen zajt vagy szagot, és
d) ne legyen káros hatással a tájra vagy a védett terüle-

tekre.

(2) Az üzemeltetõ megtesz minden szükséges intézke-
dést, amely megakadályozza vagy csökkenti a bányászati
hulladék kezelése következtében a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, beleértve
a hulladékkezelõ létesítmény irányítását – még bezárása
után is – az adott létesítménnyel kapcsolatos súlyos balese-
tek megelõzését, ezeknek a környezetre és az emberi életre
gyakorolt következményei csökkentését.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézkedéseket
többek között az elérhetõ legjobb technikák figyelembe-
vételével kell kialakítani.

Bányászatihulladék-gazdálkodási terv

4. §

(1) Az üzemeltetõ hulladékgazdálkodási tervet készít a
bányászati hulladék mennyiségének minimálisra csökken-
tésére, elõkezelésére, hasznosítására és ártalmatlanítására.

(2) A bányászatihulladék-gazdálkodási terv célkitûzései:

a) a hulladék keletkezésének és ártalmasságának meg-
elõzése vagy csökkentése, különösen az alábbiak figye-
lembevételével:

aa) hulladékkezelés a tervezési fázisban, valamint az
ásványi nyersanyag kitermelésére és elõkészítésére hasz-
nált módszer kiválasztásakor,

ab) változások, amelyeken a bányászati hulladék a
reakcióképes felület növekedés és a felszíni viszonyoknak
való kitettség kapcsán keresztülmehet,

ac) a bányászati hulladéknak az ásványi nyersanyag
kitermelését követõen a bányatérségbe való visszatöltése
amennyire az mûszakilag és gazdaságilag kivitelezhetõ
és környezetbarát a környezetvédelmi jogszabályi elõ-
írásoknak és e rendelet rendelkezéseinek megfelelõen,

ad) a termõtalaj visszahelyezése a hulladékkezelõ léte-
sítmény bezárása után, vagy ha ez a gyakorlatban nem ki-
vitelezhetõ, a termõtalaj máshol történõ újrahasznosítása
a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen,

ae) kevésbé veszélyes anyagok használata az ásványi
nyersanyagok elõkészítéséhez;

b) a bányászati hulladék újrafeldolgozással vagy
visszanyeréssel történõ hasznosításának ösztönzése a kör-
nyezetvédelmi elõírásoknak és e rendelet rendelkezései-
nek megfelelõen;

c) a bányászati hulladék rövid és hosszú távú biztonsá-
gos ártalmatlanításának biztosítása, különös tekintettel a
tervezési fázisban a hulladékkezelõ létesítmény mûködése
közbeni és a bezárása utáni irányításra, valamint egy olyan
terv kiválasztására, amely

ca) a bezárt hulladékkezelõ létesítmény minimális
szintû vagy lehetõség szerint semmilyen felügyeletét,
ellenõrzését és irányítását nem követeli meg,

cb) megelõzi vagy minimálisra csökkenti a hosszú távú
negatív hatásokat, (például amelyeket a hulladékkezelõ
létesítménybõl származó, levegõben, illetve vízben lebegõ
szennyezõ anyagok vándorlása okoz), továbbá

cc) biztosítja minden, az eredeti terepszintet megha-
ladó gát vagy meddõhányó hosszú távú geotechnikai stabi-
litását.

(3) A bányászatihulladék-gazdálkodási terv tartalmazza
legalább:

a) ahol alkalmazható, a hulladékkezelõ létesítmény
javasolt osztályozását az 1. mellékletben megállapított kri-
tériumokkal összhangban:

aa) ,,A” osztályú hulladékkezelõ létesítmény esetében
1. az 5. § (3) bekezdésének megfelelõen koncepciót

a súlyos balesetek megelõzésére,
2. biztonsági rendszert ennek végrehajtására, és
3. egy belsõ vészhelyzeti tervet,

ab) nem „A” osztályú hulladékkezelõ létesítmény ese-
tén, az ezt igazoló elegendõ információt, ideértve a bal-
esetveszélyek meghatározását is;

b) a hulladékok jellemzését a 2. mellékletnek megfele-
lõen, valamint a mûködési fázis során keletkezõ bányá-
szati hulladék becsült összes mennyiségérõl szóló nyilat-
kozatot;
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c) a hulladéktermelõ tevékenység és a hulladékkezelõ
folyamatok leírását;

d) annak leírását, hogy a hulladék elhelyezése milyen
káros hatást gyakorolhat a környezetre és az emberi egész-
ségre, valamint a létesítmény mûködése közben és bezárá-
sa után a környezetre gyakorolt hatás minimálisra csök-
kentése érdekében végrehajtandó megelõzõ intézkedé-
seket, beleértve a 10. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjá-
ban meghatározott szempontokat is;

e) a javasolt ellenõrzési és monitoring eljárásokat
a 9. §-nak – ahol alkalmazható –, továbbá a 10. § (2) be-
kezdés c) pontjának megfelelõen;

f) a javasolt bezárási tervet – beleértve a rehabilitációt
is –, a bezárás után követendõ eljárásokat és a monitorin-
got a 11. § rendelkezéseinek megfelelõen;

g) a víz állapotromlását megakadályozó intézkedése-
ket, valamint a levegõ- és talajszennyezést megakadályozó
vagy minimalizáló intézkedéseket a 12. § rendelkezései-
nek megfelelõen;

h) a hulladékkezelõ létesítmény területe állapotának
felmérésére vonatkozóan a külön jogszabály szerinti
hatásvizsgálatot.

(4) A bányafelügyelet a bányászatihulladék-gazdál-
kodási terv alapján értékeli az üzemeltetõ képességét a
bányászatihulladék-gazdálkodási tervben meghatározott
céloknak, valamint az e rendeletben meghatározott kötele-
zettségeinek teljesítésére.

(5) A bányászatihulladék-gazdálkodási tervet ötéven-
ként felül kell vizsgálni, és amennyiben a hulladékkezelõ
létesítmény üzemelésében vagy az elhelyezett hulladék-
ban jelentõs, mennyiségi és minõségi változások követ-
keznek be, módosítani kell. A bányafelügyeletet minden
változásról írásban értesíteni kell, amely ennek elfogadá-
sáról az engedélyezési eljárásba bevont szakhatóságok
közremûködésével határozatban dönt.

(6) A (3) bekezdésben meghatározott információkat tar-
talmazó, külön jogszabály szerint készített terveket és
engedélyezési dokumentációt fel lehet használni az azokra
való tételes hivatkozással, ha így elkerülhetõ az ismételt
információszolgáltatás, feltéve hogy az (1)–(5) bekezdés-
ben foglalt követelmények teljesülnek.

A súlyos balesetek megelõzése és az azokkal
kapcsolatos információk

5. §

(1) E § rendelkezéseit az „A” osztályú bányászatihulla-
dék-kezelõ létesítményekre kell alkalmazni. A rendelke-
zések nem vonatkoznak a katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kap-
csolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999.
évi LXXIV. törvény IV. fejezetének hatálya alá tartozó
veszélyes ipari üzemekre.

(2) Az üzemeltetõk a hulladékgazdálkodási terv kereté-
ben gondoskodnak a súlyos baleseti kockázatok megálla-
pításáról, és a szükséges jellemzõknek a hulladékkezelõ
létesítmény tervezésébe, építésébe, üzemeltetésébe, kar-
bantartásába, bezárásába és utógondozásába történõ be-
építésérõl annak érdekében, hogy megelõzzék ezeket
a baleseteket és azoknak az emberi egészségre, a környe-
zetre gyakorolt káros hatásait – beleértve a határokon át-
terjedõket is – korlátozzák.

(3) A (2) bekezdés elveinek megfelelõen az üzemeltetõ
az üzemelés megkezdése elõtt a bányászati hulladék keze-
lésével kapcsolatban tervet dolgoz ki a súlyos balesetek
megelõzésére, biztonsági irányítási rendszert vezet be
ennek végrehajtására – a 3. melléklet I. pontjában meg-
határozott követelményekkel összhangban –, valamint
olyan belsõ vészhelyzeti tervet készít, amelyben meghatá-
rozza a baleset esetén a helyszínen foganatosítandó intéz-
kedéseket.

(4) Az üzemeltetõ a súlyos balesetek megelõzését szol-
gáló terv végrehajtásáért és idõszakos felülvizsgálatáért
felelõs biztonsági vezetõt nevez ki.

(5) A belsõ vészhelyzeti terv célja:
a) a súlyos balesetek és más üzemzavarok kezelése, irá-

nyítás alatt tartása hatásuk minimalizálása, különösen az
emberi egészségben és a környezetben okozott károk kor-
látozása érdekében,

b) intézkedések végrehajtása az emberi egészségnek és
a környezetnek a súlyos balesetek és más üzemzavarok
hatásaitól való megóvása érdekében,

c) a szükséges információ közlése a nyilvánossággal és
az érintett terület illetékes szolgáltatóival, hatóságaival,

d) súlyos balesetet követõen a környezet rehabilitáció-
jának és megtisztításának biztosítása.

(6) Súlyos baleset esetén az üzemeltetõ azonnal megad-
ja a bányafelügyeletnek az emberi egészségre gyakorolt
hatások minimalizálásához, valamint a – tényleges vagy
lehetséges – környezeti károk mértékének felméréséhez
és minimálisra csökkentéséhez szükséges információkat.
A bányászatihulladék-kezelõ létesítmény területén kívüli
hatásokat okozó súlyos baleset bekövetkezése esetén az
üzemeltetõ által szolgáltatott adatoknak ki kel terjednie

a) a súlyos baleset körülményeire,
b) a súlyos balesetben szereplõ veszélyes anyagokra,
c) a lakosságra és a környezetre gyakorolt hatások érté-

keléséhez szükséges adatokra,
d) a megtett intézkedésekre

vonatkozó információkra is.

(7) A bányászatihulladék-kezelõ létesítmény mûködési
engedélyének kiadását követõ 6 hónapon belül a súlyos
baleset által veszélyeztetett településre külsõ vészhelyzeti
terv készül. A külsõ vészhelyzeti tervet a bányafelügyelet
az érintett polgármesterrel együttmûködve készíti el. Az
üzemeltetõ a bányafelügyeletnek megad minden olyan
információt, amely e terv elkészítéséhez szükséges.
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(8) A bányafelügyelet döntése alapján nem készül külsõ
vészhelyzeti terv, ha a lehetséges súlyos baleset következ-
ményeinek értékelésébõl alaposan feltételezhetõ, hogy
a településen nem alakulhat ki az egészséget és a környe-
zetet veszélyeztetõ hatás.

(9) A külsõ vészhelyzeti tervrõl annak elkészítése során
a végrehajtásában érintettek (az illetékes megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóság, fõvárosban a Fõvárosi Polgári
Védelmi Igazgatóság, az Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat illetékes intézete, az illetékes környezet-
védelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség, az
illetékes önkormányzati tûzoltóság, mentõszolgálat, rend-
õrség), valamint az üzemeltetõ véleményt nyilvánít. A kül-
sõ vészhelyzeti terv jóváhagyását megelõzõen az érintett
nyilvánosság részére lehetõvé kell tenni, hogy a külsõ
vészhelyzeti terv nyilvánosságra hozható részeihez 30 na-
pon belül észrevételeket tehessen, amelyeket a bányafel-
ügyelet a terv véglegesítése során figyelembe vesz.

(10) A külsõ vészhelyzeti tervet a helyi védelmi bizott-
ság elnöke hagyja jóvá. A jóváhagyott külsõ vészhelyzeti
tervet a bányafelügyelet megküldi a (9) bekezdésben fel-
sorolt szervek és szervezetek részére.

(11) A külsõ vészhelyzeti terv a külön jogszabály sze-
rinti települési veszélyelhárítási terv része.

(12) A külsõ vészhelyzeti tervet a bányafelügyelet leg-
alább háromévente felülvizsgálja és szükség szerint módo-
sítja. A külsõ vészhelyzeti tervben végrehajtott módosítá-
sokról jegyzõkönyv készül. Amennyiben a külsõ vész-
helyzeti terv jelentõs módosítása szükséges, annak során
a (9) bekezdés elõírásait alkalmazni kell. A bányafelügye-
let a külsõ vészhelyzeti terv módosításáról tájékoztatja
a (9) bekezdésben felsoroltakat.

(13) A bányafelügyelet gondoskodik arról, hogy a lehet-
séges súlyos balesettel kapcsolatos információkhoz – ame-
lyek legalább a 3. melléklet II. pontjában felsorolt eleme-
ket tartalmazzák – az érintett nyilvánosság ingyenesen
hozzáférhessen.

(14) A bányászatihulladék-kezelõ létesítmény területén
kívüli hatásokat okozó súlyos baleset bekövetkezése ese-
tén a bányafelügyelet a veszélyeztetett település polgár-
mesterét és a külsõ vészhelyzeti terv végrehajtásában érin-
tetteket a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, fõvá-
rosban a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság ügyeleti
szolgálata útján köteles haladéktalanul tájékoztatni a
(6) bekezdésben felsorolt információkról.

Kérelem és engedélyezés

6. §

(1) A bányafelügyelet a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. Vhr.) 13. § (3) be-

kezdés i) pontjának megfelelõen a mûszaki üzemi terv
keretében fogadja el a bányászatihulladék-gazdálkodási
tervet, és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Bt.) 31. §-a, valamint a külön jogszabály
szerinti eljárásban engedélyezi a bányászatihulladék-ke-
zelõ létesítmény mûködését (a továbbiakban: engedély).
Az engedély tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltak alap-
ján hozott döntéseket, és megjelöli, hogy a 8. §-ban és az
1. mellékletben meghatározottakkal összhangban a hulla-
dékkezelõ létesítmény „A” osztályba tartozik-e.

(2) Az engedélykérelem a következõket tartalmazza:
a) az üzemeltetõ megjelölése,
b) a hulladékkezelõ létesítmény javasolt helye,
c) a 4. § szerinti bányászatihulladék-gazdálkodási terv,
d) pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékû megfe-

lelõ intézkedés a 13. §-nak megfelelõen,
e) az üzemeltetõ által megadott információk, ha a léte-

sítményhez külön jogszabály által elõírt környezeti hatás-
vizsgálat szükséges.

(3) A bányafelügyelet akkor adja meg az engedélyt, ha
az üzemeltetõ igazolja, hogy

a) az üzemeltetõ az e rendelet által támasztott követel-
ményeket képes betartani, és

b) a hulladékkezelés nem ellentétes a Hgt. általános
elveivel.

(4) A bányafelügyelet hivatalból módosítja az engedély
feltételeit, amennyiben

a) a hulladékkezelõ létesítmény üzemelésében vagy az
elhelyezett hulladékban jelentõs változások következnek
be (például az üzemeltetõ változása, a hulladék veszélyes-
ségének változása),

b) az üzemeltetõ által a 10. § (4) és (5) bekezdése sze-
rint jelentett monitoring eredmények vagy a 14. § szerint
végrehajtott ellenõrzések alapján indokolt,

c) az Európai Unió által nyilvántartott, elérhetõ techni-
kában beálló jelentõs változás következik be.

(5) Az engedélyben foglalt információkat a bányafel-
ügyelet az illetékes nemzeti és közösségi statisztikai hiva-
talok számára hozzáférhetõvé teszi statisztikai célból tör-
ténõ megkeresés esetén. Az üzleti titkot képezõ informá-
ciók – különösen az üzleti kapcsolatok, a költségösszete-
võk és a gazdaságosan kitermelhetõ ásványvagyon
mennyisége – nem hozhatók nyilvánosságra.

A nyilvánosság részvétele

7. §

(1) Az engedélykérelem benyújtását követõen a bánya-
felügyelet a hivatalában, valamint az illetékes önkormány-
zat hirdetõtábláján közleményt tesz közzé, amely tartal-
mazza:

a) az engedélykérelmet,
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b) a tényt, amennyiben az engedélykérelemrõl hozott
döntés konzultáció tárgyát képezi a tagállamok között,

c) a bányafelügyelet elérhetõségét, amelytõl informá-
ciókat lehet kérni, valamint amelyhez észrevételeket és
kérdéseket lehet benyújtani, továbbá ennek határidejét,

d) a lehetséges döntéseket,
e) ahol értelmezhetõ, az engedély vagy az engedély fel-

tételeinek módosítására irányuló javaslat részleteit,
f) azon idõpont, hely és eszköz megjelölését, amikor,

ahol és amely által a vonatkozó információkat hozzáfér-
hetõvé teszik,

g) a nyilvánosság részvételére irányuló további intéz-
kedések részleteit, melyek lehetõvé teszik az érintett nyil-
vánosság számára a hatékony felkészülést és részvételt.

(2) A bányafelügyelet gondoskodik arról, hogy a beér-
kezési határidõt követõ 5 napon belül az érintett nyilvá-
nosság számára hozzáférhetõvé tegye a következõket:

a) a bányafelügyelethez a nyilvánosság (1) bekezdéssel
összhangban történõ tájékoztatásakor eljuttatott fõbb
jelentéseket és véleményeket,

b) bármilyen, az (1) bekezdésben meghatározott infor-
máción túlmenõ olyan környezeti információt, amely kap-
csolódik a 6. § szerinti döntéshez, és amely csak azután áll
rendelkezésre, miután a nyilvánosság tájékoztatása az
(1) bekezdés szerint már megtörtént.

(3) A bányafelügyelet biztosítja, hogy a nyilvánosság
tájékoztatása az engedélyfeltételeknek a 6. § (4) bekezdése
szerinti módosításáról – az (1) bekezdéssel összhangban –
megtörténjen.

(4) Az érintett nyilvánosság jogosult az (1) bekezdés
szerinti közzétételt követõ 10 napon belül észrevételeivel
és véleményével a bányafelügyelethez fordulni.

(5) Az érintett nyilvánosság véleményét a döntéshoza-
talkor megfelelõen figyelembe kell venni.

(6) A bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályaival összhangban tájékoztatja az érintett
nyilvánosságot a döntés tartalmáról, ideértve az engedély
másolatának közzétételét is.

A hulladékkezelõ létesítmények osztályozási rendszere

8. §

A bányafelügyelet az engedélykérelem alapján a hulla-
dékkezelõ létesítményeket az 1. mellékletben meghatáro-
zottak szerint sorolja az „A” osztályba.

Bányatérségek

9. §

(1) Amikor rehabilitációs és építési célból a bányászati
hulladékot a bányatérségekbe – tekintet nélkül arra, hogy

a hulladék felszíni vagy felszín alatti kitermelés során
keletkezett – visszahelyezik, az üzemeltetõ intézkedéseket
hoz a következõk érdekében:

a) a bányászati hulladék stabilitásának biztosítása a
10. § (2) bekezdésével összhangban,

b) a talaj, a felszíni vizek és a felszín alatti víz szennye-
zésének megakadályozása a 12. § (1), (3) és (5) bekezdé-
sével összhangban,

c) a bányászati hulladék és a bányatérség felügyeleté-
nek biztosítása a 11. § (3) és (4) bekezdéseivel összhang-
ban.

(2) Az olyan nem bányászati hulladékra, amellyel
bányatérségeket töltenek fel, külön jogszabály rendel-
kezéseit kell alkalmazni.

A hulladékkezelõ létesítmények építése és irányítása

10. §

(1) A hulladékkezelõ létesítmény irányítását megfelelõ
szakirányú végzettséggel és szakértõi engedéllyel rendel-
kezõ személy látja el, az üzemeltetõ biztosítja a személyzet
szakmai továbbképzését.

(2) A bányafelügyelet ellenõrzi, hogy új hulladékkezelõ
létesítmény építése vagy egy már meglévõ átalakítása
során az üzemeltetõ biztosítja a következõket:

a) hulladékkezelõ létesítmény, különösen a védett terü-
letekre vonatkozó rendelkezéseket, a geológiai, hidroló-
giai, hidrogeológiai, szeizmikus és geotechnológiai ténye-
zõket figyelembe véve, megfelelõ helyen települ és kiala-
kítása megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek

1. megelõzik – rövid és hosszú távon – a levegõ, a
talaj, a felszín alatti víz vagy a felszíni víz
szennyezését,

2. biztosítják a szennyezett víz és a csurgalék haté-
kony összegyûjtését, valamint

3. eleget tesznek azoknak a követelményeknek,
amelyek betartása mellett a víz és szél okozta eró-
zió olyan szintre csökken, amely sem az engedé-
lyezett létesítményre, sem a bányaüzem területére,
valamint a környezõ területekre káros hatással
nincs, és az gazdaságilag megvalósítható;

b) a hulladékkezelõ létesítmény építése megfelelõ,
kezelése és üzemeltetése biztosítja annak fizikai stabilitá-
sát, a talaj, a levegõ, a felszíni víz vagy a felszín alatti víz
szennyezésének vagy fertõzésének rövid és hosszú távú
megelõzését, valamint – amennyire lehetséges – a tájkép-
ben okozott károk minimalizálását;

c) megfelelõ tervek és utasítások vannak a hulladékke-
zelõ létesítmény illetékes személyek általi rendszeres fel-
ügyeletére és a monitoringra, valamint instabilitást, illetve
víz- vagy talajszennyezést mutató eredmények esetén
a szükséges intézkedésekre;
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d) megfelelõ intézkedések születnek a terület rehabili-
tálására és a hulladékkezelõ létesítmény bezárására;

e) megfelelõ intézkedések születnek a hulladékkezelõ
létesítmény bezárása utáni idõszakra.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti felügyeleti és moni-
toring vizsgálatok nyilvántartását az engedély dokumen-
tációjával együtt meg kell õrizni, hogy az információ kellõ
átadása – különösen az üzemeltetõ változása esetén – biz-
tosított legyen.

(4) Az üzemeltetõ késedelem nélkül, de bekövetkezése
után legkésõbb 48 órán belül értesíti a bányafelügyeletet
minden olyan eseményrõl, amely veszélyezteti a hulladék-
kezelõ létesítmény stabilitását, valamint értesíti minden
jelentõs kedvezõtlen környezeti hatásról, amelyet a hulla-
dékkezelõ létesítmény ellenõrzési felügyeleti eljárásai fel-
tárnak. Az üzemeltetõ, ahol alkalmazható, a belsõ vész-
helyzeti tervet hajtja végre, és követi a bányafelügyelet
minden más utasítását a végrehajtandó korrekciós intézke-
déseket illetõen. A végrehajtandó intézkedések költségeit
az üzemeltetõ viseli.

(5) A bányafelügyelet által meghatározott gyakoriság-
gal, de legalább évente egy alkalommal az üzemeltetõ az
összegyûjtött adatok alapján jelentést készít a monitoring
eredményekrõl a bányafelügyeletnek abból a célból, hogy
információt szolgáltasson az engedélyezési feltételek be-
tartásáról, valamint adatot szolgáltasson a létesítmény
mûködésérõl és a hulladék viselkedésérõl. E jelentés alap-
ján a bányafelügyelet dönthet úgy, hogy a jelentésnek egy
független szakértõ által készített megerõsítése szükséges.

Hulladékkezelõ létesítmények bezárására
és a bezárás utáni idõszakra vonatkozó eljárás

11. §

(1) A hulladékkezelõ létesítményben akkor kezdõdhet
meg a bezárási eljárás, ha

a) az engedélyben megszabott vonatkozó feltételek tel-
jesülnek,

b) az üzemeltetõ kérelmére a bányafelügyelet erre
engedélyt ad vagy

c) a bányafelügyelet saját hatáskörében ilyen értelmû
határozatot bocsát ki.

(2) A hulladékkezelõ létesítmény akkor tekinthetõ vég-
legesen bezártnak, ha a bányafelügyelet végrehajtotta az
érintett szakhatóság bevonásával végsõ helyszíni vizsgála-
tát, kiértékelte az üzemeltetõ által benyújtott összes jelen-
tést, megállapította, hogy a hulladékkezelõ létesítmény
által érintett területet rehabilitálták és közölte az üzemelte-
tõvel, hogy jóváhagyja a bezárást. A jóváhagyás nem men-
tesíti az üzemeltetõt az engedélyezési feltételekben foglalt
vagy egyéb jogszabályi kötelezettségei alól.

(3) Az üzemeltetõ felelõs a hulladékkezelõ létesítmény
bezárás utáni fenntartásáért, felügyeletéért, ellenõrzéséért

és a kiigazító intézkedésekért, ameddig azt a bányafel-
ügyelet megköveteli, figyelembe véve a veszély természe-
tét és idõtartamát.

(4) Ha a hulladékkezelõ létesítmény bezárása után a bá-
nyafelügyelet szükségesnek ítéli, a vonatkozó környezet-
védelmi követelmények betartása érdekében az üzemel-
tetõ felügyeli a létesítmény fizikai és kémiai stabilitását,
minimalizál minden negatív környezeti hatást, különös
tekintettel a felszíni és felszín alatti vízre, biztosítva, hogy

a) a létesítmény minden építõelemét mindig készenlét-
ben álló, ellenõrzõ- és mérõmûszerrel megfigyeljék, álla-
gát védjék,

b) a túlfolyócsatornákat és a bukógátakat tisztán és sza-
badon tartsák.

(5) A hulladékkezelõ létesítmény bezárása után az üze-
meltetõ késedelem nélkül értesíti a bányafelügyeletet min-
den olyan eseményrõl vagy fejleményrõl, amely veszé-
lyeztetheti a hulladékkezelõ létesítmény stabilitását, vala-
mint minden jelentõs kedvezõtlen környezeti hatásról,
amelyet a hulladékkezelõ létesítmény ellenõrzése és moni-
toringja feltár. Az üzemeltetõ, ahol alkalmazható, a belsõ
vészhelyzeti tervet hajtja végre és követi az illetékes ható-
ság minden más utasítását a végrehajtandó korrekciós in-
tézkedéseket illetõen. Az üzemeltetõ fedezi a végrehajtan-
dó intézkedések költségeit.

(6) A bányafelügyelet által meghatározott esetekben
és gyakorisággal az üzemeltetõ az összegyûjtött adatok
alapján jelentést készít az ellenõrzési eredményekrõl abból
a célból, hogy bizonyítsa az engedélyezési feltételek betar-
tását, valamint gyarapítsa a hulladék és a hulladékkezelõ
létesítmény viselkedésére vonatkozó ismereteket.

A víz állapota romlásának, a levegõ és a talaj
szennyezésének megelõzése

12. §

(1) Az üzemeltetõ megteszi a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy megakadályozza az eredeti vízálla-
pot romlását, egyebek mellett azáltal, hogy:

a) értékeli a csurgalékvíz-termelõdés lehetõségét, bele-
értve a hulladékkezelõ létesítmény mûködési fázisában és
a bezárása utáni idõszakban lerakott hulladék csurgalék-
vizének szennyezõanyag-tartalmát, és meghatározza a lé-
tesítmény vízmérleg egyenlegét,

b) megelõzi vagy minimalizálja a csurgalékvíz terme-
lõdését, valamint a felszíni víz vagy a felszín alatti víz és
a talaj hulladék általi szennyezõdését,

c) a hulladékkezelõ létesítményben lévõ szennyezett
vizet és a csurgalékvizet a 4. §-ban és a 6. §-ban meghatá-
rozott bányafelügyeleti engedélyben rögzített kibocsátási
követelményeknek megfelelõen gyûjti és kezeli.

(2) Az üzemeltetõ megteszi a megfelelõ intézkedéseket
a por- és gázkibocsátás megelõzésére vagy csökkentésére.
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(3) Ha a bányafelügyelet – az érintett szakhatóságok be-
vonásával – a környezeti kockázatok kiértékelése alapján
úgy dönt, hogy a csurgalékvíz összegyûjtése és kezelése
nem szükséges, vagy megállapította, hogy a hulladékke-
zelõ létesítmény nem jelent potenciális veszélyt a talajra,
a felszín alatti vízre vagy a felszíni vízre, az (1) bekezdés
b) és c) pontjában meghatározott követelményeket ennek
megfelelõen csökkentheti vagy felfüggesztheti.

(4) A bányafelügyelet a vízminõséget felügyelõ hatóság
bevonásával a környezetvédelmi követelmények teljesü-
lése esetén engedélyezheti a szilárd, zagy vagy folyékony
állapotú bányászati hulladék ártalmatlanítását olyan befo-
gadó víztestben is, amely nem azonos a bányászati hulla-
dék ártalmatlanítására eredetileg létrehozott víztesttel.

(5) Amikor a bányászati hulladékot a bezárás után
elárasztandó bányatérségekbe helyezik vissza – tekintet
nélkül arra, hogy a hulladék felszíni vagy felszín alatti
kitermelés során keletkezett –, az üzemeltetõ megfelelõ
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy megakadá-
lyozza vagy minimálisra csökkentse a víz állapotának
romlását, a talaj szennyezését az (1) és a (3) bekezdéssel
összhangban, és errõl tájékoztatja a bányafelügyeletet.

(6) Cianidot tartalmazó tározó esetében az üzemeltetõ
biztosítja, hogy a tározóban a gyenge sav hatására bomló
cianid koncentrációját az elérhetõ legjobb technikákat
használva a lehetõ legalacsonyabb szintre csökkenti, a dú-
sítási maradékok gyenge sav hatására bomló cianid kon-
centrációja a feldolgozóüzembõl a tározóba bocsátáskor
nem haladja meg a 10 ppm-et a 2008. május 1-je után
kiadott engedéllyel rendelkezõ hulladéktároló létesítmé-
nyek esetében. Az üzemeltetõ, ha a bányafelügyelet ezt
elrendeli, a telep feltételeit figyelembe vevõ kockázatfel-
méréssel bizonyítja, hogy ezeket a koncentráció-határér-
tékeket nem szükséges tovább csökkenteni.

Pénzügyi biztosíték

13. §

(1) A hulladék hulladékkezelõ létesítményben való fel-
halmozását vagy elhelyezését is magában foglaló bármely
mûvelet megkezdése elõtt a bányafelügyelet pénzügyi biz-
tosítékot (például pénzügyi letétet, beleértve az ipar által
finanszírozott kölcsönös garanciaalapokat) vagy ennek
megfelelõjét kér a Bt. 41. § (7) bekezdésében, a Bt.
Vhr. 13. § (3) bekezdés j) pontjában, 25. § (5)–(9) bekez-
désében és a 25/A. §-ában meghatározott eljárás szabályai-
nak megfelelõen annak érdekében, hogy:

a) teljesüljön az e rendelet szerint kiadott engedélyek-
bõl következõ minden kötelezettség, beleértve a bezárás
utáni rendelkezéseket,

b) bármikor azonnal hozzáférhetõ alapok legyenek a
hulladékkezelõ létesítmény által érintett terület rehabili-
tációjára.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott biztosíték kiszá-
mítása az alábbiak alapján történik:

a) a létesítmény várható környezeti hatása, különösen
figyelembe véve a létesítmény osztályát, a hulladék jel-
lemzõit és a rehabilitált talaj jövõbeni felhasználását,

b) annak feltételezése, hogy minden szükséges reha-
bilitációs munkálatot független és megfelelõen képzett
harmadik fél értékel és végez.

(3) A biztosíték mértékét idõszakonként a hulladék-
kezelõ létesítmény által érintett területen végzendõ rehabi-
litációs munkához kell igazítani.

(4) Amennyiben a bányafelügyelet a 11. § (2) bekezdé-
sével összhangban jóváhagyja a bezárást, határozatában
felmenti az üzemeltetõt az (1) bekezdésben meghatározott
biztosítékadási kötelezettsége alól, kivéve a 11. § (3) be-
kezdésében meghatározott bezárás utáni kötelezettsé-
geket.

A bányafelügyelet általi ellenõrzések

14. §

(1) A hulladék elhelyezésének megkezdése elõtt, vala-
mint azt követõen ötévenként – beleértve a bezárás utáni
szakaszt is – a bányafelügyelet ellenõriz minden, a 6. §
hatálya alá tartozó hulladékkezelõ létesítményt annak biz-
tosítására, hogy az megfeleljen az engedélyben rögzített
vonatkozó feltételeknek. A megfelelõ eredmény nem
csökkenti az üzemeltetõ engedélyben foglalt és jogszabály
szerinti felelõsségét.

(2) Az üzemeltetõ minden hulladékkezeléssel kapcsola-
tos mûveletrõl naprakész nyilvántartást vezet, és azt a bá-
nyafelügyelet számára ellenõrzés céljából hozzáférhetõvé
teszi. Az üzemeltetõ a hulladékkezelõ létesítmény mûkö-
dés közbeni, az engedélytõl eltérõ változása esetén a bá-
nyafelügyeletet haladéktalanul értesíti.

(3) A bányászati hulladék mennyiségi és minõségi ada-
tait az üzemeltetõ a bányafelügyeletnek teljesítendõ éves
adatszolgáltatás keretében szolgáltatja.

Bezárt hulladékkezelõ létesítmények nyilvántartása

15. §

A bányafelügyelet a bezárt hulladékkezelõ létesítmé-
nyeket (beleértve az elhagyott hulladékkezelõ létesítmé-
nyeket is), amelyek jelentõsen káros környezeti hatással
bírnak, vagy közép-, illetve rövid távon belül komoly
veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre vagy a környe-
zetre, nyilvántartásba veszi, a nyilvántartást rendszeresen
frissíti. A nyilvántartás tartalmazza a létesítmények egy-
szerûsített kockázatfelmérését és a tájrendezés meg-
valósult vagy javasolt módszerét is, figyelembe véve
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a helyi földtani, hidrogeológiai és klimatológiai sajátos-
ságokat is.

A hulladékkezelõ létesítményekkel kapcsolatos
jelentéstételi kötelezettség

16. §

A bányafelügyelet háromévenként jelentést készít a
bányászatért felelõs miniszternek az ásványinyersanyag-
kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a
2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március
15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
végrehajtásáról, továbbá évente jelentést készít az üzemel-
tetõk által jelentett mûködtetés során vagy a bezárás után
fellépett súlyos üzemzavarokról, balesetekrõl és környe-
zeti károkozásról. A miniszter a jelentést továbbítja az
Európai Bizottságnak. A környezeti információkhoz való
nyilvános hozzáférés joga sérelme nélkül a bányafelügye-
let ezeket az információkat az érintett nyilvánosság számá-
ra kérésre hozzáférhetõvé teszi.

Záró és átmeneti rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Minden olyan hulladékkezelõ létesítménynek,
amely e rendelet hatálybalépésekor már rendelkezik enge-
déllyel, vagy amely 2008. május 1-jén már üzemel, 2012.
május 1-jéig kell megfelelnie ezen rendelet rendelkezései-
nek, kivéve a 13. § (1) bekezdésének rendelkezéseit, ame-
lyek esetében a megfelelést 2014. május 1-jéig kell bizto-
sítani, továbbá a 12. § (6) bekezdésének rendelkezéseit,
amelyek esetében a megfelelést az ott, valamint a 17. §
(5) bekezdésében feltüntetett határidõkön belül kell bizto-
sítani.

(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik a 2008. május 1-jéig
bezárt hulladékkezelõ létesítményekre.

(4) A 4. §, az 5. § (3)–(11) bekezdése, a 6. §, a 7. §,
a 11. § (1) bekezdése és a 13. § (1)–(3) bekezdése nem
alkalmazandóak azokra a hulladékkezelõ létesítményekre,
amelyek:

a) 2006. május 1. elõtt megszüntették a hulladékok
befogadását,

b) a bányafelügyelet engedélyének megfelelõen teljesí-
tik a bezárási eljárást, és

c) ténylegesen bezárnak 2010. december 31-ig.

(5) A 12. § (6) bekezdésében foglalt elõírást a 2008. má-
jus 1-jét megelõzõen engedéllyel rendelkezõ vagy már
mûködõ létesítmények a következõk szerint teljesítik:

a) ha a cianid koncentrációja nem haladja meg az
50 ppm-et, akkor 2008. május 1-jétõl,

b) ha a cianid koncentrációja nem haladja meg a
25 ppm-et, akkor 2013. május 1-jétõl,

c) ha a cianid koncentrációja nem haladja meg a
10 ppm-et, akkor 2018. május 1-jétõl.

(6) A Magyar Köztársaság képviseletében a bányafel-
ügyelet bejelenti a (4) bekezdés szerinti létesítményeket az
Európai Bizottságnak 2008. augusztus 1-jéig, továbbá
gondoskodik arról, hogy e létesítmények kezelése ne ve-
szélyeztesse e rendelet, különösen a 3. § (1) bekezdése
céljainak és más környezetvédelmi jogszabályoknak a
megvalósítását.

(7) A 15. §-ban meghatározott nyilvántartást 2012. má-
jus 1-jéig kell elkészíteni és hozzáférhetõvé tenni a nyilvá-
nosság számára.

18. §

Ez a rendelet Bt.-vel és a Bt. Vhr.-rel együtt az ásványi-
nyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelé-
sérõl és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006.
március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelését szolgálja.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet
a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelethez

A hulladékkezelõ létesítmények osztályozásának
kritériumai

Egy hulladékkezelõ létesítmény „A” osztályú besoro-
lást kap, ha:

a) hiányosság vagy helytelen üzemeltetés – például
meddõhányó vagy zagytározó gát leomlása – súlyos bal-
esetet okozhat, kockázatfelmérés alapján figyelembe véve
az olyan tényezõket, mint a hulladékkezelõ létesítmény je-
lenlegi vagy jövõbeni mérete, elhelyezkedése és környeze-
ti hatása, vagy

b) a Hgt. értelmében bizonyos küszöbérték felett ve-
szélyesnek minõsülõ hulladékot tartalmaz, vagy

c) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,
valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítmé-
nyekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenysé-
gek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
rendelet értelmében bizonyos küszöbérték felett veszé-
lyesnek minõsülõ anyagokat vagy készítményeket tartal-
maz.
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2. melléklet
a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelethez

A hulladékok jellemzése

A hulladékkezelõ létesítményben elhelyezésre kerülõ
hulladékot úgy kell jellemezni, hogy az biztosítsa a létesít-
mény szerkezetének hosszú távú fizikai és kémiai stabili-
tását, valamint segítsen megelõzni a nagyobb baleseteket.
A hulladék jellemzése – ahol alkalmazható – a hulladékke-
zelõ létesítmény osztályának megfelelõen magában fog-
lalja az alábbi szempontokat:

1. a rövid és hosszú idõtávon elhelyezésre kerülõ hulla-
dék várható fizikai és kémiai tulajdonságainak leírását,
különös tekintettel a felszíni légköri/meteorológiai viszo-
nyok melletti stabilitására, figyelembe véve a kitermelt
ásványok fajtáját és bármely, a kitermelés során eltávolí-
tásra kerülõ fedõréteg és meddõ ásványok jellegét,

2. a hulladékok osztályozását, különös tekintettel azok
veszélyes tulajdonságaira,

3. azoknak a kémiai anyagoknak és stabilitásuknak a le-
írását, amelyeket az ásványok elõkészítésekor használnak,

4. a lerakás módszerének leírását,

5. az alkalmazott hulladékszállítási rendszert.

3. melléklet
a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelethez

A súlyos balesetek megelõzésének terve és az érintett
nyilvánossággal közlendõ információk

I. A súlyos balesetek megelõzésének terve

Az üzemeltetõ súlyos balesetek megelõzésére kidolgo-
zott tervének és a biztonsági irányítási rendszerének ará-
nyosnak kell lennie a hulladékkezelõ létesítmény által kel-
tett súlyos balesetveszéllyel. Végrehajtásuk céljából a kö-
vetkezõket kell figyelembe venni:

1. a súlyos balesetek megelõzésére kidolgozott tervnek
tartalmaznia kell az üzemeltetõ átfogó céljait és cselekvési
elveit a súlyos balesetek kockázatainak ellenõrzése szem-
pontjából;

2. a biztonsági irányítási rendszernek az általános irá-
nyítási rendszer részét kell képeznie, amely magában fog-
lalja a szervezeti struktúrát, a felelõsséget, a gyakorlatot,
az eljárásokat, a folyamatokat és a forrásokat, amelyek
lehetõvé teszik a súlyos balesetek megelõzésére kidolgo-
zott terv meghatározását és végrehajtását;

3. a biztonsági irányítási rendszer a következõket sza-
bályozza:

a) a szervezetet és a személyzetet – a szervezet minden
szintjén a súlyos kockázatok kezelésébe bevont személy-
zet szerepét és felelõsségét, az ilyen személyzet szükséges
képzésének meghatározását és az így meghatározott kép-
zés megszervezését, a személyzet és ahol indokolt, az
alvállalkozók bevonását,

b) a súlyos kockázatok azonosítását és értékelését – a
szokásos és a rendellenes üzemeltetésbõl eredõ súlyos
kockázatok szisztematikus meghatározására szolgáló eljá-
rások elfogadását és végrehajtását, elõfordulásuk valószí-
nûségének és súlyosságuknak a felmérését,

c) az üzemeltetés ellenõrzését – a biztonságos üzemel-
tetésre vonatkozó eljárások és utasítások elfogadását és
végrehajtását, beleértve a létesítmény karbantartását, az
eljárásokat, a berendezéseket és az ideiglenes leállásokat,

d) változások kezelését – a módosítások tervezésére
szolgáló eljárások elfogadását és végrehajtását, vagy új
hulladékkezelõ létesítmények tervezését,

e) vészhelyzetek tervezését – az elõrelátható vészhely-
zetek szisztematikus elemzéssel történõ azonosítására, az
ilyen vészhelyzetekre való reagálás céljából vészhelyzeti
tervek elkészítésére, tesztelésére és felülvizsgálatára szol-
gáló eljárások elfogadását és végrehajtását,

f) teljesítmény-ellenõrzést – az üzemeltetõ súlyos bal-
esetek megelõzésére kidolgozott tervében és a biztonsági
irányítási rendszerében kitûzött céloknak való megfelelés
folyamatos értékelésére szolgáló eljárások elfogadását és
végrehajtását, valamint meg nem felelés esetén rendelke-
zést a vizsgálati mechanizmusokról és a helyesbítési intéz-
kedésekrõl. Az eljárásoknak magukban kell foglalniuk a
súlyos balesetek és a „kvázibalesetek” üzemeltetõ általi
jelentésének rendszerét, különösen azokét, amelyek a
védõintézkedések hiányosságaiból erednek, valamint
e balesetek vizsgálatát és a tanulságok levonása alapján
végzett nyomon követést,

g) ellenõrzést és felülvizsgálatot – a súlyos balesetek
megelõzési tervének és a biztonsági irányítási rendszer
hatékonyságának és megfelelõségének idõszakonkénti
szisztematikus értékelésére szolgáló eljárások elfogadását
és végrehajtását, a terv és a biztonsági irányítási rendszer
eredményeinek a vezetés általi, dokumentált elemzését és
naprakésszé tételét.

II. Az érintett nyilvánossággal közlendõ információk

1. Az üzemeltetõ neve és a hulladékkezelõ létesítmény
címe.

2. Az adatokat szolgáltató személy beosztás szerinti
meghatározása.

3. Annak megerõsítése, hogy a hulladékkezelõ létesít-
ményre vonatkoznak azok a jogszabályi és hatósági ren-
delkezések, amelyek az e rendelet végrehajtására irányul-
nak, és adott esetben az 5. § (2) bekezdésében említettekre

5. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 317



vonatkozó információk az illetékes hatósághoz benyújtás-
ra kerültek.

4. A telepen végzett tevékenység közérthetõ magyará-
zata.

5. A hulladékkezelõ létesítményben elõforduló anya-
gok és készítmények közönséges neve vagy gyûjtõneve,
vagy általános veszélyességi osztálya, valamint azon hul-
ladékoké, amelyek súlyos balesetet okozhatnak, alapvetõ
veszélyes tulajdonságaik megjelölésével.

6. Általános információ a súlyos balesetek kockázatai-
nak jellegérõl, beleértve ezeknek a környezõ lakosságra és
a környezetre irányuló lehetséges hatásait.

7. Megfelelõ információk arról, hogy hogyan történik
az érintett környezõ lakosság folyamatos figyelmeztetése
és tájékoztatása súlyos baleset bekövetkezése esetén.

8. Megfelelõ információk azokról a lépésekrõl, ame-
lyeket az érintett lakosságnak meg kell tennie, valamint
arról a magatartásról, amelyet követnie kell súlyos baleset
bekövetkeztekor.

9. Annak a követelménynek a megerõsítése, amely sze-
rint az üzemeltetõnek a telepen megfelelõ intézkedéseket
kell tennie, különösen fel kell vennie a kapcsolatot a
katasztrófavédelmi hatósággal és a bányafelügyelettel a
súlyos balesetek kezelése és hatásaiknak a lehetõ leg-
kisebbre csökkentése érdekében.

10. Hivatkozás a külsõ vészhelyzeti tervre, amelyet a
baleset külsõ hatásai kezelésének érdekében készítettek.
Ennek a hivatkozásnak tanácsot kell megfogalmaznia arra
vonatkozóan, hogy a baleset idõpontjában a katasztrófavé-
delmi hatóság és a bányafelügyelet valamennyi utasítását
vagy felszólítását követni kell.

11. Tájékoztatás további információk elérhetõségérõl.

A gazdasági és közlekedési miniszter
15/2008. (IV. 3.) GKM

rendelete
a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe

tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról*

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköré-

rõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e),
h)–j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljár-
va – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális
és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. §

(1) A gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések felsorolását az 1. melléklet tartal-
mazza.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt szakképesítések szak-
mai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A 3. melléklet az egyes szakmacsoportok tekinteté-
ben a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti
kompetenciák felsorolását tartalmazza.

(4) A 4. melléklet tartalmazza a külön jogszabályokban
foglalt jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési
Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az
Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési
Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló
1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési
Jegyzékben szereplõ szakképesítések között.

(5) Az 5. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek
típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó meg-
határozásokat.

2. §

(1) Ez a rendelet 2008. augusztus 31-én lép hatályba.

(2) A felsõfokú szakképzés szervezésekor az Országos
Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe tör-
ténõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006.
(II. 17.) OM rendelet 6. § (6) bekezdését figyelembe kell
venni.

(3) A folyamatban lévõ képzéseket a megkezdésükkor
érvényes követelmények alapján kell befejezni. Javító-,
pótlóvizsga letételére a korábbi követelmények szerint a
képzés befejezését követõ 1 évig, de legkésõbb 2013-ig
van lehetõség.

(4) Hatályát veszti:
a) a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994.

(VII. 8.) MKM rendelet mellékletének
aa) I. részében az „52 4641 03 Számítástechnikai szoft-

ver-üzemeltetõ”, a „33 4641 01 Számítógép-kezelõ (-hasz-
náló)”, az „54 4641 04 Számítástechnikai programozó”,
az „54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó”, az
„54 4641 02 Információrendszer-szervezõ”, az
„54 4641 01 Gazdasági informatikus I.”, az „54 4641 02
Gazdasági informatikus II.”, az „54 8409 01 Multimé-
dia-fejlesztõ”, az „54 4641 03 Informatikus (a tevékenység
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megjelölésével)”, az „55 4641 01 Informatikai statisztikus
és gazdasági tervezõ” azonosító számú szakképesítések,

ab) II. részében a „számítástechnikai szoftver-üzemel-
tetõ”, a „számítógép-kezelõ (-használó)”, a „számítástech-
nikai programozó”, a „számítógéprendszer-programozó”,
az „információrendszer-szervezõ”, a „gazdasági informa-
tikus I.”, a „gazdasági informatikus II.”, a „multimédia-fej-
lesztõ”, az „informatikus (a tevékenység megjelölésével)”,
az „informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ” szakké-
pesítések szakmai és vizsgakövetelménye,

b) az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren-
delet mellékletének

ba) a szakképesítéseket tartalmazó részében a
„31 5256 02 Könnyûgépkezelõ”, a „31 5256 03 Nehézgép-
kezelõ”, a „33 5262 08 Kishajó- és csónaképítõ”, a
„32 9 7431 02 2 5 03 Gázautó-szerelõ”, a „31 5237 01 Ke-
rékpárszerelõ”, a „33 5292 01 Gumiabroncs-javító és ke-
rékkiegyensúlyozó” azonosító számú szakképesítések,

bb) a szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó ré-
szében a „könnyûgépkezelõ”, a „nehézgépkezelõ”, a „kis-
hajó- és csónaképítõ”, a „gázautó-szerelõ”, a „kerékpár-
szerelõ”, a „gumiabroncs-javító és kerékkiegyenlítõ”
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelménye,

c) a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM rendelet mellékletének

ca) a szakképesítéseket tartalmazó részében az
„52 5424 01 Adástechnikai technikus”, az „51 5449 01
Anyagmozgató gépszerelõ”, az „51 5224 01 Átviteltechni-
kai mûszerész”, a „31 7001 01 Autóbusz-vezetõ”, az
„51 5241 01 Autóelektronikai mûszerész”, az „51 5241 02
Autószerelõ”, a „33 5233 01 Fényezõ-mázoló”, az
„51 7001 01 Forgalomirányító és -szervezõ”, az
„53 5241 01 Gázautószerelõ”, a „33 5241 01 Hajóépítõ”,
az „52 5441 01 Hajógép és berendezési technikus”, az
„52 5441 02 Hajózási technikus”, az „51 5241 03 Jármû-
elektronikai mûszerész”, az „53 5441 03 Jármûelektroni-
kai technikus”, a „33 5241 02 Karosszérialakatos”, az
„51 5241 04 Kötöttpályás jármûelektronikai mûszerész”,
az „51 5241 05 Kötöttpályás jármûvillamossági szerelõ”,
az „53 5441 04 Kötöttpályás motor- és erõátviteli berende-
zési technikus”, az „51 5241 06 Kötöttpályás motor- és
erõátviteli berendezés-szerelõ”, az „52 7010 01 Közleke-
dés-üzemviteli, gépjármûüzemi technikus”, az
„52 7010 02 Közlekedés-üzemviteli, hajózási és kikötõi
technikus”, az „52 7010 03 Közlekedés-üzemviteli, légi
közlekedési technikus”, az „52 7010 04 Közleke-
dés-üzemviteli, szállítmányozási technikus”, az „52 7010
05 Közlekedés-üzemviteli, vasútüzemi technikus”, az
„51 5223 05 Közlekedésautomatikai mûszerész”, az
„53 5423 05 Közlekedésautomatikai technikus”, az
„52 5832 01 Közlekedésépítõ hídépítõ technikus”, az
„52 5832 02 Közlekedésépítõ informatikai technikus”, az

„52 5832 03 Közlekedésépítõ környezetvédõ technikus”,
az „52 5832 04 Közlekedésépítõ útépítõ technikus”, az
„52 5732 05 Közlekedésépítõ vasútépítõ technikus”, az
„53 5441 05 Közlekedésgépészeti technikus, közútijár-
mû-gépész”, az „53 5441 06 Közlekedésgépészeti techni-
kus, vasútgépész”, az „52 7026 01 Postai forgalomellátó”,
a „33 7026 01 Postaforgalmi szakmunkás”, az „51 5241 07
Repülõgép-javító, repülõgép sárkányjavító”, az
„51 5241 08 Repülõgép-mûszerész”, az ,,53 5441 07 Re-
pülõgép-mûszerész technikus”, az ,,51 5241 09 Repülõ-
gép-szerelõ”, az „53 5441 08 Repülõgépész technikus”, az
„51 3439 01 Szállítmányozási ügyintézõ”, az „51 7026 01
Távközlési forgalomellátó”, a „33 5224 01 Távközlési ha-
lózatépítõ”, az „51 5224 02 Távközlési mûszerész”, az
„52 5424 02 Távközlési technikus”, a „31 7001 02 Teher-
gépkocsi-vezetõ”, a „33 5832 01 Útfenntartó szakmun-
kás”, az „51 7001 02 Vasútüzemvitel-ellátó” azonosító
számú szakképesítések,

cb) a szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó ré-
szében: az „adástechnikai technikus”, az „anyagmozgató
gépszerelõ”, az „átviteltechnikai mûszerész”, az „autó-
busz-vezetõ”, az „autóelektronikai mûszerész”, az „autó-
szerelõ”, a „fényezõ-mázoló”, a „forgalomirányító és -szer-
vezõ”, a „gázautószerelõ”, a „hajóépítõ”, a „hajógép és be-
rendezési technikus”, a „hajózási technikus”, a „jármû-
elektronikai mûszerész”, a „jármûelektronikai technikus”,
a „karosszérialakatos”, a „kötöttpályás jármûelektronikai
mûszerész”, a „kötöttpályás jármûvillamossági szerelõ”, a
„kötöttpályás motor- és erõátviteli berendezési technikus”,
a „kötöttpályás motor- és erõátviteli berendezés-szerelõ”,
a „közlekedés-üzemviteli, gépjármûüzemi technikus”, a
„közlekedés-üzemviteli, hajózási és kikötõi technikus”, a
„közlekedés-üzemviteli, légi közlekedési technikus”, a
„közlekedés-üzemviteli, szállítmányozási technikus”, a
„közlekedés-üzemviteli, vasútüzemi technikus”, a „közle-
kedésautomatikai mûszerész”, a „közlekedésautomatikai
technikus”, a ,,közlekedésépítõ hídépítõ technikus”, a
„közlekedésépítõ informatikai technikus”, a „közlekedés-
építõ útépítõ technikus”, a „közlekedésépítõ vasútépítõ
technikus”, a „közlekedésgépészeti technikus, közútijár-
mû-gépész”, a „közlekedésgépészeti technikus, vasútgé-
pész”, a „postai forgalomellátó”, a „postaforgalmi szak-
munkás”, a „repülõgép-javító, repülõgép sárkányjavító”, a
„repülõgép-mûszerész”, a „repülõgép-mûszerész techni-
kus”, a „repülõgép-szerelõ”, a „repülõgépész technikus”, a
„szállítmányozási ügyintézõ”, a „távközlési forgalomellá-
tó”, a „távközlési hálózatépítõ”, a „távközlési mûszerész”,
a „távközlési technikus”, a „tehergépkocsi-vezetõ”, az „út-
fenntartó szakmunkás”, a „vasútüzemvitel-ellátó” szakké-
pesítések szakmai és vizsgakövetelménye,

d) az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásá-
ról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet mellékletének

da) szakképesítéseket tartalmazó részében az
„54 5262 01 Kishajó- és csónaképítõ technikus”, az
„55 5423 03 Telekommunkiációs asszisztens”, a
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„33 5234 01 Motorkerékpár-szerelõ és -javító” azonosító
számú szakképesítések,

db) szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó ré-
szében a „kishajó- és csónaképítõ technikus”, a „telekom-
munikációs asszisztens”, a „motorkerékpár-szerelõ és -ja-
vító” szakképesítések szakmai és vizsgakövetelménye,

e) a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe
tartozó informatikai, távközlési és postai szakképesítések

szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
78/2007. (VIII. 31.) GKM rendelet.

(5) A (4) bekezdés 2008. szeptember 1-jén hatályát
veszti. Ez a bekezdés 2008. szeptember 2-án hatályát
veszti.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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Miniszteri utasítások*

14/2008. (III. 21.) GKM utasítás
egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezésérõl

15/2008. (III. 26.) GKM–HM–TNM együttes utasítás
a Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság feladatairól és munkarendjérõl

16/2008. (III. 26.) GKM utasítás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárá-
sokról

17/2008. (III. 26.) GKM utasítás
az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó engedélyezési eljárások tekintetében a döntési jogosultsággal rendel-
kezõk körének meghatározásáról

18/2008. (IV. 3.) GKM utasítás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról

* Az utasításokat az érintettek közvetlenül megkapták, illetve teljes szövegük a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról letölthe-
tõk (www.gkm.hu).

Minisztériumi közlemények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az „Ipari Park” cím (Kódszám: IPC-2008) elnyerésére

I. A pályázat célja

A 2/2007. (I. 18.) Korm. rendelettel módosított, az „Ipari Park” címrõl és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer
mûködtetésérõl szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendeletben megfogalmazott feltételek szerint a Gazdasági és Közleke-
dési Minisztérium (GKM) pályázatot hirdet az „Ipari Park” cím elnyerésére.

A GKM célja, hogy jelen pályázattal lehetõséget adjon az „Ipari Park” cím elnyerésére olyan szervezetek számára, ame-
lyek vonzó befektetési környezet megteremtésével a kis- és középvállalkozások versenyképességét növelik korszerû te-
lephely kialakításával, és emelt szintû szolgáltatás nyújtásával, valamint olyan területnek, amely megfelel az elõírások-
nak.



II. A pályázók köre

Az „Ipari Park” cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó
• jogi személyiségû gazdasági társaság,
• közhasznú társaság,
• kistérségi társulás és
• helyi önkormányzat

(a továbbiakban együtt: Pályázó), amely a következõkben meghatározott feltételeknek megfelelõ telephelyekkel, infra-
struktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel, a hatósági elõírásoknak és a szakmai követelményeknek mindenben
megfelelõ befektetési lehetõséget kínál a vállalkozások betelepedéséhez.

Nem pályázhat az „Ipari Park” cím elnyerésére olyan szervezet, amely
• csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,
• saját tõkéjét elvesztette vagy saját tõkével nem rendelkezik (kivéve kistérségi társulás és helyi önkormányzat),
• az államháztartás alrendszereibõl juttatott támogatásra vonatkozó szerzõdésben vállalt valamely kötelezettségét

– a pályázat benyújtását megelõzõ két naptári éven belül – nem teljesítette, vagy
• amelynek 60 napon túli adó-, vám- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha megfizetésére fize-

tési könnyítést kapott.

III. A pályázati feltételek

III. 1. Az „Ipari Park” cím elnyerésének ingatlanra vonatkozó feltételei:

a) az ipari park céljára kialakított terület (telek) nagysága legalább 20 hektár, amely törzsterületbõl és fejlesztési terület-
bõl állhat,
• a törzsterület legalább 10 hektár nagyságú, az érvényes Településrendezési Terv szerint kijelölt iparterület, ame-

lyet a mezõgazdasági mûvelési ágból kivontak, és a használat szerint lehet
− betelepített, ez esetben a betelepült vállalkozások (tulajdonosok és bérlõk) nyilatkozattal csatlakoznak az ipari

park megvalósításához, vagy
− betelepíthetõ, ez esetben a Pályázó a terület tulajdonjogával vagy tartós (legalább 25 éves) használati, hasznosí-

tási jogával igazoltan rendelkezik, és a Pályázó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolja annak per- és
igénymentességét;

• a fejlesztési terület: szükséges, ha a törzsterület nem éri el a 20 hektárt, vagy tartalékterületként lehetséges, ha a
megvalósítás során jelentkezõ igények szerint a területbõvítés jogi feltételei adottak a további fejlesztéshez. Ez
olyan földterület lehet
– amelyet az érvényes Településrendezési Terv vagy az önkormányzati testület határozata iparterületté nyilvání-

tott,
– amelyre mezõgazdasági terület esetén az illetékes Földhivatal a mezõgazdasági mûvelési ágból, illetve erdõ ese-

tén az illetékes Állami Erdészeti Szolgálat erdõ mûvelési ágból való kivonásra vonatkozó elvi engedélyével
(nyilatkozatával) rendelkezik,

– amelynél a Pályázó a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapon feltüntetett tulajdonosokkal kötött hasznosítási
szerzõdéssel vagy a tulajdonosok nyilatkozatával igazolja a terület ipari parki hasznosításának lehetõségét;

b) amennyiben az ipari park valamely beépítetlen, betelepíthetõ területe korábban iparterületként volt hasznosítva, a Pá-
lyázó rendelkezik a terület környezeti állapotának tényfeltárását tartalmazó – elsõfokú Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség által elfogadott – dokumentációval; (a mezõgazdasági mûvelési ágból kivont
területek kármentessége vélelmezhetõ);

c) ha a b) pontban megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból szennyezett, akkor a Pályázó
rendelkezik az elsõfokú Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség által jóváhagyott mûszaki
beavatkozás megvalósíthatóságának tervével.

III. 2. Az „Ipari Park” cím elnyerésének egyéb feltételei:

a) a Pályázó rendelkezik a tervezett ipari parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal;
b) a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás az ipari park területén mûködik, és a vállalkozások által teljes mun-

kaidõben foglalkoztatottak létszám legalább 100 fõ;
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c) a Pályázó vállalja, hogy fejlesztõ munkája eredményeként a pályázat elnyerésétõl számított 5. év végére a betelepült
vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévõ és a létesítendõ munkahelyeken a teljes munkaidõben foglalkoz-
tatottak száma legalább 500 fõ lesz;

d) kistérségi társulás esetében mûködtetõ szervezetet hoz(ott) létre, amely az ipari park beruházás szervezését és mûköd-
tetését látja el,

e) a Pályázó rendelkezik a helyi önkormányzat ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával;
f) a Pályázó rendelkezik az illetékes regionális fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, valamint – amennyi-

ben már mûködik – a kistérségi fejlesztési tanács vagy a területfejlesztési feladatokat is ellátó többcélú kistérségi tár-
sulás ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

Az „Ipari Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és prefe-
renciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez elõírt „Ipari Park” cím megszerzését jelenti, azonban annak elnyerése
nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

V. Az elbírálás szempontrendszere

Az érvényességi és formai követelményeknek megfelelõ pályázatok tartalmi értékelésére az adatlapok, a formanyom-
tatvány, a becsatolt megvalósíthatósági tanulmány kivonat szakmai elbírálása alapján kerül sor.

A pályázatok tartalmi értékelésérõl a Közremûködõ Szervezet (PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Pro-
jekt Iroda Kht.) – a GKM által is jóváhagyott – elõterjesztést készít az érintett szervezetek képviselõibõl álló, a 2/2007.
(I. 18.) Korm. rendelettel módosított 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 12. §-ban meghatározott Bíráló Bizottság
részére.

Az „Ipari Park” cím odaítélésérõl a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembevételével a gazdasági és közlekedési mi-
niszter dönt. A pályázatok eredményeinek közlésére levélben, a döntést követõ 15 munkanapon belül kerül sor.

A GKM az „Ipari Park” címet elnyert területek és szervezetek (Pályázók) névsorát a Gazdasági Közlönyben és a GKM
honlapján teszi közzé a Pályázók külön hozzájárulása nélkül. A benyújtott teljes pályázati dokumentációt, a pályázati
adatlapokat, mellékleteket és – amennyiben a Pályázó másként nem nyilatkozik – a teljes formanyomtatványt a GKM és
a megbízásából eljáró szervezetek, illetve az értékelésben résztvevõ személyek bizalmasan kezelik.

A GKM és az „Ipari Park” címet elnyert Pályázó az „Ipari Park” cím használati jogosultságainak feltételeirõl határozat-
lan idõtartalmú megállapodást köt. A megállapodás a pályázat adataira épül, tartalmazza a terület pontos meghatározá-
sát, valamint a következõ öt évre vonatkozó betelepítési programot és a tervezett szolgáltatások vállalását.

VI. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

VI. 1. Pályázatot benyújtani csak magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített, a pályázati útmutatóban közöltek-
nek megfelelõen kitöltött és cégszerûen aláírt pályázati adatlapokon és formanyomtatványon, valamint az elõírt
kötelezõ mellékletek hiánytalan csatolásával lehet.

VI. 2. A pályázati útmutató és a pályázati adatlapok a GKM honlapjáról (www.gkm.gov.hu) letölthetõek. Az adatlapok
és a formanyomtatvány sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatóak.

VI. 3. A pályázatot 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban, valamint a pályázati adatlapokat, formanyomtatványt és az
„E” melléklet szerinti megvalósíthatósági tanulmányt (Word formátumban) 2 példányban CD-n, kizárólag postai
úton a Közremûködõ Szervezet alábbi címére kell beküldeni:

PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht.
1053 Budapest, Szép u. 2.

A pályázatokat egy kötetben, összefûzött (spirálozott) formában kell benyújtani. Az eredeti példány címlapján „E” meg-
jelölést kérünk feltüntetni. Azokat a dokumentumokat, amelyek mérete, formája az összefûzést nem teszi lehetõvé, kü-
lön dossziéban kell beadni, megjelölve azok sorszámát (melléklet, függelék). Amennyiben a Tulajdoni lapok másolatai-
nak nagy mennyisége kezelhetetlenné teszi a pályázatot, megengedett azok külön kötetben történõ benyújtása.
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A pályázati adatlap és formanyomtatvány valamennyi lapját a megjelölt helyeken cégszerûen kell aláírni. Aláíró csak az
lehet, aki(k)nek az aláírási címpéldányát becsatolták.
VI. 4. A Pályázónak a pályázat benyújtásakor 50.000 Ft pályázati díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett

10032000-01220139-51000008 számú, GKM Nemzeti Beruházás-ösztönzési Célelõirányzat felhasználási keret
számla javára átutalással kell teljesíteni. A pályázati díj átutalásakor az átutalási megbízás nyomtatványon a
„Közlemény” rovatban „#310 ÁHT-T 262845” jelölést (mûködési bevételek kód) kell alkalmazni. A pályázati díj
befizetését a banki terhelési értesítõ hitelesített másolata vagy az átutalást végrehajtó bank igazolja.

VI. 5. A pályázatokat a pályázati útmutatóban leírt érvényességi, formai és tartalmi követelmények szerint kell benyújtani.
VI. 6. A pályázatok beadási határideje: 2008. július 15. A beadási határidõ betartását kizárólag a postai bélyegzõ lenyo-

mata igazolja.
VI. 7. A pályázatok elkészítésével kapcsolatosan a PROMEI Kht. 06-1-327-0841-es telefonszámán, illetve a

promei@promei.hu e-mail címen adunk információt.

Közlemény
fejlesztési támogatás odaítélésérõl

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a
Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Beruházás-ösztönzési Célelõ-
irányzat terhére az alábbi fejlesztési támogatás nyújtásáról kötött szerzõdést:

A kedvezményezett neve: ZF Hungária Ipari és Kft.
A támogatási program megvalósítási helye: Eger
A támogatás célja: manuális és automatizált sebességváltók gyártására irányuló kapacitásbõvítõ beruházás támogatása
A támogatás összege: 350 millió forint

Közlemény
a KKC-2007-V kódszámú pályázat keretében odaítélt támogatásokról

(elbírálás idõpontja: 2008. február 12.)

Sorszám Azonosító szám Pályázó neve
Bizottság által javasolt

támogatás (e Ft)

1 KKC-2007-V-07-11-66 „A jövõért” (PRO FUTURO) Alapítvány 8 443

2 KKC-2007-V-07-11-55 A Külkereskedelmi Fõiskoláért Alapítvány 8 000

3 KKC-2007-V-07-11-151 Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos
Szövetsége

9 776

4 KKC-2007-V-07-11-139 ANIMA & KÜRT Kutatás-fejlesztés Közhasznú Társaság 9 000

5 KKC-2007-V-07-11-51 Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4 500

6 KKC-2007-V-07-11-63 Baranya Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége 5 136

7 KKC-2007-V-07-11-125 Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamra 7 200

8 KKC-2007-V-07-11-145 BOKIK Szolgáltató Kht. 9 900

9 KKC-2007-V-07-11-101 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6 196,5

10 KKC-2007-V-07-11-117 Budapest Corvinus Egyetem Innovációs Központ Kht. 5 289

11 KKC-2007-V-07-11-65 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 3 154

12 KKC-2007-V-07-11-18 Debreceni Egyetem 7 200

13 KKC-2007-V-07-11-138 Dél-dunántúli Kereskedelmi és Iparkamara Szövetsége 6 348

14 KKC-2007-V-07-11-154 ECOTEAM Közgazdasági Hallgatói Egyesület 7 963,68

15 KKC-2007-V-07-11-78 Életpálya Alapítvány 9 276

16 KKC-2007-V-07-11-126 Esély a stabilitásra Közalapítvány 4 844

17 KKC-2007-V-07-11-21 Falusi turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete 10 000

18 KKC-2007-V-07-11-114 Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara 9 308

19 KKC-2007-V-07-11-88 Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 4 768

20 KKC-2007-V-07-11-70 Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány 9 996

21 KKC-2007-V-07-11-103 Heves megyei kézmûves Kht. 7 359

22 KKC-2007-V-07-11-118 Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület 6 328
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Sorszám Azonosító szám Pályázó neve
Bizottság által javasolt

támogatás (e Ft)

23 KKC-2007-V-07-11-90 Inno-Motive Kht. 7 844

24 KKC-2007-V-07-11-110 Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány 4 946

25 KKC-2007-V-07-11-129 Innovitas Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Közhasznú Alapítvány 5 594

26 KKC-2007-V-07-11-7 Ipartestületek Országos Szövetsége IPOSZ 8 000

27 KKC-2007-V-07-11-48 Joint Venture Szövetség 5 995

28 KKC-2007-V-07-11-1 Kereskedõk és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége 7 680

29 KKC-2007-V-07-11-89 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5 652

30 KKC-2007-V-07-11-2 Magyar Iparszövetség (OKISZ) 8 153

31 KKC-2007-V-07-11-31 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 9 988,56

32 KKC-2007-V-07-11-156 Magyar Szabadalmi Hivatal 9 987

33 KKC-2007-V-07-11-128 Magyar Tartalomipari Szövetség 6 400

34 KKC-2007-V-07-11-62 Magyar Üvegipari Szövetség 3 400

35 KKC-2007-V-07-11-136 Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 8 540

36 KKC-2007-V-07-11-152 Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 7 372

37 KKC-2007-V-07-11-72 Magyar Vámügy Szövetség 6 700

38 KKC-2007-V-07-11-69 Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája 5 326

39 KKC-2007-V-07-11-73 Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája Alapítvány 6 453

40 KKC-2007-V-07-11-74 Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája Alapítvány 4 546

41 KKC-2007-V-07-11-155 Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 6 938

42 KKC-2007-V-07-11-130 Puskás Tivadar Közalapítvány 9 395

43 KKC-2007-V-07-11-36 SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 6 208

44 KKC-2007-V-07-11-105 Solar Tech Dél-alföldi Fejlesztõ és Termelõ Közhasznú Társaság 9 487

45 KKC-2007-V-07-11-56 Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 4 650

46 KKC-2007-V-07-11-45 Szegedi Tudományegyetem 9 885

47 KKC-2007-V-07-11-122 Textilipari Mûszaki és Tudományos Egyesület 1 794

48 KKC-2007-V-07-11-33 Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4 800

49 KKC-2007-V-07-11-93 Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1 735

50 KKC-2007-V-07-11-3 Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3 980

Egyéb közlemény

Az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
pályázati felhívása és útmutatója a 2008. évi kereskedelemfejlesztési pályázat elkészítéséhez

A Külgazdaság fejlesztési célelõirányzat felhasználásáról, kezelésérõl, mûködtetésérõl és ellenõrzésérõl szóló
120/2007. (XII. 29.) GKM rendelet alapján az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Részvénytársa-
ság kereskedelemfejlesztési pályázatot ír ki.

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
I/1. A pályázat célja és az elnyerhetõ támogatás mértéke

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban: GKM) döntése alapján az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (továbbiakban: ITD Hungary Zrt.) által meghirdetett, kezelt és finanszírozott pá-
lyázati rendszer magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, külpiaci értékesítését kívánja elõse-
gíteni.

A pályázati rendszer keretében vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ, melynek maximálisan adható értéke a terve-
zett, illetve a figyelembe vehetõ – ÁFA vagy értéktöbbletadó nélküli – támogatott költségek alapján, a II. fejezetben jog-
címenként megadott mértékben kerül meghatározásra.

A támogatás folyósítása utólagosan történik, támogatási elõleg igénybevételére nincs lehetõség. Támogatás jogcímen-
ként 200 ezer forint értékhatár alatt nem igényelhetõ.

A jelen pályázati felhívásban szereplõ támogatások az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének csekély összegû támogatá-
sokra való alkalmazásáról szóló, az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379. lapszámában megjelent 1998/2006/EK
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(2006. december 15.) Bizottsági rendelet rendelkezései szerint „de minimis” támogatásoknak minõsülnek. Ennek ér-
telmében az egy-egy vállalkozásnak csekély összegû támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – 3
pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 ezer eurónak megfelelõ forintösszeget, a közúti szállításban
mûködõ vállalkozások tekintetében a 100 ezer eurót. Csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz
kapcsolódó minden iratot, kedvezményezettnek, az odaítélést követõ 10 évig meg kell õrizni és azokat a támogatást
nyújtó ilyen irányú felhívása esetén bemutatni köteles. A csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatások-
ról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatnia.

A kedvezményezett vállalkozásnak írásos vagy elektronikus formában (pályázati regisztrációs lap) nyilatkoznia kell a
megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû támogatás-
ról. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a mezõgazdasági terméket elõállító, továbbá a halászati ter-
mékeket elõállító, feldolgozó vagy azok marketingjével foglalkozó vállalkozások, valamint az exporthoz közvetlenül
kapcsolódó tevékenységek. Nem részesülhetnek ezen a jogcímen támogatásban továbbá a mezõgazdasági termékeket
feldolgozó vagy azok marketingjével foglalkozó vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsõdleges ter-
melõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján ke-
rül rögzítésre, illetve amennyiben a támogatás az elsõdleges termelõknek történõ teljes vagy részleges továbbítástól
függ.

Támogatás kizárólag a támogatott tevékenység/program megvalósulása elõtt igényelhetõ. A támogatandó tevékenység
kezdõ idõpontja kiállítási részvétel jogcímnél a nyitás dátuma, konferenciánál a rendezvény kezdõ idõpontja, a többi
jogcím esetében a megrendelés vagy szerzõdéskötés, illetve az elsõ kifizetés várható idõpontja.
Kivételesen indokolt esetben a miniszter külön írásos engedélye alapján utólagosan is nyújtható támogatás lezajlott
programhoz, elõzetesen befogadott szándéknyilatkozat alapján.

I/2. Pályázók köre

E pályázat keretében támogatás a Magyarországon termelõ, vagy szolgáltató tevékenységet folytató és belföldi szék-
hellyel vagy az EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamában székhellyel rendelkezõ, bejegyzett vállalkozások, gazda-
sági társaságok, közhasznú társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, szakmai alapon szervezõdõ egyesületek, szö-
vetségek, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, annak területi szervezetei és költségvetési szerv részére
nyújtható.

A Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (továbbiakban: TEÁOR’08) szerinti osztályo-
zást tekintve az alábbi ágazatok, illetve tevékenységet végzõ vállalkozások részesülhetnek e pályázat keretében támoga-
tásban:
• 10 Élelmiszergyártás
• 11 Italgyártás
• 13 Textília gyártása
• 14 Ruházati termék gyártása
• 15 Bõr, bõrtermék, lábbeli gyártása
• 16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonott áru gyártása
• 17 Papír, papírtermék gyártása
• 18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
• 20 Vegyi anyag, termék gyártása
• 21 Gyógyszergyártás
• 22 Gumi-, mûanyag termék gyártása
• 23 Nem-fém ásványi termék gyártása
• 24 Fémalapanyag gyártása
• 25 Fémfeldolgozási termék gyártása
• 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
• 27 Villamos berendezés gyártása
• 28 Gép, gépi berendezés gyártása
• 29 Közúti jármû gyártása
• 30 Egyéb jármû gyártása
• 31 Bútorgyártás
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• 32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
• 33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
• 35 Villamos energia-, gáz-, gõzellátás, légkondicionálás
• 36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
• 37 Szennyvíz gyûjtése, kezelése
• 38 Hulladékgazdálkodás
• 39 Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
• 41 Épületek építése
• 42 Egyéb építmény építése
• 43 Speciális szaképítés
• 45 Gépjármû, motorkerékpár kereskedelme, javítása

46 Nagykereskedelem (kivéve: jármû, motorkerékpár)
Kivéve:
• 4611 Mezõgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
• 4612 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
• 4621 Gabona, dohány, vetõmag, takarmány nagykereskedelme
• 4623 Élõállat nagykereskedelme

• 494 Közúti áruszállítás, költöztetés
• 58 Kiadói tevékenység
• 59 Film, video, televízió mûsor gyártása, hangfelvétel-kiadás
• 60 Mûsor összeállítás, mûsorszolgáltatás
• 62 Információ-technológiai szolgáltatás
• 63 Információs szolgáltatás
• 69 Jogi, számviteli, adószakértõi tevékenység
• 70 Üzletvezetési, vezetõi tanácsadás
• 71 Építészmérnöki tevékenység; mûszaki vizsgálat, elemzés
• 72 Tudományos kutatás, fejlesztés
• 73 Reklám, piackutatás
• 74 Egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
• 823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

(magyar cégek külföldi rendezvényeken való cégképviselete esetén)
• 90 Alkotó-, mûvészeti, szórakoztató tevékenység
• 941 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet
• 951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

I/3. Nem pályázhat:
a) csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezet;
b) azon személy vagy szervezet, aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven

belül az államháztartás alrendszereibõl, az Európai Unió strukturális alapokból és egyéb pénzügyi alapjaiból juttatott
valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben tel-
jesítette, kivéve a vis major esetét;

c) azon személy vagy szervezet, akinek, vagy amelynek lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó adó- vagy adók mód-
jára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélye-
zett;

d) azon szervezet, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ két naptári éven belül a közigazgatási szerv
határozatával – vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munka-
vállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;

e) azon személy vagy szervezet, aki, vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem
rendelkezik;

f) azon szervezetek, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok – államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott – általános és különös feltételeinek, és ezen feltételek fennállását nem,
vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon igazolják.
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I/4. A lejárt esedékességû, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezõ személy, vagy szervezet – a köztarto-
zás megfizetéséig –, függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététõl, a szerzõdés megkötését követõen kialakuló
ilyen köztartozás vagy meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás esetén a támogatás nem folyósítható. Csõdeljá-
rás esetén a csõdegyezség megszületéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

II. TÁMOGATÁSI JOGCÍMEK

A1 Külföldi kiállításon való részvétel, preferált kiállítási részvétel
A2 Külföldi kiállításhoz kapcsolódó konferencia regisztrációs díja
A3 Külföldi kiállításhoz kapcsolódó kísérõ rendezvény szervezése (összefogó szervezet)
B Idegen nyelvû prospektus és/vagy elektronikus információhordozók
C Idegen nyelvû weblap készíttetése
D Sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezése külpiacon
E Cégprezentáció, önálló áru- és/vagy divatbemutató szervezése külpiacon
F Külpiacon létesítendõ iroda, kiállító terem éves bérleti díja
G Nemzetközi szervezeti tagdíj
H Megfelelõség tanúsítási eljárás
I Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása

A) Külföldi kiállításon való részvétel hazai elõállítású termékkel, illetve szolgáltatással

Kiállítási részvételre, illetve kísérõ-rendezvény szervezésére egy naptári évben maximum 3 alkalommal kérhetõ, illetve
adható támogatás.

Azokra a kiállításokra, amelyekre az ITD Hungary Zrt. a cégek számára kedvezményes magyar megjelenést szervez
vagy az AMC (Agrár Marketing Centrum) közösségi standot mûködtet, a kereskedelemfejlesztési pályázatok csak kivé-
telesen indokolt esetben fogadhatók be.
A/1. Támogatási jogcím:

• külföldi kiállítási részvétel (pályázó lehet I/2. pont szerinti gazdasági társaság, közhasznú társaság, szövetkezet,
egyéni vállalkozó),

• információs stand mûködtetése (pályázó lehet: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve területi szervezetei,
gazdasági érdekképviseleti szervezet, ITD Hungary Zrt. által elõminõsített kiállítás-szervezõk) az I/2. pontban fel-
sorolt termékek, szolgáltatások bemutatására, illetve értékesítésére.

Támogatható költségek:
o beépítetlen terület bérleti díja* maximum 100%-ig
o kötelezõ regisztráció / katalógusbeiktatási költség maximum 100%-ig
o helyszíni szolgáltatások (áram és víz esetében a bekötés, takarítás, õrzés)
o területdíjhoz kapcsolódó kötelezõ egyéb költségek (pl. AUMA, kötelezõ biztosítás, kötelezõ fogyasztás stb.)
maximum 100%-ig
o termék-nagydíj nevezési költsége maximum 100%-ig
* – Shell stand igénybevétele esetén a vásárigazgatóság által meghirdetett beépítetlen terület helydíja a térítési
összeg alapja.
– Amennyiben csak shell stand bérlésére van lehetõség a stand egységárának max. 70% -át tekintjük területdíjnak.

A támogatás összege:
o a mellékelt preferált, ajánlati listában szereplõ rendezvényekre
maximum 1 700 000 Ft alkalmanként,
o egyéb nemzetközi kiállításokra, vásárokra
maximum 1 200 000 Ft alkalmanként.

Az A/1. támogatási jogcím esetében az adatlapok mellé csatolni kell a részletes árajánlatot, amely lehet a vásárigazga-
tóság által kibocsátott, vagy internetrõl letöltött jelentkezési lap, számla, vagy vásárigazgatósági igazolás, melyben
szerepelnek a kalkuláció alapját képezõ költségek. (A számlák dátuma megelõzheti a kiállítás kezdõ idõpontját.)
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A/2. Támogatási jogcím: külföldi kiállításhoz kapcsolódó konferencia regisztrációs díja
Külföldi kiállításokhoz kapcsolódó konferencia regisztrációs költségeinek maximum 100%-ára kérhetõ támogatás
(1 fõ/cég), a maximálisan adható összeg egy évben 1 000 000 Ft, a beadható pályázatok száma korlátlan.
Az adatlap mellé csatolandó a konferenciára való jelentkezési lap vagy számla. (A számlák dátuma megelõzheti a ki-
állítás kezdõ idõpontját.)

A/3. Támogatási jogcím: összefogó szervezet által megvalósított, külföldi kiállításhoz kapcsolódó kísérõ rendez-
vény(ek) támogatása.

Pályázó lehet:
• Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve területi szervezetei, gazdasági érdekképviseleti szervezet (egyesü-

let, szakmai szövetség),
• ITD Hungary Zrt. által elõminõsített kiállítás-szervezõk amennyiben egy kiállítás iránt az általa képviselt, vagy

összefogott vállalatok körében jelentõs érdeklõdés van (minimum 5 önállóan résztvevõ kiállító) és a kollektív je-
lenlét hatékonyságát kísérõ rendezvény(ek) révén növelni kívánja.

Támogatható költségek:
Az összefogó szervezetek részére, pályázatuk alapján tételes elszámolás ellenében, utólag maximum 80 %-ig téríthe-
tõk az alábbi kísérõ rendezvények költségei:

• sajtótájékoztató, sajtófogadás
• üzletember-találkozó
• beterelõ propaganda, DM akció
• kiállítói katalógus készítése (nem termékkatalógus!) nyomdai úton, vagy elektronikusan
• divatbemutató

A támogatás összege rendezvényenként 1.000.000,- Ft, mely évente 3 alkalommal vehetõ igénybe.

A pályázat szöveges indoklásához mellékelni kell a résztvevõ cégek listáját és az általuk kitöltött „KIÁLLÍTÓI ADATLAP

KÍSÉRÕRENDEZVÉNYEKHEZ” címû nyomtatványt, továbbá az igényelt támogatás elõkalkulációját költségnemenkénti
bontásban.

Fontos tudnivaló az A) pályázati jogcímek esetében:
– amennyiben a pályázó kiállítás-szervezõ céget bíz meg a standbérlet, illetve komplett kivitelezés intézésével, a

támogatási szerzõdésben foglaltak szerint kell eljárni, azaz a vásárigazgatóság és a közbeiktatott kiállítás-szer-
vezõ vonatkozó számláit, bizonylatait egyaránt csatolni kell az elszámoláskor.

– a megítélt támogatás folyósításához a kiállítóknak szükséges csatolni 2 példányban az elszámolás mellé az érté-
kelõ lapot, illetve a kísérõrendezvények szervezõjének egy maximum 2 oldalas értékelõ beszámolót, mely rövi-
den ismerteti az akciót, tartalmazza a meghívottak, a résztvevõk számát, összetételét, a tervezett és megvalósított
célokat, a már realizált, illetve a várható eredményeket.

B) Idegen nyelvû, prospektus és/vagy elektronikus információ-hordozók (CD, DVD, Pendrive)

E jogcímen hazai elõállítású termékek, szolgáltatások ismertetését elõsegítõ nyomdai, illetve elektronikus informá-
cióhordozó készíttetéséhez nyerhetõ el támogatás. A felsorolt jogcímekre évente egy alkalommal, a költségek maxi-
mum 50%-ára, mindösszesen 500.000,- Ft értékhatárig igényelhetõ támogatás.

Kiadványoknál idegen nyelvenként és fajtánként maximum az elsõ 500 példányhoz nyerhetõ támogatás. E jogcímen
az elõkészítés (szövegírás, fordítás, lektorálás, tördelés, grafikai tervezés és kivitelezés, fotózás, nyomdai elõkészítés)
és kivitelezés (sokszorosítás, nyomdai munkák) költségei vehetõk figyelembe. Magyar nyelvû szövegváltozat csak
abban az esetben fogadható el, ha többnyelvû kiadványban szerepel.

Az elektronikus adathordozók esetében is maximum az elsõ 500 példány támogatható. Támogatás kérhetõ az elõké-
szítés (mesterlemez elkészítése: tördelés, fordítás, lektorálás, grafikai tervezés, programozás, adatrögzítés), valamint
a kivitelezés (sokszorosítás, tesztelés, komplettírozás: tokozás, fóliázás, feliratozás és a technikai munkálatok) költsé-
geinek utólagos csökkentésére. Magyar nyelvû változat csak abban az esetben fogadható el, ha az idegen nyelvû(ek)
mellett szerepel.

328 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám



Az elkészült marketingeszközön kötelezõ feltüntetni:
• a megjelenés évét (2008)
• „Published with the support of ITD Hungary” szöveget
• az ITD Hungary logóját (letölthetõ a www.itd.hu web-oldalról)

C) Idegen nyelvû weblap készíttetés
A magyar termékek külpiaci megjelenését hivatott elõsegíteni az idegen nyelvû weblap készíttetésének támogatása. Az
idegen nyelvû weblap költségeinek 50%-a támogatható, évente egy alkalommal. A maximálisan odaítélhetõ összeg
300 000 Ft.
E jogcímen az elõkészítés (szövegírás, fordítás, lektorálás, grafika, webes arculat, animációk, fotók) és a kivitelezés
(programozás, tesztelés) költségei vehetõk figyelembe.

Az elkészült marketingeszközön kötelezõ feltüntetni:
• a megjelenés évét (2008)
• „Published with the support of ITD Hungary” szöveget
• az ITD Hungary logóját (letölthetõ a www.itd.hu web-oldalról)

B) és C) jogcímek alatt felsorolt marketing eszközökre vonatkozó pályázatokhoz csatolni kell a kivitelezõ nyomda, fo-
tós, grafikus, továbbá a weblap-, nyomtatvány-, CD-ROM-, DVD- vagy Pendrive tartalmát elõállító cég részletes áraján-
latát.

A pénzügyi elszámoláshoz, a megítélt támogatás folyósításához, a kötelezõ mellékleteken kívül csatolni szükséges B)
jogcímnél a támpéldányt, C) jogcímnél a honlap címét.

A marketing eszköz saját készítésû nem lehet.

D) Sajtó-, TV-, rádióhirdetés, valamint közterületi reklám elhelyezése külpiacon

Évente korlátlan alkalommal lehet e jogcím keretében szakmailag releváns, nemzetközi jelentõséggel bíró folyóirat-
ban, újságban, TV-ben és rádióban való megjelentetés költségeihez támogatást kérni a költségek maximum 50%-ára,
évente összesen 2 000 000 Ft értékhatárig.

Hirdetésekre vonatkozó pályázatokhoz csatolni kell a folyóirat, újság, TV, rádió fontosabb jellemzõit (nyomtatott médi-
umnál példányszám, célközönség, megjelenés gyakorisága, terjesztés köre, módja; tévé-rádió esetében a tévécsatorna
ill. rádióállomás neve, sugárzás körzete, adott mûsor jellege, auditált nézettség, hallgatottság, stb.) tartalmazó árajánla-
tot.

A megítélt támogatás folyósításához, a pénzügyi elszámoláshoz a kötelezõ mellékleteken kívül csatolni kell: sajtóhirde-
tés esetében egy darab támpéldányt, a TV- és rádióhirdetés esetében a leadott mûsor kép- ill. hangfelvételét; közterületi
reklám esetén a kihelyezést igazoló számlát.

Amennyiben a szakmai ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy az elkészült marketing eszköz nem a pályázatban elõ-
terjesztett színvonalon és formában valósult meg, a folyósítandó támogatás összege csökkenthetõ, vagy nem kerül kifi-
zetésre.

E) Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon

Hazai vállalkozások külföldön való megjelenésének elõsegítése érdekében pályázni lehet önálló cégprezentáció, áru-
vagy divatbemutató szervezésére külpiacon. A támogatás a költségek 50%-ára évente 2 alkalommal, alkalmanként
2 000 000 Ft értékhatárig vehetõ igénybe.
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A következõ költségek képezhetik a támogatás alapját:
• terembérlet
• technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítõ, számítógép bérlés, internet-csatlakozás stb.)
• tolmács
• DM- akció
• sajtótájékoztató
• szállítmányozás

A megítélt támogatás folyósításához csatolni szükséges a tételes elszámolást, a résztvevõk listáját, egy maximum 2 ol-
dalas értékelõ beszámolót, mely röviden ismerteti az akciót, tartalmazza a meghívottak, a résztvevõk számát, összeté-
telét, a tervezett és megvalósított célokat, a már realizált, illetve a várható eredményeket. Divat- és árubemutató esetén
csatolni kell a rendezvényen készült 2-3 db fotót is.
Szállítmányozási költség-támogatás igénybevétele esetén csatolandó az áru ki- és visszaszállítását igazoló konszigná-
ció.

F) Külpiacon létesítendõ iroda, kiállítóterem éves bérleti díja

Hazai elõállítású termékek export értékesítését elõsegítõ, külföldön tervezett vállalati iroda, kiállító-, illetve bemuta-
tóterem mûködésének elsõ évére vonatkozó nettó bérleti díj maximum 50%-ára, 2.000.000,- Ft értékhatárig évente
egy alkalommal igényelhetõ támogatás. A támogatás felhasználásával mûködtetendõ helyiség (iroda, kiállító-, bemu-
tató terem) marketing célokat szolgál, ebben közvetlen értékesítés nem történhet.
Vegyesvállalat esetében csak harmadik országban létesítendõ piaci szervezet bérleti költségéhez igényelhetõ támoga-
tás.

Lehetõség van több cég együttes külpiaci jelenlétének támogatására. Ez esetben az igénylõ a gesztorcég, amely a csat-
lakozó cégeknek köteles a támogatás arányos részét tovább engedményezni. A pályázat szöveges indoklásában a ké-
relmezõnek tájékoztatást kell adni arról, hogy mely csatlakozó cégeket képviseli, mellékelnie kell továbbá a csatlako-
zó cégek által az ITD Hungary honlapjáról (www.itd.hu) letöltött és megfelelõen kitöltött regisztrációs lapot.

A pályázathoz csatolni szükséges az adott relációban mûködõ magyar külképviselet illetékesének véleményét a pályá-
zatban vázolt külpiaci célok megvalósíthatóságára, az árajánlatra, azaz a bérleti díjra, valamint a helyszínre vonatkozó-
an. Az árajánlatban és a számlákon a bérleti és az esetleges rezsiköltségeket el kell különíttetni.
A pályázó a megítélt támogatást a bérleti szerzõdés és a ténylegesen felmerült bérleti díjat tartalmazó számlák és azok ki-
fizetését igazoló bankszámlakivonatok és/vagy kiadási pénztárbizonylatok, valamint az elért eredményekrõl készített
beszámoló alapján az 1 év bérleti idõ eltelte után igényelheti.

G) Nemzetközi szervezeti tagdíj

Nemzetközi szervezetek max. 1 évre szóló tagdíjának támogatására van lehetõség abban az esetben, ha a magyar cég
vagy szervezet tagsága a magyar gazdaság fejlõdésére, a foglalkoztatottság vagy export fokozására kedvezõen hat.

Támogatás évente korlátlan alkalommal, a költségek maximum 50%-ára, 2 000 000 Ft értékhatárig igényelhetõ.

A pályázathoz a kötelezõ mellékleteken kívül csatolni kell a szervezet árajánlatát vagy számláját.

H) Megfelelõség-tanúsítási eljárás

Az importáló ország által a piacra jutás feltételeként kötelezõen elõírt, az importõr országában a magyar exportáló cég
költségére elvégzendõ megfelelõség-tanúsítási eljárás költségének támogatására van lehetõség. (Nem támogathatók a
kötelezõen elõírt nemzetközi megfelelõségi tanúsítványok, pl. CE minõsítés, ISO minõsítés, stb.)

Támogatás évente korlátlan alkalommal, a költségek maximum 50%-ára, 2 000 000 Ft értékhatárig igényelhetõ.

A megfelelõség-tanúsítási eljárást végzõ szervezet árajánlata, illetve annak fordítása csatolandó. A támogatás folyósí-
tása csak azokban az esetekben engedélyezhetõ, ahol nincs érvényben az exportõr és az importõr ország között a meg-
felelõség értékelésérõl szóló megállapodás az adott termék vonatkozásában. A pályázathoz csatolni szükséges az
adott relációban mûködõ magyar külképviselet illetékesének véleményét az eljárás szükségességérõl.

330 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám



I) Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása

E jogcímre minimum 5 marketing elem együttes igénybevételével lehet pályázni (mely elemek közül max. 3 elem le-
het kiállításon való részvétel, illetve kiállításhoz kapcsolódó kísérõ rendezvény szervezése) évente egy alkalommal, a
költségek 70%-ára, kivéve:

• kiállítási részvétel esetén a támogatás a jogcímnek megfelelõen 100%;
• külföldi kiállításhoz kapcsolódó konferencia regisztrációs díja esetén a támogatás a jogcímnek megfelelõen

100%;
• külföldi kiállításhoz kapcsolódó kísérõ rendezvény szervezése esetén a támogatás a jogcímnek megfelelõen

80%.

Az I) jogcímre igénybe vehetõ össztámogatás maximum 10.000.000,- Ft, az egyes jogcím-elemek igénybevehetõségi
feltételeinek megtartásával. Támogatás a komplex marketingterv megvalósulása után, az utolsó jogcím teljesítését kö-
vetõen, a pályázó komplett elszámolásának elfogadásával, egy összegben kerül kifizetésre.

Amennyiben a komplex marketingakció keretén belül megpályázott jogcímek közül öt jogcímnél kevesebb valósul
meg, az elszámolásnál mind a beadható pályázatok számára, mind a maximálisan adható támogatás mértékére vonat-
kozóan az egyes elemeknél leírtak a mérvadóak.

A kötelezõen beküldendõ mellékleteken kívül a pályázat beadásakor és az elszámoláskor a jogcímeknek megfelelõ
dokumentumok mellett a komplett marketingakciót értékelõ beszámoló is csatolandó.

III. EGYÉB TUDNIVALÓK

A pályázatok formai követelményei
A pályázat elbírálásának elõfeltétele az – ITD Hungary Zrt. portálján (www.itd.hu, www.itd.hu/palyazat) történõ re-
gisztráció után elérhetõvé váló – online Ügyfél-regisztrációs és Pályázati lapok pontos kitöltése, elektronikus elküldé-
se, valamint ezek kinyomtatott formában történõ beadása az alábbiakban felsorolt mellékletekkel kiegészítve, cégsze-
rûen aláírva, 7 pld.-ban.

Adatlapok:
• Az adatlapok (elektronikus Ügyfélregisztrációs és Pályázati lap, valamint a

jogcíme vonatkozó adatlapok A-tól I-ig) az ITD Hungary Zrt. honlapjáról kitölthetõk, letölthetõk, elküldhetõk, il-
letve kinyomtathatók az ott található utasítások szerint. Kérjük, hogy kitöltésük elõtt figyelmesen olvassa el az
„Elektronikus pályázati útmutatót”!

• A gazdálkodási adatok az elõzõ évi mérlegbeszámoló, illetve személyi jövedelemadó bevallás alapján töltendõk ki.
Amennyiben ezek még nem állnak rendelkezésre, úgy a várható adatokat kell feltüntetni.

Csatolandó mellékletek:
• Árajánlat a támogatandó jogcím költségeire vonatkozóan (külföldi árajánlat esetén magyar nyelvû fordítás is csato-

landó)
• Cégszerûen aláírt Pályázati Nyilatkozat
• Jogcímenként és alkalmanként 5.000,- Ft eljárási díj befizetését igazoló dokumentum másolata. Az eljárási díj befi-

zetése kizárólag banki átutalással történhet a GKM Fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla –
10032000-01220139-50000005 – javára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a 270590 ÁHT számot, # 310
kódot és a támogatási jogcím jelét (kiállításoknál a rendezvény pontos megnevezésével).

• 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy hitelesített vállalkozói igazolvány másolata
• F és H jogcímek esetén a külpiaci szervezet munkatársának véleménye
• A/3 jogcím esetén kiállítói lista és Kiállítói adatlapok kísérõ rendezvényekhez

A pályázatokat az összes melléklettel együtt 7 példányban az ITD Hungary Ügyfélkapcsolati és Tanácsadó Központjá-
hoz (1061 Budapest, Andrássy út 12.) kell benyújtani.

A pályázatok befogadása 2008. április 03-tól október 31-ig folyamatos, forráshiány esetén hirdetmény közzétételével
felfüggeszthetõ.
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A befizetett eljárási díj kizárólag forráshiány miatt elutasított pályázat esetén, az elutasító döntést követõ 30 napon belül
kerül visszafizetésre.
A benyújtott pályázatot és annak kiegészítéseit, a létrejött Támogatási Szerzõdést, valamint az abban foglalt gazdálkodá-
si adatokat az ITD Hungary Zrt., illetve megbízottja üzleti titokként kezeli.

A támogatások elbírálása és szerzõdéskötés

A pályázatok elbírálásának fõbb szempontjai:
• a cég által elõállított termék (szolgáltatás) versenyképessége, exportképessége, értékesítési lehetõségei,
• rendelkezik-e idegen nyelvû weblappal (alapkövetelmény, kivéve a „C” jogcímre szóló pályázatoknál)
• a tervezett kereskedelemfejlesztési akció megalapozottsága, konkrét célja,
• az akció költségigénye arányban áll-e a várható üzleti eredménnyel,
• korábbi években adott támogatás(ok) eredménye, hasznosulása,
• idegen nyelvet beszélõ fõállású munkatársak száma.

A befogadott pályázatok tartalmi áttekintését követõen érdemi hiánypótlásra egy alkalommal – maximum 15 napos
határidõn belül – van lehetõség, amelyre az ITD Hungary Zrt. kéri fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a hiánypót-
lást maradéktalanul nem teljesíti, az ITD Hungary Zrt. a pályázatot elutasítja.
A pályázatok elbírálása a beérkezéstõl – illetve, ha hiánypótlást igényel, akkor a hiánypótlás beérkezésétõl – számított
90 napon belül megtörténik.
A pályázatokban igényelt támogatás odaítélése a Bíráló Bizottság állásfoglalása alapján – a rendelkezésre álló forrá-
sok függvényében – a GKM miniszterének döntésével történik. A döntés az igényelhetõ támogatásnál kisebb összegre
is vonatkozhat.
A pályázatokra vonatkozó támogató döntést annak meghozatalát követõ 5 munkanapon belül közzétesszük a GKM,
valamint az ITD Hungary Zrt. honlapján a kedvezményezett neve, a támogatás tárgya és összege feltüntetésével.
A támogatás felhasználásának feltételeirõl, az elszámolás rendjérõl és a támogatott által vállalt kötelezettségek nem
teljesítése esetén alkalmazható szankciókról a döntéshozó által a szerzõdéskötéssel és pénzügyi elszámolással megbí-
zott Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (továbbiakban: MAG Zrt.) szerzõdésben állapodik meg a támogatás-
ban részesülõvel.
A szerzõdésben rögzített kötelezettségek teljesítésének ellenõrzését az ITD Hungary Zrt. és/vagy az általa megbízott
szervezet végzi.

Az elszámolás rendje:
A támogatás folyósítása utólagosan, a számlák, valamint azok kifizetését igazoló bankszámlakivonatok, kézpénzfizetés
esetén kiadási pénztárbizonylatok pályázó által hitelesített másolatainak benyújtását, azok ellenõrzését követõen történik.
Külföldi számla, kifizetést igazoló bizonylat esetében a magyar nyelvû fordítást és árfolyam-igazolást is csatolni kell.
I/ jogcím (Konkrét árucsoportra és adott célországra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása) esetén, ha a vál-
lalt jogcímek közül bármelyik nem kerül realizálásra, akkor a pályázat az egyes jogcímek szerint kerül elszámolásra.
A támogatás alapja a belföldi és külföldi költségszámlák ÁFA vagy értéktöbbletadó nélküli összege.
A pénzügyi elszámolást, szakmai beszámolót 1 példányban, az értékelõ kérdõívet 2 példányban – a megfelelõ mellék-
letekkel együtt, a szerzõdésben megadott határidõn belül – az ITD Hungary Ügyfélkapcsolati és Tanácsadó Központ
részére (1061 Budapest, Andrássy út 12.) egy példányban kell beküldeni.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetõség. A kísérõ levélben (rendelkezõ levélben) fel kell tüntetni a szerzõdésszá-
mot, a támogatott jogcímet és a cég bankszámlaszámát is.
A megvalósítás szakmai ellenõrzését az ITD Hungary, Ügyfélkapcsolati és Tanácsadó Központja, a pénzügyi elszá-
molást az MAG Zrt. végzi. A MAG Zrt. által ellenõrzött számlák alapján járó támogatási összeget az ITD Hungary
Zrt. átutalja a pályázónak.

Felvilágosítást ad:

ITD Hungary Ügyfélkapcsolati és Tanácsadó Központ
Segítségnyújtás regisztrációhoz: 472-8150
Szakmai kérdések: 472-8139, 473-8212
Fax: 472 -8132
E-mail: palyazat@itd.hu
Honlap:www.itd.hu

332 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám



A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

Közlemény
a 3 600 000 Ft összeget elérõ vagy meghaladó készpénzfizetést elfogadó árukereskedelmi szolgáltatók részére

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
(a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdés k) pontja vonatkozásában ügyfeleinket – nem kötelezõ módon – az alábbiak-
ról tájékoztatjuk:
1. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Pmt. 1. § (1) bekezdés k) pontjában megjelölt értékhatár nem a szolgáltató éves teljes
készpénzforgalmára, hanem csak egy ügylet értékére vonatkozik.
A Pmt. tehát csak azokat az árukereskedelmi tevékenységet végzõ szolgáltatókat kötelezi megfelelõ belsõ szabályzat ké-
szítésére, az ügyfél-átvilágítási és más intézkedések megtételére, akik egy konkrét ügyleti megbízás alkalmával – füg-
getlenül a megbízás tárgyától – a hárommillió-hatszázezer forintot elérõ vagy meghaladó készpénzfizetést fogad-
nak el. Az értékhatár a részletvétel esetére is vonatkozik.

2. Felhívjuk továbbá az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatókat, hogy belsõ szabályzatukban – a hivatal
által korábban ajánlás jelleggel rendelkezésre bocsátott mintaszabályzat szövegezésétõl eltérõen – a ténylegesen össze-
függõ, több ügyleti megbízás fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg:
„Ténylegesen összefüggõ, több ügyleti megbízás: a Pmt. 1. § (1) bekezdés k) pontja szerinti árukereskedelmi tevé-
kenységet folytató szolgáltatók vonatkozásában a részletvétel alapján történõ fizetések, fizetési megbízások.”

Részletvételnek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 376. §-a (1) bekezdésének értelmében a felek
olyan megállapodását tekintjük, amely alapján a vevõ a vételárat meghatározott idõpontokban, több részletben fizeti
meg, és a dolgot a vételár teljes kiegyenlítése elõtt átadják neki. Ilyennek tekintjük a 3,6 M Ft értékhatárt elérõ vagy meg-
haladó, keretszerzõdésbe foglalt adásvételeket is, amelyeket a felek részletekben teljesítenek.
A „fizetés, fizetési megbízás” fogalmak készpénzfizetésre vonatkoztatható esetei tekintetében a pénzforgalomról szóló
21/2006. (XI. 24.) MNB rendeletben foglalt szabályokat tekintjük irányadónak.

A jelen közleményben foglaltak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal véleményét, jogalkalmazását tük-
rözik, tájékoztató jellegûek és ekképpen nem minõsülnek a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 53–56. §-ai
szerinti jogi iránymutatásnak.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
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FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2005 december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban
címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest,
Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlony-
centrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-
ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................

Utca, házszám: .........................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a
kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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08.1217 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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