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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
14/2006. (I. 26.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti
gazdasági együttmûködési megállapodás
kihirdetésérõl
(A megállapodás 2005. november 21-én hatályba lépett.)
1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti gazdasági
együttmûködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.
2. §
A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvû szövege a következõ:
„Gazdasági együttmûködési megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya
és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között
A Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa (a továbbiakban: „Szerzõdõ
Felek”),
– attól az óhajtól vezérelve, hogy elmélyítsék az országaik között hosszú ideje fennálló kapcsolatokat,
– kifejezve törekvésüket, hogy fenntartsák és erõsítsék
hagyományos gazdasági kapcsolataikat,
– azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös elõnyök alapján
fejlesszék és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, mûszaki és technológiai együttmûködésüket,
– azzal a meggyõzõdéssel, hogy a szerzõdéses keretek
bõvítése a további együttmûködéshez megfelelõ és kedvezõ alapot teremt,
– a két országban hatályban lévõ törvények keretei között és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhangban,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk
A Szerzõdõ Felek hatályban levõ törvényeik keretein
belül a gazdasági és társadalmi fejlõdés minden fontos te-
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rületén elõsegítik a kölcsönösen elõnyös gazdasági együttmûködés erõsítését és bõvítését.

2. Cikk
Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi
helyzetét és perspektíváit a Szerzõdõ Felek egyetértenek
abban, hogy a hosszú távú együttmûködésre kedvezõek a
feltételek többek között a következõ területeken:
– mezõgazdaság és élelmiszeripar, agrártermékek feldolgozása és tárolása;
– erõmûvek és magas feszültségû elosztó hálózatok,
gáz és kõolaj csõvezetékek hálózatának fejlesztése és
rehabilitációja;
– elektromos berendezések és készülékek gyártása;
– ásványi nyersanyagok és bányászati termékek kutatása, kitermelése, kezelése, további feldolgozása, valamint
értékesítése;
– vegyipar és kõolaj-feldolgozás;
– csomagolási technológia;
– környezetvédelem;
– vízgazdálkodás, erdõgazdálkodás;
– humánerõforrások fejlesztése;
– gyógyászati berendezések és gyógyszeripar;
– idegenforgalom;
– kis- és középvállalkozások közötti együttmûködés;
– számítógép és informatikai technológia;
– közlekedés;
– tudomány és technológia.

3. Cikk
A Szerzõdõ Felek törekednek arra, hogy megfelelõ eszközökkel szélesítsék és intenzívebbé tegyék együttmûködésüket:
– elõsegítik a kapcsolatok építését és erõsítik az együttmûködést a gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai és üzleti szövetségek, kamarák, regionális
és helyi szervek között, bátorítják a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó gazdasági információk cseréjét, valamint
saját képviselõik és más gazdasági-mûszaki delegációk látogatásait;
– információkat cserélnek a fejlesztési prioritásokról és
megkönnyítik az üzleti szereplõk részvételét a fejlesztési
projektekben;
– szorgalmazzák a két ország üzleti körei közötti új
kontaktusok létesítését és a meglévõk szélesítését, bátorítják az egyének és vállalkozások között a látogatásokat,
összejöveteleket;
– üzleti információkat cserélnek, bátorítják a vásárokon és kiállításokon történõ részvételt, üzleti események,
szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezését;
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– elõsegítik a magánszektor kis- és közepes vállalkozásai erõsebb részvételét a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban;
– marketing, tanácsadói és szakértõi szolgáltatások
nyújtásával bátorítják az együttmûködést a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó területeken;
– arra bátorítják pénzügyi intézményeiket és bankszektorukat, hogy közelebbi kapcsolatokat létesítsenek és erõsítsék együttmûködésüket;
– bátorítják a beruházási tevékenységet, vegyesvállalatok alapítását, vállalati képviseletek és fiókvállalatok létesítését;
– elõsegítik a régiók közötti együttmûködést és a nemzetközi szintû együttmûködést a kölcsönös érdeklõdésre
számot tartó kérdésekben.
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Fél, ha errõl diplomáciai úton írásban értesíti a másik Felet. Ilyen jegyzék küldése esetén a Megállapodás a jegyzék
beérkezését követõ hat hónap elteltével veszti hatályát.
Jelen Megállapodás bármely módosításánál és a módosítások hatályba léptetésénél a Megállapodás megkötésekor alkalmazott eljárásrendet kell alkalmazni.
Készült és aláírásra került Belgrádban, 2005. május 26.
napján, két eredeti példányban, magyar, szerb és angol
nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérõ értelmezés esetében az angol változat mérvadó.

Agreement
on Economic Co-operation between the Government
of the Republic of Hungary and the Council of
Ministers of Serbia and Montenegro

4. Cikk
Jelen Megállapodás megkötésével a Szerzõdõ Felek létrehozzák a Vegyes Bizottságot, amelyet a Szerzõdõ Felek
bármelyikének kérésére felváltva hívnak össze Magyarországon és Szerbia és Montenegróban.
A Vegyes Bizottság feladatai különösen az alábbiakat
foglalják magukba:
– a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének
megvitatása,
– új lehetõségek azonosítása a jövõ gazdasági együttmûködésének további fejlesztéséhez,
– javaslatok kidolgozása a gazdasági együttmûködés
feltételeinek javítására mindkét ország vállalatai között,
– javaslatok tétele jelen Megállapodás alkalmazására.
A Szerzõdõ Felek közötti, a Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos véleményeltéréseket
a Vegyes Bizottság keretei között kell rendezni.

The Government of the Republic of Hungary and the
Council of Ministers of Serbia and Montenegro
(hereinafter referred to as „the Contracting Parties”),
– Desirous of enhancing the long-standing relationship
between their countries,
– Wishing to continue and reinforce their existing
traditional economic relations,
– With the intention of developing and intensifying
their economic, industrial, technical and technological
co-operation on the basis of mutual benefit,
– With the conviction that the deepening of the
contractual framework establishes favourable conditions
and suitable basis for further co-operation,
– Recognizing the respective legislation in force in the
two countries and in full conformity with their
international obligations,
Have agreed as follows:
Article 1

5. Cikk
A jelen Megállapodás nem alkalmazható olyan módon,
amely sértené azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései nem értelmezhetõk vagy alkalmazhatók úgy, hogy befolyásolják az
Európai Unióról szóló Szerzõdés vagy az Európai Közösség és Szerbia és Montenegró között kötött megállapodások által elõírt kötelezettségeket.

6. Cikk
A jelen Megállapodás a két országnak a Megállapodás
hatályba léptetéséhez szükséges belsõ eljárásának befejezését jelzõ jegyzékváltás napján lép hatályba. A Megállapodás határozatlan idõtartamra kerül megkötésre. A Megállapodást bármikor felmondhatja bármelyik Szerzõdõ

The Contracting Parties shall promote, within the
framework of their respective legislation in force, the
expansion and diversification of mutually advantageous
economic co-operation in all fields relevant to economic
and social development.

Article 2
Considering the current state and perspectives of
economic relations, the Contracting Parties agree that
there are favourable conditions for long-term
co-operation, inter alia, in the following areas:
– Agriculture and food processing industry, processing
and storage of agricultural products;
– Expansion and rehabilitation of power stations and
high-tension distribution networks as well as gas and oil
pipeline networks;
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– Manufacturing of electrical equipment and
appliances;
– Exploitation, production, preparation, treatment and
further processing as well as marketing of mineral raw
materials and mining products;
– Chemical and petrochemical industry;
– Packaging technology;
– Environment;
– Water management and forestry industry;
– Human resource development;
– Medical and pharmaceutical industry;
– Tourism;
– Co-operation between small and medium-sized
businesses;
– Computer and information technology;
– Transport;
– Science and technology.

Article 3
The Contracting Parties shall endeavour to broaden and
intensify their co-operation through appropriate means,
such as:
– Promoting the links and strengthening the
co-operation between the economic policy-makers,
government institutions, professional organizations,
business federations, chambers, regional and local entities,
encouraging the exchange of economic information of
mutual interest, as well as the visits of their representatives
and other economic and technical delegations,
– Exchanging information on development priorities
and facilitating the participation of business operators in
development projects.
– Expediting the establishment of new contacts and
broadening the existing ones between the business circles
of the two countries, encouraging the visits, meetings and
other interactions between individuals and enterprises,
– Exchanging business information, encouraging the
participation in fairs and exhibitions, organizing business
events, seminars, symposia and conferences,
– Promoting the stronger participation of small and
medium-sized private sector enterprises in bilateral
economic relations,
– Encouraging the co-operation in providing
consulting, marketing, advisory and expert services in
areas of mutual interest,
– Encouraging their financial institutions and banking
sector to establish closer contacts and strengthen their
co-operation respectively,
– Encouraging investment activities, the foundation of
joint venture companies and establishment of
representative and branch offices of companies,
– Promotion of inter-regional co-operation and
co-operation on international level in issues of mutual
interest.
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With a view of fulfilling the intents of this Agreement a
Joint Commission shall be established by the Contracting
Parties which shall be convened upon request of each of
the Contracting Parties alternately in Hungary and Serbia
and Montenegro.
The duties of the Joint Commission shall comprise, in
particular, the following:
– Discussions of the development of the bilateral
economic relations,
– Identifying new possibilities for the further
development of the future economic co-operation,
– Drawing up suggestions for the improvement of the
terms for the economic co-operation between enterprises
of both countries,
– Making proposals for the application of this
Agreement.
Differences in opinion between the Contracting Parties
on the application or interpretation of this Agreement shall
be settled within the framework of the Joint Commission.

Article 5
This Agreement shall apply without prejudice to the
obligations flowing from Hungary’s membership in the
European Union, and subject to those obligations.
Consequently the provisions of the Agreement may not be
invoked or interpreted in such a way as to invalidate or
otherwise affect the obligations imposed by Treaty on
European Union or by the agreements between Serbia and
Montenegro and the European Community.

Article 6
This Agreement shall enter into force on the date of
exchanging the notes by which the Contracting Parties
shall notify each other about the completion of the
necessary procedure, as provided for by the national
regulations, for the entry into force of this Agreement.
This Agreement is concluded for an indefinite period of
time. Either Contracting Party may terminate the
Agreement at any time by giving notice to the other
through diplomatic channels. If such notice is given, the
Agreement shall cease to be in force six months after the
receipt of this notice.
Any amendment to this Agreement shall be made and
shall enter into force under the same procedure by which
the Agreement is to be concluded.
Done and signed in Beograd, on the 26th of May 2005, in
two originals in the Hungarian, Serbian and English
languages respectively, all texts being equally authentic.
In case of differences in interpretation the English version
shall prevail.”
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3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.
(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
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lógiai tevékenység egyes szabályairól szóló 142/2004.
(IX. 30.) FVM–GKM együttes rendeletben meghatározott
hatóság (a továbbiakban: géntechnológiai hatóság) engedélyezi, amely hatóság döntései ellen irányuló fellebbezést
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter bírálja el.”

2. §

miniszterelnök

(1) A Korm. rendelet 2. §-át megelõzõ alcím helyébe a
„Zárt rendszerû felhasználás és géntechnológiai módosítást végzõ létesítmény létrehozásának engedélyezése”
alcím lép.

A Kormány
15/2006. (I. 26.) Korm.
rendelete
a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási
rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai
Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló
132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a géntechnológiai tevékenységrõl szóló
1998. évi XXVII. törvény 34. §-a (1) bekezdésének
f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:
1. §
A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási
rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet elõírásait – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – a Tv.-ben meghatározott
a) géntechnológiai módosítás,
b) géntechnológiával módosított mikroorganizmusok
zárt rendszerû felhasználásának,
c) géntechnológiával módosított szervezetek és az
azokból elõállított termékek környezetbe történõ kibocsátásának, valamint forgalomba hozatalának, illetve behozatalának, kivitelének, szállításának, ártalmatlanításának,
valamint
d) géntechnológiai módosítást végzõ létesítmény létrehozásának
engedélyezése során kell alkalmazni.
(2) A géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezése a géntechnológiával módosított
élelmiszerekrõl és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1829/2003/EK rendelet) szerint történik, a 18. § (4) bekezdésének figyelembevételével.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeket
a mezõgazdaság és az ipar területén folytatott géntechno-

(2) A Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A géntechnológiai hatóság elõzetes engedélyével
szabad géntechnológiai módosítást végzõ létesítményt létrehozni, valamint a géntechnológiával módosított mikroorganizmusokat zárt rendszerben felhasználni.”

3. §
A Korm. rendelet 8. §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki, és az eredeti (3)–(8) bekezdés számozása
(4)–(9) bekezdésre változik:
„(3) Ugyanazon géntechnológiával módosított szervezet vagy géntechnológiával módosított szervezetek egy
kombinációja
a) ugyanazon a helyen vagy különbözõ helyeken, és
b) ugyanazon célra, továbbá
c) egy meghatározott idõszakon belül
történõ kibocsátásának engedélyezésére irányuló kérelmek egyetlen kérelemben is benyújthatók a géntechnológiai hatósághoz.”

4. §
A Korm. rendelet 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ
(4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kibocsátási engedélyek esetében az (1) bekezdés
szerinti jelentés benyújtásának határideje a kibocsátás befejezését – géntechnológiával módosított magasabb rendû
növények esetén a betakarítást – követõ 30. nap.
(4) Géntechnológiával módosított magasabb rendû növények esetében az (1) bekezdés szerinti jelentést a géntechnológiával módosított magasabb rendû növények forgalomba hozataltól eltérõ célból történõ szándékos környezetbe bocsátása eredményeinek közlésére szolgáló formanyomtatványnak a 2001/18/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv szerint való létrehozásáról szóló, 2003.
szeptember 29-i 2003/701/EK bizottsági határozat
(a továbbiakban: 2003/701/EK határozat) mellékletében
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foglalt formanyomtatványon, kibocsátási engedélyenként
külön-külön kell a hasznosítónak a géntechnológiai hatóság részére postai úton írásban, és lehetõség szerint elektronikus úton is benyújtania. A 2003/701/EK határozatot a
6. számú mellékletben foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.
(5) A hasznosítónak a külön jogszabály szerinti nem
nyilvános adatokat a jelentés egy mellékletében kell megadnia. A hasznosítónak meg kell adnia továbbá az adatok
nyilvános összefoglalóját vagy általános leírását, amely a
külön jogszabály szerint hozzáférhetõ. Az éves jelentéshez mellékelni kell a géntechnológiával módosított magasabb rendû növények kibocsátási engedélyében foglalt
speciális elõírások végrehajtásáról szóló beszámolót is.”

5. §
A Korm. rendelet a következõ 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) Amennyiben a géntechnológiai hatóság a
kibocsátási engedélyben kibocsátás utáni nyomon követést írt elõ, az errõl szóló idõközi, illetve záró jelentést a
hasznosítónak kell – idõközi nyomon követési jelentés
esetében az engedélyben meghatározott ütemezésnek
megfelelõ idõpontban, záró nyomon követési jelentés esetében az engedélyben meghatározott nyomon követési
idõtartam leteltét követõ 30 napon belül – postai úton írásban, és lehetõség szerint elektronikus úton is megküldeni a
géntechnológiai hatóság részére. Géntechnológiával módosított magasabb rendû növények esetében az idõközi
nyomon követési jelentést és záró nyomon követési jelentést a 2003/701/EK határozat mellékletében foglalt formanyomtatványon kell benyújtani. A 2003/701/EK határozatot a 6. számú mellékletben foglaltakkal összhangban kell
alkalmazni.
(2) A géntechnológiai hatóság a 2003/701/EK határozat
szerinti jelentést a beérkezést követõ 30 napon belül megküldi az Európai Bizottság részére a 18. § (1) bekezdésében meghatározott kapcsolattartó szerven keresztül.”

6. §
A Korm. rendelet 15. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Amennyiben az engedélyt a géntechnológiai hatóság adja meg, a géntechnológiával módosított szervezet
egyedi azonosítóját a 18. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartó szerven keresztül haladéktalanul írásban közli a
2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzõkönyv 20. cikkével létrehozott, a Biológiai
Biztonság kérdéseiben illetékes Információs Központtal.”
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A Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) A közvetlen feldolgozásra szánt termékek
esetében a géntechnológiával módosított szervezetek forgalomba hozatala, jelölése és csomagolása során nem kell
alkalmazni a 11. § (6) bekezdésének, a 13. § (5) bekezdésének, a 14. § (2) bekezdésének és a 15. § (3) bekezdésének elõírásait, amennyiben az engedélyezett géntechnológiával módosított szervezet nyomokban, 0,9%-nál nem
nagyobb mértékben fordul elõ, feltéve, hogy ez véletlen
vagy technológiailag elkerülhetetlen szennyezõdésbõl
ered.
(2) Ha egy géntechnológiával módosított szervezetet
vagy géntechnológiával módosított szervezetek keverékét
véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen szennyezõdésbõl eredõen nyomokban tartalmazó, közvetlenül élelmiszerként vagy takarmányként történõ felhasználásra vagy
feldolgozásra szánt termék forgalomba hozatala megfelel
az 1829/2003/EK rendelet 47. cikkében említett feltételeknek, akkor 2007. április 18-ig mentesül a 10–11. §, a
13–15. §, valamint a 17. § elõírásai alól.”

8. §
A Korm. rendelet 17. §-a a következõ (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) A géntechnológiai hatóság az (1) bekezdés szerinti
jelentés nyilvános hozzáférhetõségének biztosításáról a
külön jogszabályban kijelölt nyilvántartó szerv útján
gondoskodik.”

9. §
(1) A Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Korm. rendelet e rendelet 2. számú melléklete szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

10. §
A Korm. rendelet 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § (1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 98/81/EK irányelve (1998. október 26.) a
géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt
rendszerben történõ felhasználásáról szóló 90/219/EGK
irányelv módosításáról, a géntechnológiai tevékenységrõl
szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. §-a (3)–(4), (8) és
(10) bekezdéseiben adott felhatalmazások alapján
megalkotott miniszteri rendeletekkel együtt,
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b) az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított
szervezetek környezetbe történõ szándékos kibocsátásáról
és a Tanács 90/220/EGK irányelvének hatályon kívül
helyezésérõl, valamint az azt módosító
ba) az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK
rendelete, 43. cikk (1) bekezdése,
bb) az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK
rendelete, 7. cikk,
a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII.
törvény 34. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint
(3)–(4), (8) és (10) bekezdéseiben adott felhatalmazások
alapján megalkotott kormányrendelettel és miniszteri rendeletekkel együtt,
c) a Bizottság 2000/608/EK határozata (1999. december 22.) a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerû felhasználásáról szóló 90/219/EGK
irányelv III. mellékletében vázolt kockázatbecslésre vonatkozó útmutatásokról,
d) a Tanács 2001/204/EK határozata (2001. március 8.)
a 90/219/EGK irányelvnek a genetikailag módosított mikroorganizmus típusokhoz az emberi egészség és a környezet szempontjából szükséges biztonsági elõírások létrehozási kritériumaira vonatkozó kiegészítésérõl,
e) a Bizottság 2003/701/EK határozata (2003. szeptember 29.) a géntechnológiával módosított magasabb rendû növények forgalomba hozataltól eltérõ célból történõ
szándékos környezetbe bocsátása eredményeinek közlésére szolgáló formanyomtatványnak a 2001/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv szerint való létrehozásáról,
f) a Bizottság 2005/174/EK határozata (2005. február 28.) géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történõ felhasználásáról szóló
90/219/EGK irányelv II. melléklete B. részét kiegészítõ
útmutató magyarázatok meghatározásáról.
(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK
rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekrõl és takarmányokról, 5. cikk (2) bekezdése és 17. cikk (2) bekezdése,
b) a Bizottság 65/2004/EK rendelete (2004. január 14.)
a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról, 3. cikk a) és b) pontja.”

11. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Korm. rendelet 11. §-ának (4) bekezdése, valamint
20. §-ának (6) bekezdése.
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12. §

(1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított
szervezetek környezetbe történõ szándékos kibocsátásáról
és a Tanács 90/220/EGK irányelvének hatályon kívül helyezésérõl, 6. cikk (4) bekezdése, az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel beiktatott 12a. cikk és
20. cikk (4) bekezdése, az 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel beiktatott 21. cikk (3) bekezdése,
b) a Bizottság 2003/701/EK határozata (2003. szeptember 29.) a géntechnológiával módosított magasabb rendû növények forgalomba hozataltól eltérõ célból történõ
szándékos környezetbe bocsátása eredményeinek közlésére szolgáló formanyomtatványnak a 2001/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv szerint való létrehozásáról,
c) a Bizottság 2005/174/EK határozata (2005. február 28.) géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történõ felhasználásáról szóló
90/219/EGK irányelv II. melléklete B. részét kiegészítõ
útmutató magyarázatok meghatározásáról.
(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK
rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekrõl és takarmányokról, 5. cikk (2) bekezdése és 17. cikk (2) bekezdése,
b) a Bizottság 65/2004/EK rendelete (2004. január 14.)
a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról, 3. cikk b) pontja.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 15/2006. (I. 26.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet
a 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez
A géntechnológiával módosított
mikroorganizmusoknak az emberi egészség
és környezet szempontjából való biztonsági feltételei
I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
E melléklet alkalmazásában:
a) Kísérõ ágensek: aktív vagy látens, a várt mikroorganizmus mellett, illetve azon belül létezõ egyéb mikroorganizmusok.
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b) Antigén: bármely molekula, amely egy adott antitest
termelésére B sejteket indukál. Olyan molekula, amely
specifikusan felismerhetõ az immunrendszer adaptív elemei, B sejtek vagy T sejtek vagy mindkettõ által.
c) Allergén: olyan antigén, amely érzékenységet vált ki
az egyedekbõl úgy, hogy hiperérzékenységi reakciót provokál az egyedekben ezen allergén egymást követõ
expozíciója esetén.
d) Allergia: azonnali hiperérzékenységi reakció, amely
akkor fordul elõ, amikor egy IgE válasz egy ártalmatlan
antigén ellen irányul, például egy nem patogén, életképtelen baktériumsejt ellen. A farmakológiai közvetítõknek az
IgE érzékennyé vált hízósejtek által eredményezett kibocsátása akut gyulladásos reakciót okoz olyan tünetekkel,
mint például az asztma, ekcéma vagy nátha.
e) Konjugáció: a DNS aktív átvitele az egyik gazdaszervezetbõl egy másikba.
f) Kozmid: klónozó vektor típus, amely egy olyan plazmidból áll, amelybe egy lambda fág cos szekvenciáit építették be.
g) Betegség: egy immunkompetens ember, állat vagy
növény szerkezetének vagy mûködésének olyan mértékû
zavara, amely kimutatható betegséget vagy rendellenességet eredményez.
h) Megnyilvánulás (gén expresszió): RNS transzkriptumok, fehérjék és polipeptidek elõállítási folyamata a
géntechnológiával módosított mikroorganizmusban lévõ
gének által tartalmazott információ felhasználásával.
i) Mobilizáció: passzív átvitel az egyik gazdaszervezetbõl egy másikba.
j) Mobilizációs gyengítés: egy vagy több átviteli funkcióban legyengített vektorok, amelyeket kis valószínûséggel mobilizálnak olyan elemek, amelyek a hiányzó
funkciókat szolgáltatják.
k) Patogenitás: a mikroorganizmus képessége betegség okozására, amely történhet fertõzéssel, toxikussággal
vagy allergén hatás révén. A patogenitás egy taxonómiailag jelentõs tulajdonság és faji sajátosság.
l) Plazmid: számos mikroorganizmusban megtalálható
extrakromoszomális önreplikálódó DNS darab, amely valamilyen evolúciós elõnyt jelent a gazdasejt számára.
m) Recipiens vagy szülõi mikroorganizmus: az(ok) a
mikroorganizmus(ok), amely(ek)en a genetikai módosítás
történt.
n) Rhizobaktériumok: a rhizoszférában, azaz a növények gyökeréhez tapadó talajban élõ baktériumok, amelyek esetileg belépnek a gyökérbe, vagy a sejteken belülre
vagy a sejtek közé. A rhizobaktériumokat gyakran használják mikrobiális/vetõmag inokulánsként (oltóanyagként) a mezõgazdaságban.
o) Transzdukció: a baktérium DNS beépítése bakteriofág részecskékbe és ezek átvitele a recipiens baktériumokba.
p) Transzformáció: a csupasz DNS sejt által történõ
felvétele.
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q) Vektor: egy hordozó DNS vagy RNS molekula, például plazmid, bakteriofág, amelybe egy genetikai anyag
szekvenciája építhetõ be egy új gazda sejtbe történõ bevitel céljából, ahol ez majd replikálódni fog és egyes
esetekben megnyilvánul.
r) Virulencia: károsodás okozásának képessége. Egy
mikroorganizmus egyes törzsei jelentõsen eltérhetnek a
gazdafajokban való károkozási képességükben.

II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
1. Törzs ellenõrzés/törzs hitelesítés
A törzs azonosságát meg kell határozni, valamint igazolni. Szükséges továbbá a vektor/inzert jellemzése végleges szerkezete és a géntechnológiával módosított mikroorganizmusban betöltött funkciója szerint. A törzs részletes
elõélete (beleértve a géntechnológiai módosítások történetét) hasznos információt szolgáltat a biztonságosság megítéléséhez. Fel kell deríteni a közeli rokonságban álló, ismert veszélyes mikroorganizmusokkal való taxonómiai
kapcsolatot, mivel ez információt szolgáltathat az általában nem megnyilvánuló, lehetséges veszélyes jellemzõkrõl, ami azonban a géntechnológiai módosítás eredményeképpen megnyilvánulhat.
Eukarióta sejt- és szövettenyészetek azonosságát a nemzetközi rendszerezések (ATCC vagy egyebek) szerint meg
kell erõsíteni.
Az elõéletre, biztonsági feljegyzésekre, taxonómiai
adatokra, fenotípusos és genetikai markerekre vonatkozóan tanulmányozni kell a vonatkozó tudományos szakirodalmat, például a Bergey-féle Bakteriológiai határozó
kézikönyvet, tudományos cikkeket és újságokat, illetve a
DNS-t forgalmazó kereskedelmi társaságoktól származó
információkat. Hasznos információ szerezhetõ be a törzsgyûjteményektõl és a törzsgyûjtemények szervezeteitõl,
például a Törzsgyûjtemények Világszövetségétõl
(WFCC), amely a Mikroorganizmus Törzsgyûjtemény
Jegyzék (World Directory of Collections of Cultures of
Microorganisms) kiadója, valamint az Európai Törzsgyûjtemények Szövetségétõl (European Culture Collections
Organization ECCO). Figyelembe kell venni a mikroorganizmusok széles skáláját fenntartó nagyobb európai törzsgyûjteményekbõl származó információkat is. Egy még alaposan nem tanulmányozott új izolátum vagy törzs esetében az összes megválaszolatlan kérdést meg kell vizsgálni
a géntechnológiával módosított mikroorganizmus azonosságának megerõsítése céljából elvégzett vizsgálatok során. Ez gyakran elõfordulhat, amikor a géntechnológiával
módosított mikroorganizmus törzs kimutathatóan eltér a
szülõi törzsektõl, például ha a géntechnológiával módosított mikroorganizmus sejtfúzióból származik vagy többszörös géntechnológiai módosítás eredményeként jött
létre.
Amennyiben vizsgálatok szükségesek a törzs azonosságának megerõsítésére, akkor ezek a vizsgálatok lehetnek
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morfológiai, festési, elektronmikroszkópos, szerológiai,
hasznosításon és/vagy lebontáson alapuló táplálkozási
profil, és izoenzim vizsgálatok, fehérje- és zsírsavprofil,
G+C% meghatározások, DNS/RNS fingerprintek, taxonspecifikus DNS/RNS szekvenciák amplifikálása, génpróbák, rRNS-sel végzett hibridizáció, specifikus DNS-próbák és DNS/RNS szekvenálás. Ezen vizsgálatok eredményeit dokumentálni kell.
A géntechnológiával módosított mikroorganizmusban
lévõ gének azonosítása esetén optimális, ha a vektor és az
inzert teljes nukleotid szekvenciája ismert, mely esetben
meghatározható az egyes genetikai egységek funkciója. A
vektor és az inzert méretét, ahol csak lehetséges, a várt
funkció megvalósításához szükséges genetikai szekvenciára kell korlátozni. Ez csökkenti rejtett funkciók bevitelének és megnyilvánulásának valószínûségét vagy nem kívánt tulajdonságok megjelenését.
2. Bizonyított és dokumentált biztonság
A géntechnológiával módosított mikroorganizmus biztonságos felhasználására vonatkozóan dokumentált bizonyítékot kell bemutatni. Ez tartalmazhatja korábban elvégzett vizsgálatok eredményeit, szakirodalmi adatokat vagy
a szervezet biztonságosságára vonatkozó megalapozott
jelentést.
Hosszú idõre visszanyúló biztonságos felhasználás nem
bizonyítja szükségszerûen a biztonságosságot, különösen,
ha a géntechnológiával módosított mikroorganizmust biztonsági okokból erõsen szabályozott körülmények között
használták.
A recipiens vagy a szülõi törzs megalapozott biztonságosságának dokumentált bizonyítéka kulcselem azon döntéshez, hogy vajon a géntechnológiával módosított mikroorganizmus megfelel-e ennek a kritériumnak. A géntechnológiával módosított mikroorganizmus azonban jelentõsen megváltozhat a szülõhöz/szülõkhöz képest, ami hatással lehet a biztonságosságára és ezeket meg kell vizsgálni.
Különösen óvatosnak kell lenni akkor, ha a géntechnológiai módosítás célja egy veszélyes vagy patogén tulajdonságnak a recipiens vagy a szülõi törzsbõl való eltávolítása
volt. Ilyen esetekben a veszélyes vagy potenciálisan veszélyes tulajdonság sikeres eltávolításának dokumentált
bizonyítékát kell benyújtani a biztonságosság bizonyítása
céljából. Ha nem állnak rendelkezésre adatok egy adott recipiens vagy szülõi törzs esetében, akkor felhasználhatók a
fajra vonatkozóan összegyûjtött adatok is. Ezek az adatok,
szakirodalmi adatokkal alátámasztva és fajon belüli törzsi
változatok taxonómiai vizsgálatával kiegészítve bizonyítékot nyújthatnak az adott recipiens vagy szülõi törzs
biztonságosságára vonatkozóan.
Ha nem áll rendelkezésre a biztonságosságot bizonyító
információ, akkor el kell végezni a megfelelõ vizsgálatokat a géntechnológiával módosított mikroorganizmus biztonságosságának bizonyítása céljából.
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3. Genetikai stabilitás
A géntechnológiai módosítás nem növelheti a géntechnológiával módosított mikroorganizmus stabilitását a nem
módosított mikroorganizmushoz képest az adott környezetben, ha az veszélyes lehet.
Ha a géntechnológiai módosításon belüli bármilyen instabilitás károsan befolyásolhatja a biztonságosságot, akkor a stabilitást bizonyítani kell. Ez különösen így van
azokban az esetekben, amikor egy inaktiváló mutációt vittek be a géntechnológiával módosított mikroorganizmusba a veszélyes tulajdonságok csökkentése céljából.

III. SPECIÁLIS FELTÉTELEK
1. Patogenitás kizárása
A géntechnológiával módosított mikroorganizmus nem
okozhat betegséget, vagy bármilyen károsodást embernek,
állatnak vagy növénynek szokásos körülmények között,
ésszerû vagy elõre látható esemény bekövetkeztekor, mint
például tûszúrásos sérülés, véletlen lenyelés, aeroszol kitettség és környezetbe való kikerülés vezetõ kiszökés esetén. Amennyiben fokozott a valószínûsége annak, hogy
immunveszélyeztetett egyének kerülnek géntechnológiával módosított mikroorganizmus kitettség alá, például
amikor a géntechnológiával módosított mikroorganizmust
klinikai vizsgálatban használnák, akkor ezen kitettség lehetséges hatásait figyelembe kell venni az adott
géntechnológiával módosított mikroorganizmus teljes
körû biztonságosságának megítélésekor.
Az általános kritériumok céljából végzett irodalmi kutatásoknak és összegyûjtött háttérinformációnak az elõírt információ jelentõs részét biztosítaniuk kell. Meg kell vizsgálni a fajok és a közeli rokon törzsek kezelésére és biztonságosságára vonatkozó elõéleti adatokat. Az emberi, állati
és növényi kórokozók listáját szintén meg kell vizsgálni.
Az e mellékletben szereplõ kritériumoknak megfelelõ
géntechnológiával módosított mikroorganizmus típusokba
besorolandó eukarióta vírus vektorok nem lehetnek veszélyesek az emberi egészségre és a környezetre. Ismerni kell
ezek eredetét, valamint a csillapítási mechanizmusukat és
a vonatkozó tulajdonságok stabilitását. Amikor megoldható, a vírusban lévõ ezen tulajdonságok jelenlétét meg kell
erõsíteni a módosítás végrehajtása elõtt és után is. Ilyen
vektorok használata esetén csak deléciós mutáció alkalmazható. Azon konstrukciók, amelyek vírusokból származó RNS vagy DNS vektorokat használnak sejttenyészetekben mint gazdasejtekben, szintén megfelelõek lehetnek, ha
nem tartalmaznak fertõzõ vírust vagy nem keletkezik
ilyen. Elismerten patogén fajok nem virulens törzsei, mint
amilyenek például az élõ humán és állati vakcinák, úgy tekinthetõk, mint amelyek valószínûleg nem okoznak betegséget, és mint ilyenek megfelelnek jelen melléklet kritériumainak, feltéve, hogy
a) a nem virulens törzs rendelkezik megalapozott biztonságossági adatokkal, miszerint nincs káros hatással a
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humán, állati vagy növényi egészségre (szakirodalmi
adatok alapján), vagy
b) a törzsbõl stabilan hiányzik a virulenciát meghatározó genetikai anyag vagy olyan stabil mutációkkal rendelkezik, amelyekrõl ismert, hogy a virulenciát kielégítõen
csökkentik (patogenitási vizsgálatok, genetikai vizsgálatok: génpróbák, fág és plazmid kimutatás, restrikciós enzimmel végzett térképezés, szekvenálás, fehérje próbák),
és amelyek biztonságosságára megfelelõ bizonyíték áll
rendelkezésre. Fel kell mérni a gén deléció reverziójának
veszélyét vagy valamilyen befelé irányuló géntranszfer
révén történõ mutáció veszélyét.
Az elõírt információ megszerzésére megfelelõ patogenitási vizsgálatokat kell elvégezni, amennyiben az adott
mikroorganizmus esetében szakirodalmi és taxonómiai
felméréssel ez nem volt lehetséges. Ezeket a vizsgálatokat
alapesetben a géntechnológiával módosított mikroorganizmuson kell végrehajtani, jóllehet erre bizonyos esetekben a recipiens nagyszülõi törzs is megfelelõ lehet. Azonban ha a géntechnológiával módosított mikroorganizmus
jelentõsen különbözik a szülõi szervezet(ek)tõl, akkor figyelni kell a patogenitás hiányára vonatkozó téves döntések elkerülésére.
Példák az e mellékletben szereplõ kritériumoknak megfelelõ géntechnológiával módosított mikroorganizmus típusokba való felvételre alkalmasnak tekintett, a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok elõállítására
szolgáló recipiens vagy szülõi mikroorganizmus törzsekre:
– Baktériumtörzsek megfelelõen legyengített származékai, például Escherichia coli K12 és Staphylococcus
aureus 83254, amelyek növekedése és túlélése az emberi
szervezetben vagy a táptalajokon kívüli környezetben nem
elérhetõ tápanyagoktól függ, például aminopimelinsav
igény, timin auxotrófia.
– Eukarióta sejt- és szövettenyészetek (növényi vagy
állati, az emlõsöket is beleértve) megfelelõen legyengített
gazdának tekinthetõk. A sejtes géntechnológiával módosított mikroorganizmusoknak meg kell felelniük az itt felsorolt egyéb kritériumoknak (például nincsenek veszélyes
kísérõ ágensek és a vektorok nem mobilizálhatók).
– A nem patogén, vad típusú gazdaszervezeteknek különlegesen specializált ökológiai élõhelyei lehetnek, amelyek esetében az ellenõrzés alól történõ kikerülés minimális környezeti hatással vagy nagyon széles körû enyhe elterjedéssel járna, amely esetben az ellenõrzés alóli véletlenszerû kiszökésnek csak minimális humán-, állat- vagy
növényegészségügyi következményei lennének. Az ilyen
gazdaszervezetek példái közé tartoznak a tejsavbaktériumok, rhizobaktériumok, extrém termofil baktériumok, antibiotikumot termelõ baktériumok vagy gombák. A fentieknek széles körû genetikai és molekuláris genetikai ismereteken alapuló adatokkal rendelkezõ mikroorganizmusoknak kell lenniük.
A vektor és az inzert, olyan formában, ahogy a végsõ
géntechnológiával módosított mikroorganizmusban elõ-
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fordul, nem tartalmazhat olyan DNS szekvenciákat, amelyek aktív fehérjét vagy transzkriptumot olyan szinten és
olyan formában expresszálnak (például virulencia faktorokat, toxinokat), amelyek a géntechnológiával módosított
mikroorganizmust olyan fenotípussal ruházzák fel, hogy
megbetegíthet embereket, állatokat és növényeket vagy
káros hatással lehet a környezetre.
El kell kerülni azon vektor/inzert alkalmazását, amely
bizonyos mikroorganizmusokban veszélyes tulajdonságokat kódoló szekvenciákat tartalmaz, azonban nem ruházza
fel a géntechnológiával módosított mikroorganizmust
olyan fenotípussal, ami megbetegíthet embereket, állatokat és növényeket, vagy kárt okoz a környezetben.
Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a bevitt genetikai
anyag ne kódoljon olyan patogenitási faktort, amely képes
helyettesíteni a szülõi organizmusban lévõ legyengítõ
mutációt.
A vektor által eredményezett fenotípus függhet a recipiens vagy szülõi organizmustól; ami igaz az egyik gazdaszervezet esetében, az nem várható el automatikusan akkor, amikor a konstrukció egy másik gazdaszervezetbe kerül bevitelre. Például egy baktériumban vagy a legtöbb
sejtvonalban lévõ legyengített retrovírus vektor nem lehet
képes fertõzõ vírusrészecske elõállítására. Ugyanez a vektor azonban egy pakoló sejtvonalban fertõzõ vírusrészecskéket termelne, és a legyengítés, illetve az inzert szekvencia jellegétõl függõen valószínûleg betegséget kiváltó fenotípussal ruházná fel a géntechnológiával módosított
mikroorganizmust.
1.1. Toxicitás kizárása
A mikroorganizmus géntechnológiai módosítás eredményeképpen nem termelhet elõre nem látható toxinokat
és nem növekedhet a toxicitása sem. A mikrobiális toxinok
példái az exotoxinok, endotoxinok és mikotoxinok. A recipiens és a szülõi törzs felmérése hasznos információt
szolgáltathat errõl.
1.2. Allergenitás kizárása
Jóllehet valamennyi mikroorganizmus bizonyos mértékig potenciálisan allergén, egyes fajok közismerten allergének. Fel kell mérni azt, hogy a géntechnológiával módosított mikroorganizmus különleges allergén csoportba tartozik-e. A mikroorganizmus allergén összetevõi lehetnek
sejtfalak, spórák, természetesen elõforduló metabolikus
termékek (például proteolitikus enzimek) és egyes antibiotikumok. Ha a vektor és az inzert kifejezõdik a létrehozott
géntechnológiával módosított mikroorganizmusban, akkor a géntermék nem rendelkezhet olyan biológiai aktivitással, amely jelentõs allergénekhez vezethet. Meg kell jegyezni, hogy ezt a kritériumot nem lehet abszolút értelemben alkalmazni.
2. Veszélyes kísérõ ágensek hiánya
A géntechnológiával módosított mikroorganizmus nem
tartalmazhat olyan kísérõ ágenseket, amelyek veszélyesek
lehetnek: ilyen például a mikoplazma, vírusok, baktériu-
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mok, gombák, egyéb növényi, illetve állati sejtek, szimbionták. Ennek elkerülésére szolgáló módszer a veszélyes
kísérõ ágensektõl elismerten mentes recipiens vagy szülõi
törzsnek a géntechnológiával módosított mikroorganizmus elõállítása során történõ felhasználása, mindamellett
nem szabad feltételezni azt, hogy a géntechnológiával módosított mikroorganizmus mentes lesz kísérõ ágensektõl,
mert a szülõ(k) az(ok) volt(ak). A géntechnológiával
módosított mikroorganizmus elõállítása során új ágensek
kerülhetnek be.
Különös figyelemmel kell eljárni annak meghatározása
során, hogy vajon az állati sejttenyészetek tartalmaznak-e
potenciálisan veszélyes kísérõ ágenseket, mint például a
limfocitikus chorio meningitus vírus vagy olyan mikoplazmát, mint a Mycoplasma pneumoniae. A kísérõ ágenseket esetenként nehéz lehet kimutatni. A szûrés hatékonyságának bármilyen korlátját figyelembe kell venni.
3. A genetikai anyag átvitele
A géntechnológiával módosított mikroorganizmusba
bevitt genetikai anyagnak nem szabad átvihetõnek vagy
mobilizálhatónak lennie, ha az veszélyes fenotípust eredményezhet a recipiens mikroorganizmusban.
A vektor és az inzert nem vihet be semmilyen rezisztencia markert a géntechnológiával módosított mikroorganizmusba, ha a rezisztencia veszélyeztetheti a terápiás kezelést. Ilyen markerek jelenléte nem zárja ki eleve az e mellékletben szereplõ kritériumoknak megfelelõ géntechnológiával módosított mikroorganizmus típusokba történõ
felvételt, de felhívja a figyelmet ilyen gének mobilizálásának kizárására.
Ha a vektor egy vírus, kozmid vagy vírusból származó
bármilyen típusú vektor, akkor ezt nem-lizogénné kell tenni, amennyiben klónozó vektorként használják fel (például
defektív a cI-lambda represszorban). Az inzert nem lehet
mobilizálható, például átvihetõ provírus szekvenciák vagy
egyéb funkcionális transzpozíciós szekvenciák jelenléte
miatt.
Egyes, a gazdaszervezet kromoszómájába integrált vektorok nem-mobilizálhatónak tekinthetõk, de ezt minden
esetben meg kell vizsgálni, különös tekintettel azon mechanizmusokra, amelyek lehetõvé teszik a kromoszómamobilitást (például kromoszómális szex faktor jelenléte)
vagy más replikonokra történõ transzpozíció, amelyek jelen lehetnek a gazdaszervezetben.
4. Környezetbiztonság zárt rendszerbõl történõ kiszökés esetén
A környezeti veszély általában csak akkor merül fel, ha
a géntechnológiával módosított mikroorganizmus képes
fennmaradni, és veszélyes tulajdonságokkal rendelkezik.
A környezetre gyakorolt veszély felmérése során figyelembe kell venni a tagállamokon belül fennálló különbözõ
környezeti feltételeket, és szükség esetén a vészhelyzet
forgatókönyvét is tekintetbe kell venni. A korábbi (szándékos vagy egyéb) kibocsátások adatait és bármilyen ezzel
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járó hatás leírását szintén be kell mutatni, ha rendelkezésre
áll.
5. Az organizmus túlélése
Annak eldöntése során, hogy vajon a géntechnológiával
módosított mikroorganizmus káros hatásokat gyakorolhat-e a környezetre vagy megbetegíthet-e növényeket
vagy állatokat, figyelembe kell venni azt, hogy a géntechnológiával módosított mikroorganizmus biológiai jellemzõi vajon megnövelik, változatlanul hagyják vagy csökkentik-e a géntechnológiával módosított mikroorganizmus túlélési képességét a környezetben. Ha a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok biológiailag képtelenek a környezetben való túlélésre, akkor ezek a mikroorganizmusok nem fognak fennmaradni jelentõsebb ideig a
zárt rendszeren kívül, ennélfogva a környezettel való kölcsönhatás valószínûsége kicsi.
A környezetre gyakorolt lehetséges káros hatások felmérése során figyelembe kell venni azon géntechnológiával módosított mikroorganizmusok lehetséges sorsát is,
amelyek a zárt rendszerbõl élelmiszerekbe szöknek ki.
6. Szétszóródás (diszperzió)
Ahhoz, hogy a géntechnológiával módosított mikroorganizmus képes legyen megélni a környezetben, szétszóródva túl kell élnie és meg kell telepednie egy arra alkalmas élõhelyen. Figyelembe kell venni a szétszóródás módját és a szétszóródás közbeni túlélés valószínûségét. Számos mikroorganizmus túléli például, ha aeroszolokban
vagy cseppekben szétszóródik, valamint rovarokon és férgeken keresztül terjed.
7. Az organizmus megtelepedése a környezetben
Egy adott környezetben történõ megtelepedés annak a
környezetnek a jellegétõl függ, amelybe a géntechnológiával módosított mikroorganizmus kiszökik, valamint függ a
túlélési képességétõl az új környezetbe történõ átvitele során. Egy alkalmas helyen történõ megtelepedési képesség
az életképes populáció méretétõl, a megtelepedési élõhely
nagyságától és a faj számára alkalmas élõhelyek gyakoriságától függ. A valószínûség az egyes fajok esetében eltérõ. Ezenkívül a biotikus vagy abiotikus stresszekkel szembeni ellenálló képesség vagy érzékenység nagy hatással
van a géntechnológiával módosított mikroorganizmusnak
a környezetben való megtelepedésére.
Egy géntechnológiával módosított mikroorganizmus
környezetben történõ jelentõs ideig tartó túlélése függ a
környezeti feltételek közötti túlélési és az azokhoz való alkalmazkodási képességtõl, illetve versengõ szaporodási
ráta megindulásától. E tényezõket befolyásolhatja a géntechnikai módosítás és a beépítés helye. Vannak olyan példák, ahol a géntechnikai módosítás ilyen hatásának kicsi a
valószínûsége, például amikor a növekedés végén termelt
másodlagos metabolit kialakításához hozzájáruló géntermék nem képes elõsegíteni a növekedés megkezdését.
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8. A genetikai anyag átvitele
Egyre több információ válik elérhetõvé a genetikai
anyag mikroorganizmusok közötti átvitelérõl. Még ha a
géntechnológiával módosított mikroorganizmusnak nagyon korlátozott is a képessége a túlélésre, fontos döntést
hozni a beépített genetikai anyag arra vonatkozó képességérõl, hogy fennmarad-e a környezetben, vagy kerül-e átvitelre egyéb organizmusokba és okoz-e veszélyt. Kimutatták, hogy a genetikai anyag átvitele elõfordul például kísérleti körülmények között a talajban (a rhizoszférát is beleértve), állati emésztõrendszerekben és vízben – konjugációval, transzdukcióval és transzformációval egyaránt.
A genetikai anyag géntechnológiával módosított mikroorganizmusokból történõ átvitelének esélye kicsi szaporodási valószínûség és korlátozott túlélõképesség mellett nagyon csekély. Ha a géntechnológiával módosított mikroorganizmus nem hordoz önátvivõ plazmidokat vagy transzdukáló fágokat, akkor az aktív átvitel gyakorlatilag kizárt.
A kockázat nagyon kicsi, ha a vektor/inzert nem önátvivõ,
és kevéssé mobilizálható.”

2. számú melléklet
a 15/2006. (I. 26.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet
a 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez
Magyarázó megjegyzések a 2003/701/EK határozat
mellékletében foglalt formanyomtatványhoz
A 2003/701/EK határozat hiteles magyar fordításának
alkalmazása során
1. ,,környezetbe bocsátás” és „szabadba bocsátás” alatt
kibocsátás,
2. ,,Európai bejelentési szám” alatt a hatóság által a kibocsátási engedélyben meghatározott regisztrációs szám,
3. ,,a bejelentés szerinti tagállam” alatt az engedélyezõ
tagállam,
4. ,,a jóváhagyás dátuma és száma” alatt a kibocsátási
engedély dátuma és száma,
5. ,,bejelentõ” alatt hasznosító,
6. ,,bejelentés” alatt engedélyezés,
7. ,,a jóváhagyás teljes idõtartama” alatt az engedély
érvényességi ideje,
8. ,,jóváhagyás” alatt engedély,
9. ,,sürgõsségi terv” alatt baleset-elhárítási terv,
10. ,,érvénytelenítés” alatt felülvizsgálat,
11. ,,vadon termõ növények” alatt árvakelés,
12. ,,vegyi kezelés” alatt vegyszeres kezelés,
13. ,,nemzeti katalógus” alatt a Nemzeti Fajtajegyzék,
14. ,,VCU” alatt gazdasági értékvizsgálat,
15. ,,felesleges vetõmag/ültetési anyag” alatt fel nem
használt vetõmag/ültetési anyag,
16. ,,kimagzók” alatt felmagzók
értendõ.”
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A Kormány
16/2006. (I. 26.) Korm.
rendelete
a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében
történõ megszerzésérõl szóló
210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) módosításáról szóló 2002. évi
XXIV. törvény 15. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány – figyelemmel a Tv. módosításáról szóló 2005. évi CXXXVIII. törvény 3. §-ára –
a következõket rendeli el:
1. §
(1) A termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (a továbbiakban: NFA) – a (3) bekezdésben meghatározott tulajdonostól (a továbbiakban: jogosult) pályázat alapján úgy vásárolhat az állam javára legalább 1 hektár, illetve legfeljebb
20 hektár területû, külterületi termõföldet, összesen nem
több, mint 3 millió forint értékben, hogy annak ellenértékeként életjáradékot fizet e rendeletben foglaltak szerint.”
(2) Az R. 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Jogosult a Tv. 13/A. §-ának (3) bekezdése szerinti
tulajdonos.”
(3) Az R. 1. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) A jogosultságnak feltétele továbbá az is, hogy a pályázó a pályázat során felajánlott termõföldnek a pályázat
meghirdetésekor legalább három éve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa. A jogosultságnak nem feltétele a legalább három éve bejegyzett tulajdonjog, ha a tulajdonszerzés öröklés, részarány kiadás, hatósági intézkedés vagy bírói ítélet alapján történt. Ha a pályázó a termõföld tulajdonjogát egyeneságbeli rokonától vagy házastársától szerezte meg, akkor a bejegyzett tulajdonra elõírt három évbe beszámítható az az idõtartam, amely alatt a földrészlet az egyeneságbeli rokon vagy a házastárs tulajdonában volt.”

2. §
Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) az életjáradék fizetése alapjául szolgáló összeget a
jogosulttól az állam tulajdonába kerülõ termõföld ellenértéke – beleértve a jogosultra engedményezett összeget is –
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másfélszeresének megfelelõ összeg alapján kell megállapítani.”

3. §
Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba. A „Földért életjáradék” program IV. ütemében a
hatálybalépést követõen megkötendõ életjáradéki szerzõdésekre az 1. § (2) bekezdésében és a 2. §-ban foglalt rendelkezéseket, az életjáradék mértékének megállapítására
e rendelet mellékletét, a jogosultság életkori feltételét illetõen pedig a IV. ütem meghirdetésekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló 254/2002. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (2) és
(3) bekezdése, valamint
b) a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében
történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 325/2005. (XII. 28.) Korm.
rendelet.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

533

Életkor
(év)

Férfi

Nõ

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70 és felette

1497
1566
1643
1727
1820
1921
2027
2144
2269
2454

1194
1255
1322
1393
1471
1556
1648
1749
1859
1979

A Kormány
17/2006. (I. 26.) Korm.
rendelete
a területfejlesztési célelõirányzat felhasználásának
részletes szabályairól szóló
26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról
A területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló 1996.
évi XXI. törvény 7. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a területfejlesztési célfeladatok elõirányzatának felhasználásával kapcsolatban a Kormány a
következõket rendeli el:
1. §

Melléklet
a 16/2006. (I. 26.) Korm. rendelethez
[Melléklet
a 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelethez]
Az életjáradék havi összege 100 000 Ft életjáradék
alapjául szolgáló összeg esetén
A 100 000 Ft-tól eltérõ életjáradék alapjául szolgáló
összeg esetén a járadék összege arányosan változik.

A területfejlesztési célelõirányzat felhasználásának
részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás a támogatási szerzõdésben rögzített
éves ütemezésben vehetõ igénybe. A támogatás mértéke
évente eltérõ lehet, de egyik évben sem haladhatja meg az
1. melléklet szerinti támogatási intenzitás felsõ határát.”

2. §
Életkor
(év)

Férfi

Nõ

55
56
57
58
59
60

1187
1227
1271
1319
1372
1430

926
961
1000
1042
1088
1139

(1) Az R. 12. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi és a megyei pályázati rendszerekben
megítélt támogatások esetében a támogatási intenzitás
mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A támogatási tartalom és/vagy támogatási intenzitás meghatározásánál
figyelembe kell venni a (3)–(4) és a (7)–(8) bekezdésekben
meghatározott többlettámogatások mértékét.
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(2) A kamattámogatás mértéke a felvett hitel kamatösszegének legfeljebb 50%-a, ha a beruházás más állami
támogatásban nem részesül. Más támogatási formában is
történõ támogatás esetén a kamattámogatás legfeljebb
30% lehet. A felvett hitelek elismerhetõ költségeinél a kamat nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat +4% mértéket. A kamattámogatások teljes összegével számított támogatási intenzitás azonban nem haladhatja meg az
1. mellékletben meghatározott felsõ határát.
(3) A vállalkozási övezetben, illetve ipari parkban megvalósuló beruházásoknál a támogatás mértéke 10% ponttal
haladhatja meg az 1. mellékletben meghatározott támogatási intenzitás felsõ határát.
(4) A cigányság életkörülményeit javító munkahelyteremtõ és termelõ infrastrukturális fejlesztések 15% ponttal
magasabb támogatást kaphatnak az 1. mellékletben meghatározott támogatási intenzitás felsõ határánál, ha azt a településen mûködõ cigány kisebbségi önkormányzat
és/vagy szervezet támogatja.”
(2) Az R. 12. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A célelõirányzat központi és decentralizált megyei
kereteibõl egyaránt támogatott kistérségi fejlesztési programok megvalósítását szolgáló és munkahelyteremtõ beruházások, fejlesztések esetében az együttes támogatás
mértéke legfeljebb 15% ponttal haladhatja meg az 1. mellékletben meghatározott mértéket.”

3. §
Az R. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A vállalkozásoknak nyújtott képzési támogatások esetében a támogatható célokat és támogatásuk intenzitásának felsõ határait a 2. melléklet tartalmazza. Az itt
szabályozott maximális támogatási intenzitásokat
10% ponttal növelni lehet a 68/2001/EK rendeletben szabályozott hátrányos helyzetû munkavállalóknak nyújtott
képzés esetén.”

4. §
Az R. a következõ 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § E rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja
alapján vállalkozásoknak képzési támogatás az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági csoportmentességi rendelet (HL L sorozat 10. szám; 2001. 01. 13.) szabályaival összhangban nyújtható.”
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5. §

Az R. e rendelet mellékletében foglalt 2. melléklettel
egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi melléklet számozása „1. melléklet”-re változik.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 17/2006. (I. 26.) Korm. rendelethez
„2. melléklet
a 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelethez
Támogatható célok és támogatásuk intenzitásának
felsõ határai vállalkozásoknak nyújtott képzési
támogatások esetében
KKV-k

A támogatás intenzitásának felsõ
határa a 68/2001/EK rendelet szerint
elismerhetõ költségek §-ában
általános képzés esetén
A támogatás intenzitásának felsõ
határa a 68/2001/EK rendelet szerint
elismerhetõ költségek §-ában
speciális képzés esetén

Nagyvállalatok

max.
80%

60%

max.
45%

35%”

A Kormány
18/2006. (I. 26.) Korm.
rendelete
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésrõl
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény
(a továbbiakban: Kat.) 51. §-ának f)–i) és l) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket
rendeli el:
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Értelmezõ rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) alsó küszöbértékû veszélyes ipari üzem: ahol a jelen
lévõ veszélyes anyagok mennyisége (beleértve a technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkezõ veszélyes anyagokat is) az 1. melléklet alapján meghatározható alsó küszöbértéket eléri, illetõleg meghaladja, de nem
éri el a felsõ küszöbértéket,
b) felsõ küszöbértékû veszélyes ipari üzem: ahol a jelen
lévõ veszélyes anyagok mennyisége (beleértve a technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkezõ veszélyes anyagokat is) az 1. melléklet alapján meghatározható felsõ küszöbértéket eléri, illetõleg meghaladja,
c) hatóság: BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság,
d) szakhatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal,
e) tárolás: a veszélyes anyag átmeneti vagy tartós jelenléte raktározás, készletezés vagy biztonságos felügyelet melletti elhelyezés céljából,
f) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
veszélyének azonosítása és kockázatuk elemzése: az üzemeltetõ által végzett módszeres elemzõ tevékenység,
amelynek során meghatározza és bemutatja a veszélyes
ipari üzemben bekövetkezõ veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kialakulásának lehetõségeit és azok
bekövetkezésének valószínûségét.
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b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
veszélyének azonosítása és kockázatuk elemzése,
c) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
megelõzését, hatásainak csökkentését biztosító irányítási
rendszer, illetõleg a biztonsági irányítási rendszer,
d) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
káros hatásainak értékelése, a lehetséges dominóhatás,
e) a belsõ, illetve a külsõ védelmi terv és ezek végrehajtási feltételeinek megléte,
f) a településrendezési tervezés,
g) a lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása.
(2) A veszélyes ipari üzem azonosításának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

Eljárási szabályok
4. §
Az e rendeletben szabályozott eljárásra a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény szabályait azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a határozat meghozatalára és a szakhatósági eljárásra is kilencven nap áll rendelkezésre.

II.
A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉG, VALAMINT
A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS
SÚLYOS BALESET VESZÉLYÉNEK AZONOSÍTÁSA,
ÉRTÉKELÉSE, A BIZTONSÁGI RENDSZER
5. §

A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed arra a veszélyes ipari üzemre, ahol a veszélyes anyagok az 1. melléklet alapján azonosítható, legalább alsó küszöbértéket elérõ mennyiségben
jelen vannak.

A veszélyes tevékenység ellenõrzése és a veszélyes tevékenység által okozott kockázat szintjének minõsítése a
biztonsági jelentésben, illetve biztonsági elemzésben szereplõ veszélyeztetettségi mutatók elemzése alapján történik.

A biztonsági jelentés és biztonsági elemzés

Az engedélyezési és felügyeleti tevékenység

6. §

3. §

(1) A felsõ küszöbértékû veszélyes ipari üzem üzemeltetõje a 2. mellékletben meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelõ biztonsági jelentést; az alsó
küszöbértékû veszélyes ipari üzem üzemeltetõje a 3. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelõ biztonsági elemzést készít.

(1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzése és az ellenük való védekezés engedélyezési, illetve felügyeleti tevékenysége az alábbi területek
vizsgálatára terjed ki:
a) a veszélyes ipari üzem azonosítása és a veszélyes tevékenység végzése,

(2) A biztonsági jelentésben, illetve a biztonsági elemzésben az üzemeltetõ bemutatja a veszélyes anyagokkal
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kapcsolatos súlyos baleset megelõzésével és hatásai elleni
védekezéssel kapcsolatban kialakított fõ célkitûzéseit, valamint azt az üzemi szervezeti és eszközrendszert, amely
biztosítja az egészség és a környezet magas fokú védelmét.
(3) A biztonsági jelentésben, illetve a biztonsági elemzésben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének azonosítása és kockázatuk részletes elemzése alapján az üzemeltetõ meghatározza a veszélyes
anyagok környezetbe kerülésének lehetõségeit; esetleges
módjait és a károsító hatásait; azok valószínûségét; a veszélyes anyagok vagy a fizikai hatások terjedését; a személyek, valamint az anyagi javak és a környezet veszélyeztetettségének mutatóit. Ezzel összefüggésben javaslatot tesz
a veszélyes ipari üzem körüli veszélyességi övezet kijelölésére.
(4) A biztonsági jelentésben, illetve a biztonsági elemzésben az üzemeltetõ bizonyítja, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának lehetõségeit a biztonsági irányítási rendszer, illetve az irányítási rendszer kialakítása során figyelembe vette.
(5) Az üzemeltetõ – a lakossági tájékoztató kiadványhoz szükséges, legalább a 8. melléklet 1.1. és 1.2. pontok
szerinti adattartalommal – elkészíti a biztonsági jelentés
kivonatát. A kivonat a nyilvánosságra hozható biztonsági
jelentés részét képezi, amely – ha arra lehetõség van – a
szakmai kifejezések helyett annak köznapi megfelelõjét
tartalmazza.

7. §
(1) Az üzemeltetõ a biztonsági jelentést, illetve a biztonsági elemzést – a hatóság által történõ elfogadást követõen – legalább ötévenként felülvizsgálja, és szükség
esetén módosítja.
(2) A biztonsági jelentés, illetve a biztonsági elemzés
soron kívüli felülvizsgálatát mind a hatóság, mind az üzemeltetõ kezdeményezheti.
(3) A biztonsági jelentést, illetve a biztonsági elemzést
az alábbi esetekben soron kívül felül kell vizsgálni:
a) a veszélyes ipari üzemben olyan változások történtek, amelynek veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
baleset kockázatát növelõ vagy a védelmi rendszert érintõ
hatása van,
b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, rendkívüli események értékelésébõl levont tanulságok
vagy a mûszaki fejlõdés következtében új információk állnak az üzemeltetõ rendelkezésére,
c) a veszélyazonosításban vagy a hatások értékelésében kialakult korszerûbb módszerek erre okot adnak.
(4) A felülvizsgálatról készült jegyzõkönyvet az üzemeltetõ a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Ha a felülvizsgálat eredményeképpen a biztonsági jelentést, illetve a
biztonsági elemzést módosítani szükséges, akkor annak
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módosítással érintett részét, jelentõs tartalmi módosítás
esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt biztonsági jelentést vagy biztonsági elemzést az üzemeltetõ a
felülvizsgálatot követõ kilencven napon belül megküldi a
hatóságnak.

8. §
(1) A hatóság és a szakhatóság a veszélyesség megítélését – a védendõ adatokat is tartalmazó – biztonsági jelentés, illetve biztonsági elemzés alapján végzi el, de a védendõ adatokat nem tartalmazó változatot hozza nyilvánosságra.
(2) A hatóság a védendõ adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentést, illetve biztonsági elemzést az elfogadását követõen megküldi a veszélyes ipari üzem hatásai által
veszélyeztetett település polgármesterének, a fõvárosban a
fõpolgármesternek is.
(3) Tájékoztatás céljából a hatóság a védendõ adatokat
nem tartalmazó biztonsági jelentést és biztonsági elemzést, az elfogadását követõen megküldi a Honvédelmi Minisztériumnak, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatnak, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõségnek, az illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek, valamint a
közlekedési felügyelet területi szervének.
(4) Az üzemeltetõ kérelmére a hatóság és a szakhatóság
a védendõ adatot tartalmazó iratokat az ezek megõrzését
szolgáló külön ügyirat-kezelési szabályok szerint dolgozza fel és tárolja.

Felmentési szabályok
9. §
(1) Ha a veszélyes ipari üzem üzemeltetõje a biztonsági
jelentés vagy biztonsági elemzés készítése vagy felülvizsgálata során a veszélyes anyagok teljes körét, mennyiségét
és a jelenlétük feltételeit figyelembe véve bizonyítani tudja, hogy a 4. mellékletben szereplõ valamely felmentési
feltétel közül legalább egy fennáll, akkor kérheti, hogy a
hatóság a biztonsági jelentésben vagy biztonsági elemzésben megkövetelt tájékoztatást azokra a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyekre korlátozza,
amelyek a felmentési kérelemben nem szerepelnek.
(2) Amennyiben a hatóság a felmentésre vonatkozó kérelmet elfogadja, akkor az üzemeltetõ a biztonsági jelentést vagy biztonsági elemzést a felmentésben szereplõ korlátozott tartalommal nyújthatja be.
(3) A hatóság a felmentési kérelem elbírálásához az üzemeltetõtõl kiegészítõ információkat kérhet, és helyszíni
vizsgálatokat végezhet.
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(4) A hatóság által – a felmentési kérelemre – kiadott
határozat tartalmazza, hogy a felmentés milyen anyagra és
a veszélyes ipari üzem melyik létesítményére vonatkozik.
Az elõbbieken kívül tartalmazza továbbá, hogy a felmentés alkalmazása esetén mely részeiben korlátozható a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés tartalma.

10. §
(1) A veszélyes ipari üzem a felmentési szabály alkalmazása esetén továbbra is felsõ-, illetve alsó küszöbértékûnek tekintendõ.
(2) Új veszélyes ipari üzem létesítése esetén az üzemeltetõ a felmentésre vonatkozó kérelmét, a létesítésre vonatkozó kérelemmel együtt küldi meg a hatóságnak. Minden
más esetben a felmentésre vonatkozó kérelem a biztonsági
jelentés vagy a biztonsági elemzés elsõ alkalommal történõ benyújtásakor, illetve azok felülvizsgálatakor nyújtható be.

Ellenõrzés
11. §
(1) A hatóság és a szakhatóság a biztonsági jelentés, illetve a biztonsági elemzés valóságtartalmát – az 5. mellékletben megfogalmazott szempontrendszer alapján – szükség szerint helyszíni vizsgálattal ellenõrzi, illetõleg az üzemeltetõtõl kiegészítõ tájékoztatást kér.
(2) Amennyiben a veszélyes tevékenység által jelentett
kockázat szintje meghaladja az 5. mellékletben meghatározott elfogadható szintet, vagy az üzemeltetõ által tervezett intézkedések nem elégségesek a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek megelõzéséhez és veszélyeztetõ hatásaik mérsékléséhez, akkor a hatóság az üzemeltetõt olyan kiegészítõ intézkedések megtételére kötelezi,
amelyek eredményeképpen a kockázat szintje elfogadható
mértékûre csökken. A kiegészítõ intézkedések érinthetik a
biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés tartalmát, illetve az ezekben szereplõ feladatok végrehajtási feltételeit.
(3) Amennyiben a kockázat szintje nem csökkenthetõ
elfogadható szintre, akkor a hatóság az üzemeltetõ nyilatkozattételre történõ felhívását követõen – a kockázat mértékére tekintettel – határozatot hoz a veszélyes tevékenység korlátozásáról vagy megszüntetésérõl, illetve az engedélyezésre vonatkozó kérelem elutasításáról.
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12. §

(1) A hatóság és a szakhatóság – elõre meghatározott
terv szerint – a felsõ küszöbértékû veszélyes ipari üzemeket legalább évente, az alsó küszöbértékû veszélyes ipari
üzemeket legalább kétévente egyszer a biztonsági irányítási rendszerre, illetve irányítási rendszerre is kiterjedõen
ellenõrzi. A szakhatóság az észrevételeit az ellenõrzést követõ húsz napon belül küldi meg a hatóságnak. A hatóság a
szakhatóság véleményét is tartalmazó jegyzõkönyvet készít az ellenõrzésrõl.
(2) Az ellenõrzés során feltárt mûszaki, vezetési és szervezeti hiányosságok megszüntetésére a hatóság megfelelõ
határidõ biztosításával kötelezi az üzemeltetõt, aki a megtett intézkedéseirõl írásban tájékoztatja a hatóságot.

13. §
(1) A biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés
alapján a hatóság a dominóhatás veszélyének csökkentése
és az irányítás összehangolása érdekében az érintett üzemeket kölcsönös adatszolgáltatásra kötelezi. Ennek célja,
hogy a kölcsönösen szolgáltatott adatok felhasználásával a
baleset-megelõzési fõ célkitûzések, az irányítási rendszer,
a tervrendszerek és a veszélyek csökkentését szolgáló mûszaki megoldások összehangolhatók legyenek, amivel a
dominóhatás kizárható vagy lehetõségének valószínûsége
csökkenthetõ.
(2) A hatóság adatszolgáltatásra kötelezheti a veszélyes
ipari üzem környezetében lévõ gazdálkodó szervezeteket
annak érdekében, hogy az üzemeltetõ elemezhesse a gazdálkodó szervezet által folytatott tevékenységnek a veszélyes ipari üzemre gyakorolt veszélyeztetõ hatását. Az adatszolgáltatás valóságtartalmát a hatóság és a szakhatóság
helyszíni vizsgálattal ellenõrizheti.

14. §
A belsõ védelmi terv és a külsõ védelmi terv vizsgálata
során a hatóság ellenõrzi, hogy az azokban szereplõ veszélyhelyzeti irányítás, a védekezéssel kapcsolatos infrastruktúra és a védekezést végrehajtó szervezetek alkalmasak-e a biztonsági jelentésben, illetve a biztonsági elemzésben feltárt, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetbõl fakadó veszélyhelyzeti feladatok ellátására, valamint a szervezetek felszerelése és felkészítése megfelel-e a biztonság követelményeinek. Amennyiben a biztonság növelése indokolja, a hatóság az üzemeltetõt a
15. §-ban meghatározott belsõ védelmi terv kiegészítésére
kötelezi, illetve a 20. §-ban meghatározott külsõ védelmi
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terv esetében kiegészítõ intézkedéseket javasol a polgármesternek.

esetén a belsõ védelmi tervben foglalt intézkedéseket
azonnal foganatosítja.

III.

A lakosság tájékoztatása és a külsõ védelmi terv

A VÉDELMI TERVEK, A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TERVEZÉS, A LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
ÉS A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

17. §

A belsõ védelmi terv
15. §
(1) A veszélyes ipari üzem üzemeltetõje a biztonsági jelentésben, illetve a biztonsági elemzésben szereplõ veszélyek következményeinek elhárítására a 6. mellékletben
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelõ belsõ védelmi tervet készít.
(2) A belsõ védelmi tervben megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket az üzemeltetõ biztosítja.
(3) Az üzemeltetõ a belsõ védelmi terv készítése során
lehetõséget biztosít arra, hogy a tervrõl a veszélyes ipari
üzem dolgozói és az üzem területén folyamatos megbízással tevékenységet végzõ alvállalkozók véleményt nyilváníthassanak.

(1) A polgármester a hatóságtól érkezett biztonsági jelentés kézhezvételét [8. § (1) bekezdés] követõ tizenöt napon belül a hatóság területi szervével együttmûködésben
elkészíti a külsõ védelmi terv koncepcióját, és errõl, valamint a biztonsági jelentésrõl hirdetményt tesz közzé a
8. melléklet 6. pontjában felsoroltaknak megfelelõen.
(2) A külsõ védelmi terv koncepciója tartalmazza a lakosság védelme érdekében alkalmazandó védelmi módszerek és intézkedések elgondolását.
(3) A Kat. 36. § (1) bekezdése szerinti engedélykérelem
esetén a polgármester a hatóságtól érkezett biztonsági
elemzés kézhezvételét [8. § (1) bekezdés] követõ tizenöt
napon belül a biztonsági elemzésrõl hirdetményt tesz közzé a 8. melléklet 6. pontjában felsoroltaknak megfelelõen.
(4) A biztonsági jelentést és a külsõ védelmi terv koncepcióját, illetve a biztonsági elemzést a hirdetmény közzétételét követõ huszonegy napig hozzáférhetõvé kell tenni, ezen idõ alatt a lakosság azokhoz észrevételeket tehet.

(4) A belsõ védelmi tervben foglaltakat az üzemeltetõ
valamennyi, a veszélyes ipari üzem területén dolgozó személlyel (beleértve a hosszabb távú együttmûködés keretében foglalkoztatott alvállalkozókat is) megismerteti, és annak alkalmazására a dolgozókat felkészíti.

(5) A polgármester – amennyiben a 19. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvános meghallgatást kell tartani – a
biztonsági jelentéssel, illetve biztonsági elemzéssel kapcsolatos észrevételeit a hozzá érkezett lakossági észrevételekkel együtt a nyilvános meghallgatás idõpontja elõtt
legalább három nappal megküldi a hatóságnak.

16. §

(6) Amennyiben nem kell nyilvános meghallgatást tartani, úgy a polgármester a biztonsági jelentéshez és a külsõ
védelmi terv koncepciójához tett észrevételeket a közzététel lezárását követõ nyolc napon belül megküldi a hatóságnak.

(1) A belsõ védelmi terv a biztonsági jelentés, illetve a
biztonsági elemzés melléklete, elkészítésére ezekkel
egyidõben kerül sor.
(2) Az üzemeltetõ a belsõ védelmi terv felülvizsgálatát
legalább háromévenként, továbbá a biztonsági jelentés, illetve a biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálata
esetén elvégzi.
(3) Az üzemeltetõ a belsõ védelmi tervben foglaltak
megvalósíthatóságát rendszeresen ellenõrzi. Ennek érdekében évente folytat le olyan gyakorlatot, ahol a tervben
megjelölt szervezetek valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltatja. Az üzemeltetõ a belsõ védelmi tervben foglaltak gyakoroltatásának idõpontjáról a hatóságot a gyakorlat elõtt legalább 15 nappal értesíti, valamint a gyakorlatok tartásával kapcsolatos tapasztalatokat
jegyzõkönyvben rögzíti.
(4) Az üzemeltetõ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos baleset vagy a rendkívüli esemény bekövetkezése

18. §
A veszélyes ipari üzem veszélyességi övezetének határán belül történõ fejlesztések során az illetékes polgármesternek biztosítania kell, hogy a 25. § (4) bekezdésében
meghatározott bizottsági állásfoglalást követõen a tervezett fejlesztésrõl a lakosság huszonegy napig véleményt
nyilváníthasson.

19. §
(1) A Kat. 36. § (1) bekezdése szerinti engedélykérelem
esetén a veszélyes ipari üzem telepítési helye szerint illetékes polgármester a biztonsági jelentés, illetve a biztonsági
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elemzés közzétételének lezárását követõ tíz napon belül
nyilvános meghallgatást tart.
(2) A polgármester a nyilvános meghallgatásra meghívja az érintett települések polgármestereit, az üzemeltetõt, a
hatóságot, a szakhatóságot, valamint a 8. § (3) bekezdésében felsorolt hatóságokat, és az érintett – részvételi szándékukat elõzetesen bejelentõ – társadalmi szervezeteket,
továbbá a veszélyeztetett településen elhelyezkedõ katonai létesítmény képviselõjét is.
(3) A nyilvános meghallgatáson elhangzottakról a polgármester jegyzõkönyvet készít, amit a meghallgatást követõ nyolc napon belül a hatóságnak megküld. A hatóság a
jegyzõkönyvben foglaltakat a döntésének meghozatalakor
mérlegeli.
(4) A nyilvános meghallgatás – amennyiben lehetséges –
a külön jogszabály szerint szervezett közmeghallgatás keretében is megtartható.
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ni. A hatóság a területi szerve útján a változtatásokról tájékoztatja a (3) bekezdésben felsoroltakat.

21. §
(1) A polgármester a külsõ védelmi tervben foglaltak
megvalósíthatóságát rendszeresen ellenõrzi. Ennek érdekében évente folytat le olyan gyakorlatot, ahol a tervben
megjelölt szervezetek valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltatja.
(2) A polgármester a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos baleset vagy a rendkívüli esemény bekövetkezése
esetén a külsõ védelmi tervben foglalt intézkedéseket
azonnal foganatosítja.

22. §
20. §
(1) A veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezéséhez benyújtott, vagy a már mûködõ veszélyes ipari
üzem üzemeltetõje által a hatóságnak megküldött biztonsági jelentés elfogadását követõ hat hónapon belül a
7. mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek
megfelelõ külsõ védelmi terv készül. A külsõ védelmi tervet a hatóság területi szerve a polgármesterrel együttmûködve készíti el.

(1) A felsõ küszöbértékû veszélyes ipari üzem által veszélyeztetett település polgármestere a hatóság helyi szervének közremûködésével, a külsõ védelmi terv jóváhagyásával egyidejûleg tájékoztató kiadványt készít. Ebben tájékoztatja a lakosságot és a közintézményeket (például: közoktatási, közmûvelõdési, szociális, egészségügyi intézmények) a veszélyes ipari üzemrõl, a lehetséges veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekrõl és az ellenük
való védekezés lehetõségeirõl.

(2) Egy külsõ védelmi terv készül abban az esetben is,
ha az adott települést több felsõ küszöbértékû veszélyes
ipari üzem veszélyeztetõ hatásai érhetik.

(2) A tájékoztató kiadvány a biztonsági jelentés és a külsõ védelmi terv alapján közérthetõ formában, a 8. mellékletben meghatározott tartalommal készül. A kiadvány
nyilvánosságra hozataláról a polgármester gondoskodik.

(3) A külsõ védelmi tervrõl, annak elkészítése során az
illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóság, a mentõszolgálat, a rendõrség, az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat megyei (fõvárosi) intézete, az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség, valamint az üzemeltetõ véleményt nyilvánít.

(3) A tájékoztató kiadványt a biztonsági jelentés vagy a
külsõ védelmi terv módosítása esetén haladéktalanul, de
legalább háromévente felül kell vizsgálni. A tájékoztató
kiadványt szükség esetén, de legalább ötévenként újra ki
kell adni.

(4) A külsõ védelmi terv a külön jogszabályban meghatározott települési veszélyelhárítási terv része.
(5) A tervet a megyei (fõvárosi) védelmi bizottság elnöke – a hatóság egyetértésével – hagyja jóvá. A jóváhagyott
külsõ védelmi tervet a hatóság területi szerve megküldi a
(3) bekezdésben felsorolt szervezetek számára.
(6) A külsõ védelmi tervet legalább háromévente, illetve az új vagy módosított biztonsági jelentés hatóság által
történõ elfogadását követõen felül kell vizsgálni.
Amennyiben a külsõ védelmi terv jelentõs módosítása
szükséges, a módosításra vonatkozó koncepciót el kell készíteni, és a 17. § szerint közzé kell tenni.
(7) A külsõ védelmi tervben végrehajtott módosítást
jegyzõkönyvben kell rögzíteni, és a jegyzõkönyvet a hatóságnak egyetértés céljából haladéktalanul meg kell külde-

23. §
A hatóság hozzájárulása alapján nem készül külsõ védelmi terv, ha a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek következményeinek értékelése alapján alaposan feltételezhetõ, hogy a településen nem alakulhat ki az egészséget és a környezetet veszélyeztetõ hatás.

24. §
A hatóság felügyeletet gyakorol a veszélyes tevékenységrõl folyó lakossági tájékoztatás, a tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok nyilvánosságának biztosítása felett. Ha az üzemeltetõ vagy a polgármester nem teljesíti az
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e jogszabályban meghatározott tájékoztatási kötelezettségeit, vagy a nyilvánosság számára biztosított dokumentumok nem a valóságot tartalmazzák, a hatóság kötelezi az
üzemeltetõt, illetve felhívja a polgármester figyelmét az
elõírt feladat teljesítésére.

tes jelentést küld a hatóság részére, ha a baleset a 9. mellékletben meghatározott feltételek közül legalább egynek
megfelel. Az elõzetes jelentés legalább a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset helyét, idejét, típusát,
feltételezett okát és az emberre vagy környezetre gyakorolt hatásait, a balesetben részt vevõ veszélyes anyagokat,
valamint a bevezetett védelmi intézkedéseket tartalmazza.

A településrendezési tervezés

(2) Az üzemeltetõ az (1) bekezdés szerinti jelentési kötelezettsége esetén a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kivizsgálásának lezárását követõ tizenöt napon belül részletes baleseti jelentést küld a hatóság részére. Az üzemeltetõ a hatóság számára kiegészítõ jelentést
küld, amennyiben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetrõl új tény vagy körülmény jut tudomására.

25. §
(1) A hatóság a biztonsági jelentés, illetve a biztonsági
elemzés alapján kijelöli a veszélyes ipari üzem körüli veszélyességi övezet határait.
(2) A hatóság a veszélyességi övezet határairól tájékoztatja az érintett polgármestert, és kezdeményezi a veszélyességi övezet településrendezési tervben való feltüntetését. A hatóság a veszélyességi övezet kijelölésérõl tájékoztatja a megyei területfejlesztési tanács tagjaként eljáró
megyei közgyûlés elnökét.
(3) A veszélyes ipari üzem veszélyességi övezete határainak kijelölését, vagy azok módosítását követõen a hatóság megvizsgálja a veszélyeztetett települések településrendezési tervét. Amennyiben a településrendezési tervben nem vették kellõ mértékben figyelembe a veszélyességi övezetben lehetségesen fellépõ károsító hatásokat, úgy
a hatóság erre felhívja a polgármester figyelmét, és javasolja a szükséges intézkedések megtételét.
(4) A veszélyességi övezetben az 5. melléklet 2.2. pontjához tartozó táblázat C., valamint D. soraiban szereplõ
fejlesztések esetén állásfoglalás kialakítására a polgármester kezdeményezésére a hatóság bizottságot hoz létre a
szakhatóság, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat, az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség, továbbá a veszélyes ipari üzem
és a fejlesztéssel érintett települési önkormányzat képviselõibõl. A bizottság elnöke a polgármester, a részt vevõ települési önkormányzati képviselõk számáról és személyérõl az érintett önkormányzat képviselõ-testülete dönt.
(5) A veszélyességi övezetben az 5. melléklet 2.2. pontjához tartozó táblázat A. és B., valamint E. soraiban szereplõ fejlesztések esetén a hatóság ad állásfoglalást.
(6) A hatóság, illetve a bizottság az 5. mellékletben
meghatározott szempontok figyelembevételével hozza
meg állásfoglalását a veszélyességi övezetben tervezett
fejlesztésekrõl.
A jelentési rendszer
26. §
(1) Az üzemeltetõ – a Kat. szerinti azonnali tájékoztatási kötelezettségén túlmenõen – a veszélyes ipari üzemben
történt veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetrõl, annak bekövetkezését követõ nyolc napon belül elõze-

(3) A jelentési kötelezettség független a hatóság területi
vagy helyi szerveinek a védekezésben való részvételétõl.
(4) Az üzemeltetõ tájékoztatást küld a hatóságnak a veszélyes ipari üzemben bekövetkezett rendkívüli eseményrõl, annak kivizsgálását követõ tizenöt napon belül.
(5) Az üzemeltetõ tájékoztatást küld a hatóságnak abban az esetben is, ha a technológia, a berendezések, a biztonsági irányítási rendszer alkalmazásakor vagy a védekezés területén szerzett saját tapasztalatok, továbbá a technikai fejlõdés kapcsán tudomására jutó ismeretek, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzése,
és az ellenük való védekezés rendszerének áttekintését
szükségessé teszik.
(6) A hatóság a kézhezvételtõl számított 8 napon belül a
veszélyes ipari üzemben bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetrõl, illetve a rendkívüli
eseményrõl az üzemeltetõtõl kapott jelentés, illetõleg tájékoztatás egy-egy másolati példányának megküldésével a
szakhatóságot és a veszélyeztetett település polgármesterét értesíti.

27. §
(1) A hatóság a veszélyes ipari üzemekrõl (különösen az
üzemeltetõ és üzem nevérõl, címérõl, tevékenységi körérõl
és a felmentési kérelmekrõl), a 26. §-ban foglaltak szerint
kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos elõírások végrehajtásáról nyilvántartást vezet, és annak tartalmáról az Európai Unió illetékes szervével történõ
együttmûködés és információszolgáltatás céljából nemzeti
jelentést készít, melyet a hatóság vezetõje továbbít az
Európai Unió illetékes szervének.
(2) A hatóság vezetõje a 26. § (1) bekezdése alapján kapott információkról (beleértve olyan testületek nevét és címét is, amelyek más Európai Uniós tagállam illetékes hatóságai számára tudnak lényeges tájékoztatást adni a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetrõl) haladéktalanul tájékoztatja az Európai Unió illetékes szervét.
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Amennyiben a tájékoztatás tartalmát érintõen hatósági eljárás folyik, a tájékoztatást az eljárás jogerõs befejezését
követõen kell megküldeni.
(3) A hatóság által készített hároméves nemzeti jelentést
az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében történõ
magyar részvétel szabályainak megfelelõen kell megküldeni az Európai Bizottság részére.
(4) A hatóság az üzemeltetõk által benyújtott kérelmekrõl, a biztonsági jelentésekrõl és biztonsági elemzésekrõl,
a külsõ védelmi tervekrõl, a bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteket követõen a hasonló
balesetek megelõzését szolgáló lehetséges intézkedésekrõl, és más, a nyilvánosságra tartozó információkról tájékoztatási rendszert mûködtet.
Záró és vegyes rendelkezések
28. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésrõl szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet,
b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésrõl szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet
módosításáról és hatályba léptetésérõl, valamint a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekrõl szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 313/2001. (XII. 28.) Korm.
rendelet 1. és 2. §-a,
c) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésrõl szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet
és az ENSZ EGB keretében létrejött, az Ipari Balesetek
Országhatáron Túli Hatásairól, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 128/2001.
(VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2002.
(X. 1.) Korm. rendelet 1. és 2. §-a,
d) a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok tárgyi és
költségvetési átadás-átvételének rendjérõl szóló 59/1995.
(V. 30.) Korm. rendelet melléklete.
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a) e rendelet hatálybalépését követõ kilencven napon
belül a hatóság számára bejelentést tesz az alábbi
tartalommal:
aa) az üzemeltetõ neve, székhelyének, telephelyének
címe, a veszélyes ipari üzem tevékenységi köre, valamint
az üzemeltetõ képviseletére jogosult személy neve és
beosztása,
ab) a veszélyes ipari üzem e rendelet 1. melléklete szerinti azonosítása,
ac) a veszélyes ipari üzem területén jelen lévõ veszélyes anyag(ok) fajtája és mennyisége az e rendelet 2. melléklet 1.3.3. a), valamint d) alpontjainak megfelelõen,
ad) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzésére vonatkozó adatokat az e rendelet 2. melléklete 1.1. pontjának megfelelõen,
b) e rendelet hatálybalépését követõ egy éven belül biztonsági jelentést, illetve biztonsági elemzést nyújt be a
hatósághoz.
(2) A rendelet hatálybalépésekor már alsó küszöbértékûként mûködõ veszélyes ipari üzem üzemeltetõje, amely
a rendelet hatálybalépését követõen minõsül felsõ küszöbértékû veszélyes ipari üzemnek:
a) e rendelet hatálybalépését követõ kilencven napon
belül a hatóság számára bejelentést tesz az alábbi
tartalommal:
aa) a veszélyes ipari üzem e rendelet 1. melléklete szerinti azonosítása,
ab) a veszélyes ipari üzem területén jelen lévõ veszélyes anyag(ok) fajtája és mennyisége az e rendelet 2. melléklet 1.3.3. a), valamint d) alpontjainak megfelelõen,
b) e rendelet hatálybalépését követõ egy éven belül biztonsági jelentést nyújt be a hatósághoz.
(3) A rendelet hatálybalépésekor már felsõ küszöbértékûként mûködõ veszélyes ipari üzem üzemeltetõje, amely
a rendelet hatálybalépését követõen minõsül alsó küszöbértékû veszélyes ipari üzemnek, e rendelet hatálybalépését
követõ kilencven napon belül a hatóság számára bejelentést tesz az alábbi tartalommal:
a) a veszélyes ipari üzem e rendelet 1. melléklete szerinti azonosítása,
b) a veszélyes ipari üzem területén jelen lévõ veszélyes
anyag(ok) fajtája és mennyisége az e rendelet 2. melléklet
1.3.3. a), valamint d) alpontjainak megfelelõen.

29. §
Felhatalmazást kap a gazdasági és közlekedési miniszter, hogy a szakhatósági hozzájárulás kiadásának részletes
feltételeit a belügyminiszterrel egyetértésben rendeletben
szabályozza.
30. §
(1) A rendelet hatálya alá kerülõ veszélyes ipari üzem
üzemeltetõje:

31. §
Ez a rendelet – a Kat.-tal együtt – a következõ uniós jogi
aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenõrzésérõl,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/105/EK
irányelve (2003. december 16.) a veszélyes anyagokkal
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kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenõrzésérõl
szóló 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról,
c) a Bizottság 98/433/EK határozata (1998. június 26.)
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenõrzésérõl szóló 96/82/EK tanácsi irányelv
9. cikke szerinti felmentés összehangolt feltételeirõl.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelethez
A veszélyes ipari üzem azonosítása
1. A veszélyes anyagoknak két küszöbmennyisége
van: alsó és felsõ küszöbmennyiség (1. és 2. táblázat 2. és
3. oszlop).
2. Ha a veszélyes ipari üzemben jelen lévõ veszélyes
anyag(ok) mennyisége eléri vagy meghaladja a 2. oszlopban meghatározott értéket, de nem éri el a 3. oszlopban
meghatározott értéket, akkor a veszélyes ipari üzem alsó
küszöbértékû. Ha a veszélyes ipari üzemben jelen lévõ veszélyes anyag(ok) mennyisége eléri vagy meghaladja a
3. oszlopban meghatározott értéket, akkor a veszélyes
ipari üzem felsõ küszöbértékû.
3. Amennyiben a veszélyes ipari üzemben többféle veszélyes anyag van jelen, és azok közül önmagában egyetlen jelen lévõ anyag vagy készítmény maximális mennyisége sem éri el vagy haladja meg a 3. oszlopban meghatározott értéket, akkor a veszélyes tevékenység azonosításánál a következõ összegzési szabályt kell alkalmazni:
a) a veszélyes ipari üzem felsõ küszöbértékû, ha az
összeg
q1/QF1+q2/QF2+q3/QF3+q4/QF4+q5/QF5+... >=1
qx – az 1. vagy a 2. táblázatban megjelölt valamely veszélyességi osztályba tartozó jelen lévõ veszélyes anyag
mennyisége,
QFx – az adott anyaghoz tartozó az 1. vagy a 2. táblázat
3. oszlopában feltüntetett küszöbmennyiség;
b) a veszélyes ipari üzem alsó küszöbértékû, ha az
összeg
q1/QA1+q2/QA2+q3/QA3+q4/QA4+q5/QA5+... >=1
qx – az 1. vagy a 2. táblázatban megjelölt valamely veszélyességi osztályba tartozó jelen lévõ veszélyes anyag
mennyisége,
QAx – az adott anyaghoz tartozó az 1. vagy a 2. táblázat
2. oszlopában meghatározott küszöbmennyiség.
3.1. Ezt az összegzési szabályt a toxicitás, a tûzveszélyesség és az ökotoxicitás veszélyeinek értékeléséhez kell
használni. Ennélfogva a szabályt külön-külön is kell
alkalmazni:
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a) az 1. táblázatban nevesített, mérgezõ vagy nagyon
mérgezõ veszélyességi osztályba sorolandó anyagok, valamint a 2. táblázat 1. és 2. veszélyességi osztályába sorolt
anyagok összegzésekor;
b) az 1. táblázatban nevesített oxidáló, robbanó, kevésbé tûzveszélyes, tûzveszélyes vagy fokozottan tûzveszélyes veszélyességi osztályba sorolandó anyagok, valamint
a 2. táblázat 3., 4., 5., 6., 7.a., 7.b. és 8. veszélyességi
osztályába sorolt anyagok összegzésekor;
c) az 1. táblázatban nevesített környezetre veszélyes
[R50 (beleértve az R50/53-t) vagy R51/53] veszélyességi
osztályba sorolandó anyagok, valamint a 2. táblázat 9(I) és
9(II) veszélyességi osztályába sorolt anyagok összegzésekor;
d) az összegzést nem kell elvégezni abban az esetben,
ha egy veszélyes anyag vagy egy veszélyességi osztályba
tartozó anyagok jelen lévõ mennyisége meghaladja a felsõ
küszöbértékét.
e) Ha a veszélyes anyag egyidejûleg toxikus, tûzveszélyes vagy ökotoxikus tulajdonsággal is rendelkezik, akkor
a veszélyes anyag mennyiségével a fenti számítások során
több ízben is számolni kell.
f) A jelen jogszabály hatálya alá tartozik mindazon veszélyes ipari üzem, amely esetében az a), b) vagy c) szerinti összegzési érték bármelyike nagyobb vagy egyenlõ 1.
4. E melléklet a veszélyes anyagokat két táblázatban
határozza meg. Az 1. táblázat a leggyakrabban elõforduló
veszélyes anyagokat és a hozzájuk tartozó alsó és felsõ küszöbmennyiségeket határozza meg. A 2. táblázat a veszélyes anyagok veszélyességi osztályait és a hozzájuk tartozó alsó és felsõ küszöbmennyiségeket tartalmazza. Ha egy
adott veszélyes anyag esetében – akár az alsó, akár a felsõ
küszöbmennyiség vonatkozásában – a két táblázat között
eltérés van, akkor mindig az 1. táblázatban meghatározott
mennyiséget kell figyelembe venni.
5. A veszélyes anyag az, amely az 1. táblázatban szerepel, vagy a 2. táblázat valamely veszélyességi osztályába
tartozik, és a veszélyes ipari üzemben mint nyersanyag,
termék, félkész termék, melléktermék vagy hulladék van
jelen.
6. A táblázatokban meghatározott küszöbmennyiségek
egy veszélyes ipari üzemre vonatkoznak.
7. Az üzemeltetõ kötelezettsége szempontjából mértékadónak számít a veszélyes anyagnak a veszélyes ipari
üzemben egyidejûleg jelen lévõ legnagyobb mennyisége.
Az a veszélyes anyag, amely a veszélyes ipari üzemben az
alsó vagy a felsõ küszöbmennyiség 2%-át meg nem haladóan van jelen, a teljes veszélyes anyagmennyiség meghatározásakor figyelmen kívül hagyható, ha az alsó vagy felsõ küszöbértékû veszélyes ipari üzemen belül úgy helyezkedik el, hogy az veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetet nem okozhat.
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8. E rendelet alkalmazása szempontjából gáznak tekintendõ bármely anyag, amelynek abszolút gõznyomása
20 °C -on 101,3 kPa vagy annál nagyobb.
9. E rendelet alkalmazása szempontjából folyadéknak
tekintendõ bármely anyag, amely 20 °C-on és 101,3 kPa
normál légköri nyomáson nem gáz, és nem szilárd
halmazállapotú.

1. táblázat
Anyaglista
1. oszlop

Veszélyes anyagok

2. oszlop

3. oszlop

Küszöbmennyiség
(tonnában)
alsó

Ammónium-nitrát (lásd az 1. számú megjegyzést)
Ammónium-nitrát (lásd a 2. számú
megjegyzést)
Ammónium-nitrát (lásd a 3. számú
megjegyzést)
Ammónium-nitrát (lásd a 4. számú
megjegyzést)
Kálium-nitrát (lásd az 5. számú
megjegyzést)
Kálium-nitrát (lásd a 6. számú
megjegyzést)
Arzén-pentoxid, arzén (V) sav
és/vagy sói
Arzén-trioxid, arzén (III) sav
és/vagy sói
Bróm
Klór
Nikkelvegyületek belélegezhetõ
formában (nikkel-monoxid, nikkel-dioxid, nikkel-szulfid, trinikkel-diszulfid, dinikkel-trioxid)
Etilén-imin
Fluor
Formaldehid (töménység ≥90%)
Hidrogén
Hidrogén-klorid (cseppfolyós gáz)
Ólom-alkilátok
Fokozottan tûzveszélyes cseppfolyósított gázok (beleértve a cseppfolyósított szénhidrogén gázokat)
és a földgáz
Acetilén

felsõ

5 000

10 000

1250

5 000

350

2 500

10

50

5 000

10 000

1 250

5 000

1

2

20
10

0,1
100
25

10
10
5
5
25
5

1
20
20
50
50
250
50
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1. oszlop

Veszélyes anyagok

2. oszlop

Küszöbmennyiség
(tonnában)
alsó

Etilén-oxid
Propilén-oxid
Metanol
4,4-Metilén-bisz (2-klóranilin)
és/vagy sói, por alakban
Metil-izocianát
Cseppfolyós oxigén
Toluol-diizocianát
Karbonil-diklorid (foszgén)
Arzén-trihidrid (arzin)
Foszfor-trihidrid (foszfin)
Kén-diklorid
Kén-trioxid
Poliklór-dibenzo-furánok és poliklór-dibenzo-dioxinok 7 (beleértve
a TCDD-t) TCDD egyenértékben
számolva
A következõ rákkeltõ anyagok
5 tömeg% feletti koncentrációban:
4-Amino-bifenil és/vagy sói, benzo-triklorid, benzidin és/vagy sói,
bisz (klórmetil)-éter, klórmetil-metil-éter, 1,2-dibróm-etán,
dietil-szulfát, dimetil-szulfát,
dimetil-karbamoil-klorid, 1,2-dibróm-3-klórpropán,
1,2-dimetil-hidrazin, dimetilnitrózamin, hexametil-foszfortriamid, hidrazin, 2-naftil-amin
és/vagy sói, 4-nitro-difenil és
1,3-propán-szulton
Kõolaj termékek:
a) Gazolinok és benzinek
b) petróleumok (beleértve a repülõgép üzemanyagokat)
c) gázolajok (beleértve a dízelolajokat, a háztartási tüzelõolajokat és a gázolaj keverõ
komponenseket)

3. oszlop

felsõ

5
5
200

50
50
5 000

200
10
0,3
0,2
0,2
1
15

0,01
0,15
2 000
100
0,75
1
1
1
75

0,001

0,5
2 500

2
25 000

Megjegyzések az 1. táblázathoz
1. Ammónium-nitrát (5000/10 000) önfenntartó bomlásra képes mûtrágyák

50
5

200
50

Olyan ammónium-nitrát alapú összetett/komplex mûtrágyákra vonatkozik (ammónium-nitrát mellett foszfátot
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és/vagy kálisót tartalmaznak), amelyekben az ammónium-nitrátból származó nitrogéntartalom
a) 15,751 tömegszázaléknál nagyobb, de nem több,
mint 24,52 tömegszázalék, és/vagy amelynek a teljes éghetõ/szervesanyag tartalma a 0,4%-ot nem haladja meg, vagy
amely eleget tesz a külön jogszabályban elõírt
követelményeknek,
b) 15,753 tömegszázalék vagy annál kevesebb (az éghetõanyag tartalom korlátozása nélkül),
és amelyek az ENSZ „Ajánlások a veszélyes áruk szállítására, Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” III. rész,
38.2 fejezete szerinti teknõs vizsgálat alapján önfenntartó
lebomlásra képesek.
2. Ammónium-nitrát (1250/5000): mûtrágya tisztaságú
Azokra a tiszta ammónium-nitrát alapú mûtrágyákra és
ammónium-nitrát alapú összetett/komplex mûtrágyákra
kell alkalmazni, amelyekben az ammónium-nitrátból
származó nitrogéntartalom
a) 15,75 tömegszázaléknál nagyobb (ammónium-nitrát
és ammónium-szulfát keverékek esetében),
b) 24,5 tömegszázaléknál nagyobb (kivéve a dolomittal, mészkõvel és/vagy kalcium-karbonáttal képzett, legalább 90%-os tisztaságú ammónium-nitrát keverékeket),
c) 284 tömegszázaléknál nagyobb (dolomittal, mészkõvel és/vagy kalcium-karbonáttal képzett, legalább 90%-os
tisztaságú ammónium-nitrát keverékek esetében),
és amelyek megfelelnek a külön jogszabályban* elõírt követelményeknek.
3. Ammónium-nitrát (350/2500): technikai minõségû
Ez alkalmazandó:
a) ammónium-nitrátra és ammónium-nitrát készítményekre, amelyekben az ammónium-nitrátból származó
nitrogén tartalom
aa) 24,5 tömegszázaléknál nagyobb, de nem több, mint
28 tömegszázalék, és amelyek éghetõanyag tartalma nem
haladja meg a 0,4%-ot,
ab) 28 tömegszázaléknál nagyobb, és amelyek éghetõanyag tartalma nem haladja meg a 0,2%-ot;
b) vizes ammónium-nitrát oldatokra, amelyekben az
ammónium-nitrát koncentrációja 80 tömegszázaléknál
nagyobb.

1
Ammónium-nitrátból származó 15,75 tömegszázalék nitrogéntartalom
megfelel 45% ammónium-nitrátnak.
2
Ammónium-nitrátból származó 24,5 tömegszázalék nitrogéntartalom
megfelel 70% ammónium-nitrátnak.
3
Ammónium-nitrátból származó 15,75 tömegszázalék nitrogéntartalom
megfelel 45% ammónium-nitrátnak.
4
Ammónium-nitrátból származó 28 tömegszázalék nitrogéntartalom
megfelel 80% ammónium-nitrátnak.
* 80/876/EGK irányelv II. melléklete, jelenleg a termésnövelõ anyagok
engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló
8/2001. (I. 26.) FVM rendelet.

2006/7. szám

4. Ammónium-nitrát (10/50): „elõírástól eltérõ” termékek és mûtrágyák, melyek nem felelnek meg a detonáció-vizsgálatnak
Ez a következõkre alkalmazandó:
a) A gyártási folyamat során minõségi okok miatt elkülönített anyagokra, valamint ammónium-nitrátra és ammónium-nitrát készítményekre, tiszta ammónium-nitrát alapú
mûtrágyákra és a 2. és 3. megjegyzésben említett ammónium-nitrát alapú összetett/komplex mûtrágyákra, amelyeket újragyártásra, újrafeldolgozásra, vagy a biztonságos
felhasználás érdekében történõ kezelésre a végfelhasználótól visszajuttatnak vagy visszajutattak egy gyártóhoz átmeneti tárolásra, vagy újrafeldolgozásra, mert többé nem
felelnek meg a 2. és 3. megjegyzésben meghatározott minõségi elõírásoknak.
b) Az 1. megjegyzés a) pontjában és a 2. megjegyzésben említett mûtrágyákra, amelyek már nem tesznek eleget
a külön jogszabályban* elõírt követelményeknek.
5. Kálium-nitrát (5000/10 000): olyan kálium-nitrát
alapú komplex mûtrágyák, amelyek a kálium-nitrátot
szemcsés/granulált formában tartalmazzák.
6. Kálium-nitrát (1250/5000): olyan kálium-nitrát alapú komplex mûtrágyák, amelyek a kálium-nitrátot kristályos formában tartalmazzák.
7. Poliklór-dibenzo-furánok és poliklór-dibenzo-dioxinok
A poliklór-dibenzo-furánok és poliklór-dibenzo-dioxinok mértékadó tömegét a következõ együtthatók segítségével számítjuk ki:
Rokon vegyületek nemzetközi toxicitás egyenérték együtthatói (ITEF)
(a NATO/CCMS kompatibilitáshoz)

2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeDD

1
0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1
0,1
0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,001

2,3,7,8-TCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,7,8-PeCDF

0,1
0,5
0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1
0,1
0,1
0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01
0,01

OCDF

0,001

T=tetra, Pe=penta, Hx=hexa, Hp=hepta, O=octa

* 80/876/EGK irányelv II. melléklete, jelenleg a termésnövelõ anyagok
engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló
8/2001. (I. 26.) FVM rendelet.
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2. táblázat

Az 1. táblázatban nem szereplõ anyagok és készítmények veszélyességi osztályai
1. oszlop

2. oszlop

3. oszlop

Küszöbmennyiség (tonnában)
Veszélyes anyag veszélyességi osztályok

1. nagyon mérgezõek
2. mérgezõek
3. oxidáló anyagok és készítmények
4. robbanóanyagok és készítmények [ahol az anyag, a készítmény vagy a termék a 2. számú megjegyzés szerint az ADR* 1.4 alosztályába tartozik]
5. robbanóanyagok és készítmények [ahol az anyag, a készítmény vagy termék
a 2. számú megjegyzés szerint az ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 alosztályába vagy
az R2, R3 kockázatot jelzõ mondat bármelyike alá tartozik]
6. kevésbé tûzveszélyes anyagok és készítmények [ha az anyagra vagy készítményre a 3. a) megjegyzés definíciója vonatkozik]
7. a) tûzveszélyes anyagok és készítmények [ha az anyagra vagy készítményre
a 3. b) 1. megjegyzés definíciója vonatkozik]
7. b) tûzveszélyes folyadékok [ha az anyagra vagy készítményre a 3. b)
2. megjegyzés definíciója vonatkozik]
8. fokozottan tûzveszélyes gázok és folyadékok [ha az anyagra vagy készít ményre a 3. c) megjegyzés definíciója vonatkozik]
9. környezetre veszélyes anyagok és készítmények R-mondatokkal kiegészítve:
(I) R50: nagyon mérgezõ a vízi szervezetekre (beleértve az R50/53)
(II) R51/53: mérgezõ a vízi szervezetekre és a vízi környezetben hosszan tartó
károsodást okozhat
10. egyéb osztályozás a fentieken kívül, R-mondatokkal kiegészítve:
(I) R14: vízzel hevesen reagál (beleértve az R 14/15)
(II) R29: vízzel érintkezve mérgezõ gázok képzõdnek

alsó

felsõ

5
50
50

20
200
200

50

200

10

50

5 000

50 000

50

200

5 000

50 000

10

50

100

200

200

500

100
50

500
200

* ADR: az 1979. évi 19. törvényerejû rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás.

Megjegyzések a 2. táblázathoz
1. a) A vegyi anyagok és készítmények veszélyességi
osztályba sorolása a kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvény (a továbbiakban: Kb. tv.) és végrehajtási
rendelete szerint történik. Olyan anyagok és készítmények
esetében, amelyeket nem a Kb. tv. és végrehajtási rendelete szerint kell veszélyes anyagként osztályozni (például a
hulladékok), de amelyek jelen vannak vagy jelen lehetnek
egy veszélyes ipari üzemben, és amelyek az üzemben
megállapított feltételek mellett a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek potenciális lehetõsége szempontjából egyenértékû tulajdonságokkal rendelkeznek
vagy valószínûleg ilyen tulajdonságokkal rendelkezhetnek, azoknak a veszélyességi osztályozását a rájuk vonatkozó külön jogszabályok vagy vizsgálati módszerek
alapján kell elvégezni, a táblázat 1. oszlopába történõ
besorolásukra alkalmas módon.

b) Az anyagok besorolásánál az EU Illetékes Szakbizottsága által kiadott külön jegyzékben szereplõ veszélyességi osztályba sorolást kell elsõdlegesen mérvadónak
tekinteni. A veszélyes anyagok tulajdonságairól, veszélyességi osztályba sorolásukról szóló információ a Fodor
József Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálatától kérhetõ.
c) Az olyan anyagokat, amelyek egynél több veszélyességi osztályba sorolhatók egy összegzési szabály alkalmazásakor (pl. oxidáló és fokozottan tûzveszélyes), mindig a
legalacsonyabb küszöbértékkel kell figyelembe venni.
d) A nem ismert veszélyességû, hulladékokat is tartalmazó keverék esetében mindaddig, amíg annak tényleges
veszélyességét az üzemeltetõ nem igazolja, a keverék veszélyességi osztályba sorolásakor a keverékben jelen lévõ
vagy jelen lévõnek feltételezhetõ összetevõk közül annak
a veszélyességét kell alkalmazni a teljes keverékmennyi-
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ségre, amelyhez az 1., illetõleg 2. táblázatban a legalacsonyabb küszöbérték tartozik.
e) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének meghatározása során a 2. és 3. pontban
felsorolt anyagcsoportok esetében az ott szereplõ feltételeket is figyelembe kell venni.
2. ,,Robbanóanyag” alatt értendõ
a) olyan anyagok vagy készítmények, amelyek ütés,
súrlódás, tûz vagy egyéb gyújtóforrás hatására robbanást
okozhatnak (R2 kockázatot jelzõ mondat),
b) olyan anyagok vagy készítmények, amelyeknél ütés,
súrlódás, tûz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt (R3 kockázatot jelzõ mondat), vagy
c) olyan anyagok, készítmények vagy tárgyak, amelyek az ADR 1. osztályába tartoznak.
A definíció kiterjed a pirotechnikai anyagokra is, amelyek a jelen irányelv alkalmazása szempontjából olyan
anyagok (vagy anyagok keverékei), amelyeket hõ, fény,
hang-, gáz- vagy füsthatás vagy ezek kombinációjának
elõidézésére hoztak létre. Ez a hatás önfenntartó, hõtermelõ vegyi reakció útján keletkezik. Amennyiben valamely
anyagra vagy készítményre mind az ADR, mind pedig az
R2, illetõleg R3 kockázatot jelzõ mondat szerinti besorolás alkalmazható, abban az esetben az ADR szerinti osztályozás elsõbbséget élvez az R-mondat szerinti besorolással szemben.
Az 1. osztályba tartozó anyagok és tárgyak az ADR osztályozási alapelveinek megfelelõen sorolandók be az
1.1–1.6 alosztályok egyikébe. E besorolási alosztályok:
1.1 alosztály: „Olyan anyagok és tárgyak, amelyeknél
fennáll a teljes tömeg felrobbanásának veszélye. (A teljes
tömeg felrobbanása olyan robbanás, ami gyakorlatilag
egyidejûleg csaknem az egész rakománytömeget érinti.)”
1.2 alosztály: „Olyan anyagok és tárgyak, amelyek a kivetés veszélyével járnak, de az egész tömeg felrobbanásának veszélyével nem.”
1.3 alosztály: „Olyan anyagok és tárgyak, amelyek tûzveszélyesek és robbanás vagy kivetés vagy ezek együttes
fellépésének csekély veszélyével járnak, de az egész
mennyiség felrobbanásának veszélye nélkül,
a) azok az anyagok, amelyek égése jelentõs sugárzó
hõt eredményez, vagy
b) amelyek egymásután úgy égnek el, hogy csak kismértékû robbanással vagy kivetéssel, vagy ezek egyidejû
fellépésével járnak.”
1.4 alosztály: „Olyan anyagok és tárgyak, amelyek csak
csekély robbanásveszélyt jelentenek szállítás közbeni
meggyulladásuk vagy beindulásuk esetén. A hatások lényegében a küldeménydarabra korlátozódnak, és általában
nem következik be jelentõsebb méretû repeszdarabok keletkezése vagy a repeszdarabok nagyobb távolságra való
szétrepülése. Kívülrõl ható tûz nem vonja maga után a
küldeménydarab teljes tartalmának gyakorlatilag azonnali
felrobbanását.”
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1.5 alosztály: ,,Rendkívül kis mértékben érzékeny, tömegrobbanás veszélyét magukba rejtõ anyagok, amelyek
érzéketlensége olyan, hogy normális szállítási körülmények között beindulásuk vagy égésük robbanásba való átmenetének valószínûsége rendkívül csekély. Minimális
követelmény ezen anyagokra nézve, hogy a külsõ tûz
hatásának vizsgálata során nem szabad felrobbanniuk.”
1.6 alosztály: „Rendkívül érzéketlen tárgyak, amelyeknél nem áll fenn a teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
Az ilyen tárgyak csak rendkívül érzéketlen robbanóanyagokat tartalmaznak, és bizonyítottan elhanyagolható a véletlen inicializálásuk vagy beindulásuk valószínûsége. A
veszély egyetlen tárgy felrobbanására korlátozódik.”
E meghatározás magába foglalja a tárgyakba töltött robbanó- vagy pirotechnikai anyagokat, illetõleg készítményeket is. Robbanó- vagy pirotechnikai anyagokat, illetõleg készítményeket tartalmazó tárgyak esetében, amennyiben a tárgyba töltött anyag vagy készítmény mennyisége
ismert, akkor azt a mennyiséget kell e rendelet alkalmazása céljából figyelembe venni. Amennyiben a mennyiség
nem ismert, akkor e rendelet alkalmazása céljából az egész
tárgyat robbanóanyagnak kell tekinteni.
3. A 6., 7. és 8. veszélyességi osztályba sorolt kevésbé
tûzveszélyes, tûzveszélyes és fokozottan tûzveszélyes
anyagok jelentése:
a) Kevésbé tûzveszélyes folyadékok: Cseppfolyós
anyagok és készítmények, amelyek lobbanáspontja 21 °C
vagy a felett, de maximum 55 °C-on van, és elõsegítik az
égést (R10 kockázatot jelzõ mondat).
b) Tûzveszélyes folyadékok:
1. – Anyagok és készítmények, amelyek szobahõmérsékleten levegõvel érintkezve felforrósodhatnak, majd
meggyulladhatnak, mindennemû energiabevitel nélkül.
(R17 kockázatot jelzõ mondat);
– Anyagok, amelyeknek lobbanáspontja 55 °C-nál alacsonyabb, nyomás alatt is folyadékfázisban maradnak, és
feldolgozásuk során fellépõ különleges körülmények között (mint magas nyomás vagy hõmérséklet) veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet okozhatnak;
2. Cseppfolyós anyagok és készítmények, amelyek
lobbanáspontja 21 °C alatt van, de nem fokozottan tûzveszélyesek (R11 kockázatot jelzõ mondat második francia
bekezdése).
c) Fokozottan tûzveszélyes gázok és folyadékok:
1. Cseppfolyós anyagok és készítmények, amelyek
lobbanáspontja 0 °C alatt van, a forráspontja (forrás tartomány esetén a kezdeti forráspont) pedig 35 °C-on vagy
alatta van (R12 kockázatot jelzõ mondat elsõ francia bekezdése), és
2. gáz-halmazállapotú anyagok és készítmények, amelyek szobahõmérsékleten és szokásos (normális) nyomáson levegõvel érintkezve tûzveszélyesek (R12 kockázatot
jelzõ mondat második francia bekezdése), és amelyek gáz
vagy szuperkritikus állapotban vannak, valamint
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3. folyadék halmazállapotú, kevésbé tûzveszélyes és
tûzveszélyes anyagok és készítmények, melyeket forráspontjuknál magasabb hõmérsékleten tárolnak.

2. melléklet
a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelethez
A biztonsági jelentés elkészítésének tartalmi és formai
követelményei
1. Tartalmi követelmények
1.1. Az üzemeltetõ a biztonsági jelentésben megadja a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzésével kapcsolatos fõ célkitûzéseit, illetõleg a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos elveit, továbbá összefoglaló jelleggel
ismerteti az alábbi területeken bevezetett, illetõleg mûködtetett intézkedéseit, szervezetét, irányítási rendszereit:
a) szervezet és személyzet,
b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti
veszélyek azonosítása és értékelése,
c) üzemvezetés,
d) a változtatások kezelése,
e) védelmi tervezés,
f) belsõ audit és vezetõségi átvizsgálás.
1.2. A veszélyes ipari üzem környezetének bemutatása
1.2.1. A veszélyes ipari üzem környezetének bemutatásakor az üzemeltetõ bizonyítja, hogy a kockázatokat és a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek hatásai
által veszélyeztetett területeket a szükséges mértékben
elemezte.
1.2.2. Az üzemeltetõ bemutatja a veszélyes ipari üzem
érintett (a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következményei által veszélyeztetett) környezetének
területrendezési elemeit. Ehhez felhasználható a településrendezési terv. A bemutatás legalább a következõ adatokat
tartalmazza:
a) a lakott területek jellemzése,
b) a lakosság által leginkább látogatott létesítmények
(állandó, ideiglenes), közintézmények (iskolák, kórházak,
templomok, rendõrség, tûzoltóság stb.),
c) a különleges természeti értéket képviselõ területek,
mûemlékek és turisztikai nevezetességek,
d) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
által potenciálisan érintett közmûvek,
e) a veszélyes ipari üzem környezetében mûködõ gazdálkodó szervezetek, illetõleg ipari és mezõgazdasági tevékenységek jellemzése, ismertetése, az ezekkel való esetleges kapcsolatok ismertetése (technológiai, közmû-,
szolgáltatási kapcsolat stb.).
1.2.3. Az üzemeltetõ bemutatja, hogy a veszélyes ipari
üzem környezetében más üzemeltetõk által folytatott ve-
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szélyes tevékenységek ismert, lehetséges hatásait figyelembe vették.
1.2.4. A természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk:
a) a területre jellemzõ, a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet eredményezõ és a következmények alakulására hatást gyakorló meteorológiai
jellemzõk,
b) a helyszínt jellemzõ, a veszélyes ipari üzem biztonságos tevékenységére hatást gyakorló legfontosabb geológiai és hidrológiai jellemzõk.
1.2.5. A biztonsági jelentésnek tartalmaznia kell továbbá a természeti környezetnek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetbõl adódó veszélyeztetettségét
jellemzõ információkat.
1.3. A veszélyes ipari üzem bemutatása
A biztonsági jelentésnek ebben a részében az üzemeltetõ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
szempontjából jellemzi az üzemet.
Ez tartalmazza:
1.3.1. A veszélyes ipari üzemnek a biztonság szempontjából fontos – az általános tevékenységre, a termékekre, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
forrásaira, azok körülményeire vonatkozó – információit.
Ezek a következõk:
a) a veszélyes ipari üzem rendeltetése,
b) fontosabb tevékenységeinek és gyártott termékeinek
felsorolása, a fõbb tevékenységeinek bemutatása,
c) a dolgozók létszáma, a munkaidõ, a mûszakszám
stb.,
d) a veszélyes ipari üzemre vonatkozó általános megállapítások, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és
technológiákra.
1.3.2. A veszélyes ipari üzem méretarányos helyszínrajzát, amely bemutatja az üzem egészét, és vázlatosan feltünteti a veszélyes és tároló létesítményeket, és amely alkalmas az alábbiak azonosítására:
a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
lehetõsége szempontjából mértékadó veszélyes anyagok
elhelyezkedése és azok mennyisége,
b) a biztonságot szolgáló berendezések, építmények,
c) a közmûvek, az infrastruktúra és a tûzoltáshoz szükséges víznyerõhelyek,
d) a veszélyes ipari üzembõl és a létesítményekbõl kivezetõ, kimenekítésre, felvonulásra alkalmas útvonalak,
e) a vezetési pontok elhelyezkedése,
f) a veszélyes ipari üzem adminisztratív létesítményei.
1.3.3. A jelen lévõ veszélyes anyagok aktuális leltárát
az alábbi tartalommal:
a) az anyag megnevezése, nemzetközileg elfogadott
egyértelmû azonosítása (CAS-szám, szükség szerint
IUPAC név, kereskedelmi megnevezés, empirikus formula), továbbá az anyagoknak az 1. melléklet 2. táblázata szerinti veszélyességi osztályba sorolása,
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b) jellemzõ fizikai, kémiai, toxikológiai és természetet
károsító tulajdonságok (R-mondatok) a normálüzemi és a
rendellenes mûködési körülmények között,
c) az egyéb információk (pl. a tárolásra vonatkozó információk),
d) a veszélyes anyagok jelen levõ maximális mennyisége,
e) a veszélyes anyagok a)–d) pont szerinti adatai megadhatók a biztonsági adatlappal és annak szükség szerinti
kiegészítésével.
1.3.4. A veszélyes anyagok leltárában az 1.3.3. pont
szerinti adatok közül a veszélyes ipari üzem azonosítását
megalapozó adatokat (az anyag azonosítása, besorolása,
mennyisége) az üzemeltetõ táblázatosan összesítve is
megadja.
1.3.5. A veszélyes tevékenységekre vonatkozó legfontosabb információkat az alábbiak szerint:
a) a technológiai folyamatok,
b) a kémiai reakciók, a fizikai vagy a biológiai folyamatok,
c) a veszélyes anyagok idõszakos tárolása,
d) a tárolással kapcsolatos mûveletek: az átfejtés, a
szállítás (a csõvezetéken történõt is figyelembe kell venni)
stb.,
e) egyéb kiegészítõ információk.
1.4. A biztonsági jelentésben összefoglaló jellemzéssel
be kell mutatni a veszélyes tevékenységhez kapcsolódó
infrastruktúrát. Ennek során a lényeges jellemzõk meghatározásával be kell mutatni a veszélyhelyzeti feladatok ellátását szolgáló infrastruktúrát is. A leírásban el kell különíteni az egyes létesítményekhez tartozó külön, és az egész
üzemhez tartozó alap és tartalék infrastruktúrát. Ezek a
következõk:
a) a külsõ elektromos és más energiaforrások,
b) a külsõ vízellátás,
c) a folyékony és szilárd anyagokkal történõ ellátás,
d) a belsõ energiatermelés, üzemanyag-ellátás és ezen
anyagok tárolása,
e) a belsõ elektromos hálózat,
f) a tartalék elektromos áramellátás (veszélyhelyzeti ellátás is),
g) a tûzoltóvíz hálózat,
h) a melegvíz és más folyadék hálózatok,
i) a híradó rendszerek,
j) a sûrített levegõ ellátó rendszerek,
k) a munkavédelem,
l) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás,
m) a vezetési pontok és a kimenekítéshez kapcsolódó
létesítmények,
n) az elsõsegélynyújtó és mentõ szervezetek,
o) a biztonsági szolgálat,
p) a környezetvédelmi szolgálat,
q) az üzemi mûszaki biztonsági szolgálat,
r) katasztrófaelhárítási szervezet,
s) a javító és karbantartó tevékenység,
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t) a laboratóriumi hálózat,
u) a szennyvízhálózatok,
v) az üzemi monitoring hálózatok,
w) a tûzjelzõ és robbanási töménységet érzékelõ rendszerek,
x) a beléptetõ és az idegen behatolást érzékelõ rendszerek.
1.5. A veszélyes ipari üzem egészének bemutatásán felül, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti lehetõségek szempontjából a veszélyes létesítményekrõl, a
veszélyazonosítást megalapozó mélységû további információk megadása szükséges. Ezek a következõk:
a) folyamatábrák,
b) technológiai leírások,
c) jellemzõ technológiai paraméterek mint például:
koncentráció, nyomás, hõmérséklet, jelen lévõ veszélyes
anyagok maximális mennyiségei,
d) a technológia védelmi és jelzõ rendszereinek leírása,
e) a normál üzemviteltõl eltérõ üzemi állapotok (üzemindítás, üzemleállás, üzemzavarok).
1.6. A részletes elemzéssel vizsgált, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos legsúlyosabb baleseti lehetõségek bemutatása
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos legsúlyosabb balesetek bemutatása keretében az üzemeltetõ ismerteti a valós viszonyaira épülõ baleseti eseménysorokat. E modellel
szemben alapkövetelmény, hogy az önmagában legyen alkalmas a folyamatok, körülmények kellõen részletes
megismerésére. További követelmények:
a) A szöveges leíró résznek minden esetben tartalmaznia kell az adott technológiai részrendszerre és minden a
részrendszerben az adott modell szempontjából fontos
szereppel bíró elemre (berendezés, csõvezetékszakasz
stb.) vonatkozó ismertetését.
b) A szöveges leíráson felül az adott technológia rajzi
megjelenítése is szükséges (pl. csövezési és mûszerezési
ábrák, csõvezeték izometriák), amelyen a modellek rendszerhatárait fel kell tüntetni.
c) A beépítési (telepítési, elhelyezési) körülményeket is
tartalmazó méretarányos összeállítási jellegû vázlaton,
metszetrajzon, illetõleg fényképen kell bemutatni azt a berendezést (készüléket, tárolót, csõhidat stb.), amelyen
(ahol) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet
megelõzõ anyagkijutással járó bármely meghibásodás bekövetkezik. A bemutatásnak alkalmasnak kell lennie a kikerülõ veszélyes anyag mennyiségének meghatározására.
1.7. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
által való veszélyeztetés értékelése
1.7.1. Az üzemeltetõ a veszélyes ipari üzem által okozott veszélyeztetést, a kockázatot és a következmények értékelését együttesen figyelembe vevõ módszerrel értékeli.
E módszer szerint az értékelés a következõ szakaszokra
osztható:
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a) a veszély meghatározása (a súlyos baleset lehetõségének azonosítása),
b) a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet eredményezõ események elõfordulási gyakoriságának, illetõleg valószínûségének meghatározása,
c) az azonosított veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következményeinek értékelése,
d) az egyéni és társadalmi kockázat meghatározása céljából a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
valószínûségének és következményeinek integrálása a
hatások által érintett területre,
e) az elõzõ lépés eredményeképpen kapott veszélyeztetési mutatók összevetése az engedélyezési kritériumokkal.
1.7.2. Az üzemeltetõ részletesen elemzi a reálisan feltételezhetõ veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elõfordulásának valószínûségét, okait és körülményeit. Ennek során bemutatja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesethez vezetõ rendkívüli események
üzemen belüli vagy kívüli kiváltó okait és lefolyását. A veszélyazonosításhoz, illetõleg a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kockázatának értékeléséhez az üzemeltetõ bármilyen, e célra a nemzetközi gyakorlatban elfogadott módszert használhat.
1.7.3. Az üzemeltetõ értékeli a reálisan feltételezett
balesetek lehetséges következményeit. Ennek során az
üzemeltetõ bemutatja azokat a területeket, melyeket az
üzembõl kiinduló ilyen balesetek hatásai érinthetnek. A területek bemutatása térképen és fényképpel vagy adott esetben ezekkel egyenértékû leírással történik, melynek során
figyelembe kell venni e rendeletnek a védendõ adatokra
vonatkozó elõírásait is. Az üzemeltetõ, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek következményeinek
értékelését bármilyen, a nemzetközi gyakorlatban, az adott
típusú súlyos balesetre, a szakma által általánosan elfogadott módszerrel végezheti el. Az értékelést a technológiában feltárt minden balesetre el kell végezni, de a biztonsági
elemzésben vagy a biztonsági jelentésben csak a veszélyes
ipari üzem egésze által jelentett veszélyeztetést érdemben
meghatározó, legnagyobb kockázatot jelentõ potenciális
baleseti eseménysorokat kell bemutatni.
1.7.4. Az üzemeltetõ a biztonsági jelentésben – az azonosított veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
gyakorisága és következményei alapján – meghatározza a
sérülés egyéni kockázata értékeinek alapján a veszélyességi övezeteket. Ha a veszélyes ipari üzem veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteinek többfajta károsító
hatása lehet (mérgezõ anyagok légköri terjedése, túlnyomás vagy sugárzó hõ), akkor minden egyes hatásra külön
határoz meg veszélyességi övezetet. A kockázat mértékének – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elõzõ pontokban leírt gyakoriságának és súlyosságának
figyelembevételével történõ – meghatározásakor az üzemeltetõ bármilyen, e célra a nemzetközi gyakorlatban elfogadott módszert használhat. Az emberi sérülést okozó
hatások mellett figyelembe kell venni a veszélyes ipari
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üzem körül a környezetet és – ha ilyenek vannak – a
különleges természeti értékeket is.
1.8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés eszközrendszerének bemutatása
Bemutatja a veszélyes ipari üzemben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következményei csökkentésére rendszeresített felszereléseket és a vezetéshez,
illetõleg a döntés-elõkészítéshez szükséges infrastruktúrát:
a) a veszélyhelyzeti vezetési létesítményeket,
b) a vezetõállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszerét,
c) az üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszerét,
d) a veszélyhelyzeti híradás eszközeit és rendszereit,
e) a távérzékelõ rendszereket,
f) a helyzet értékelését és a döntések elõkészítését segítõ informatikai rendszereket,
g) a riasztást, a védekezést és a következmények csökkentését végzõ végrehajtó szervezetek
– rendszeresített egyéni védõeszközeit,
– rendszeresített szaktechnikai eszközeit,
h) a védekezésbe bevonható (nem közvetlenül erre a
célra létrehozott) belsõ és a külsõ erõket és eszközöket.
A belsõ védelmi tervben az itt bemutatott információkat
kell felhasználni.
1.9. A biztonsági irányítási rendszer
1.9.1. A biztonsági jelentésnek szerves része a biztonsági irányítási rendszer bemutatása.
1.9.2. Az üzemeltetõ a biztonsági irányítási rendszert
beépíti a veszélyes ipari üzem általános vezetési
rendszerébe.
1.9.3. A biztonsági jelentésben az üzemeltetõ bemutatja a biztonsági irányítási rendszer szervezeti felépítését. A
leírásban a szervezet minden szintjén megjelöli a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzésébe és az ellenük való védekezés irányításába, végrehajtásába bevont személyeket, azok feladat- és hatáskörét, felkészítésükhöz szükséges követelményeket és erõforrásokat.
1.9.4. Az elvégzett veszélyazonosítás és kockázatelemzés eredményei alapján az üzemeltetõ kialakítja, illetõleg felülvizsgálja és szükség szerint kiegészíti a biztonsági irányítási rendszer normáit: kidolgozza, illetõleg kiegészíti és alkalmazza a biztonságos üzemre vonatkozó
technológiai leírásokat, utasításokat és más szabályzókat.
A normák kialakításába – az õket érintõ területeken és
mértékben – a végrehajtó személyzetet is bevonja. Részükre a megfelelõ feltételeket és felkészítést biztosítja. A
normarendszerben figyelembe veszi a normálüzemi technológiákat, a leállításokat, az indításokat, a berendezések
karbantartását és a technológiai veszélyhelyzeteket is. A
biztonsági irányítási rendszer normáit megismerteti a fenti
tevékenységekben érintett személyekkel is.
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1.9.5. Az üzemeltetõ figyelmet fordít a berendezésekben, a tárolóeszközökben és a gyártásban végrehajtott változtatásokra. E változtatásoknak a biztonságra vonatkozó
vetületeit már a változtatások tervezése és kivitelezése során elõzetesen figyelembe veszi.
1.9.6. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzésével kapcsolatosan kitûzött célok elérésének folyamatos vizsgálata érdekében az üzemeltetõ
módszereket dolgoz ki, és ezek szerint cselekszik. A megelõzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának helyzetét
folyamatosan értékeli. A hiányosságokat feltárja, és kialakítja az azok kiküszöböléséhez szükséges módszereket.
A feladatok érintik a jelentési rendszert is, amelyben az
üzemeltetõ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetekrõl vagy eseményekrõl ad tájékoztatást. A jelentésekben külön figyelmet érdemelnek az olyan baleseti
események, amelyek a biztonsági rendszer zavarait mutatják. Az ilyen események hátterét feltárja, tapasztalatait értékeli, a következtetéseket levonja, és ezek alapján intézkedik a megelõzéssel vagy az elhárítással kapcsolatban
szükségessé vált feladatokra.
1.9.7. Amennyiben az üzemeltetõ a biztonsági irányítási rendszerrõl – arra hivatott és a nemzetközi gyakorlatban
elfogadott – minõségtanúsító szervezet tanúsítványát mellékeli a biztonsági jelentés hatóság részére történõ megküldésekor, akkor a biztonsági irányítási rendszer
1.9.3–1.9.6. szerinti bemutatását nem kell megküldeni, de
azokat a hatóság kérésére hozzáférhetõvé kell tenni.
1.10. A biztonsági jelentésnek tartalmaznia kell az elkészítésébe bevont szervezetek megnevezését.
1.11. A veszélyes ipari üzem építési engedélyezési eljárásával (beleértve a bõvítést is) egy idõben a hatósághoz
benyújtandó biztonsági jelentés tartalma:
a) az 1.1.; 1.2.; 1.3.1.; 1.3.2. a), b); 1.3.3.; 1.3.5.; 1.4.;
1.8. a tervezett felszerelések és infrastruktúra; 1.7. az építési stádiumban elõre látható szinten; 1.10.;
b) a technológiában alkalmazott biztonsági megoldások (kémiai technológiai, gépészeti és iránytechnikai)
értékelése;
c) a tervezési filozófia bemutatása azon létesítmények
esetében, ahol súlyos baleseti veszéllyel lehet számolni. A
dokumentációnak része lehet:
ca) a felhasznált szerkezeti anyag kiválasztása,
cb) az alapozás tervezése,
cc) nagy nyomáson és magas hõmérsékleten üzemelõ
berendezések tervezése,
cd) a méretezés,
ce) a statikai megfontolások,
cf) a külsõ behatás elleni védelem.
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zón benyújtani. Kivételt képeznek a térképek, amelyeket a
rajtuk szereplõ méretaránynak megfelelõen, nyomtatott
formában, két példányban kell benyújtani.
2.2. Ha a veszélyes ipari üzem leírása térképet (vázlatot) vagy helyszínrajzot tartalmaz, a benyújtott térkép legyen a jó eligazodást biztosító méretarányú.
2.3. A veszélyes ipari üzem alaprajza (vázlata) vagy
helyszínrajza kellõ méretarányban tartalmazza annak
egész területét és annak minden veszélyes létesítményét és
a veszélyeztetett területeket.
2.4. A biztonsági jelentések (kiegészítések) formai követelményei minden esetben azonosak.

3. melléklet
a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelethez
A biztonsági elemzés elkészítésének tartalmi
és formai követelményei
1. Tartalmi követelmények
1.1. A biztonsági elemzés tartalmi követelményei megegyeznek a 2. melléklet 1. pontjában foglalt követelményekkel, az 1.9. és 1.11. pont kivételével.
1.2. A veszélyes ipari üzem építési engedélyezési eljárásával (beleértve a bõvítést is) egy idõben a hatósághoz
benyújtandó biztonsági elemzés tartalma:
a) a 2. melléklet 1.1.; 1.2.; 1.3.1.; 1.3.2. a), b); 1.3.3.;
1.3.5.; 1.4.; 1.8. a tervezett felszerelések és infrastruktúra;
1.7. az építési stádiumban elõre látható szinten; 1.10.;
b) a technológiában alkalmazott biztonsági megoldások (kémiai technológiai, gépészeti és iránytechnikai)
értékelése;
c) a tervezési filozófia bemutatása azon létesítmények
esetében, ahol veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
baleseti veszéllyel lehet számolni. A dokumentációnak része lehet:
ca) a felhasznált szerkezeti anyag kiválasztása,
cb) az alapozás tervezése,
cc) nagy nyomáson és magas hõmérsékleten üzemelõ
berendezések tervezése,
cd) a méretezés,
ce) a statikai megfontolások,
cf) a külsõ behatás elleni védelem.
2. Formai követelmények

2. Formai követelmények
2.1. A biztonsági jelentést írásban kell elkészíteni és a
hatóság részére két példányban, elektronikus adathordo-

A biztonsági elemzés formai követelményei megegyeznek a 2. melléklet 2. pontjában foglalt formai követelményekkel.
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4. melléklet a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelethez
Felmentési szabályok
1. A felmentési szabály alkalmazása az üzemeltetõt nem menti fel a biztonsági jelentés, illetõleg biztonsági elemzés
elkészítése és a jogszabályban meghatározott rend szerinti benyújtása alól.
2. A jelen lévõ veszélyes anyagnak a biztonsági jelentésben, illetõleg biztonsági elemzésben való figyelembevétele
alól felmentés csak akkor adható, ha a veszélyes anyag megfelel az alábbi kritériumok közül legalább egynek.

A felmentés során figyelembe vehetõ kritériumok
A kritérium megnevezése

1.

2.

Az anyag halmazállapota

A kritérium leírása

Szilárd halmazállapotú anyag,
amely normál üzemi feltételek vagy
anyag- és energiakibocsátással járó
üzemzavar körülményei között nem
képes súlyos balesetet okozni.
Tárolóeszköz és mennyiség Olyan tárolóeszközben lévõ, és
olyan mennyiségû anyag, amely
bármely módon kiszabadulva nem
képes súlyos balesetet okozni.

3.

Elhelyezkedés és
mennyiség

4.

Osztályozás

Magyarázat

Ilyenek lehetnek például az anyaglistán
szereplõ nikkel származékok, amelyek por
alakban belélegezve toxikusak, szilárd
alakban azonban nem képesek súlyos balesetet okozni.
Ha a tárolóeszközben csak olyan mennyiségben lehet jelen veszélyes anyag, hogy
abból bármi módon kiszabadulva nem képes veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet okozni. Ha a tárolóeszköz
olyan méretû és felépítésû, hogy sérülése
vagy más tárolóeszközökkel való kölcsönhatása miatt kiszabaduló anyag nem vezethet súlyos balesethez.
Ha az anyag olyan tömegben, és
Ezt a szabályt akkor kell alkalmazni, ha a
más veszélyes anyagoktól olyan tá- veszélyes ipari üzem létesítményeiben a
volságban van vagy lehet jelen egy veszélyes anyagok kis és izolált mennyilétesítményben, amely miatt önma- ségben, illetve más súlyos baleseti vegában vagy más anyaggal kölcsön- szélyt jelentõ más anyagoktól vagy más
hatásba lépve nem képes súlyos
veszélyes létesítménytõl megfelelõ bizbalesetet okozni.
tonsági távolságban vannak jelen. Ez a
kritérium csak az üzemben tartósan jelen
lévõ anyagokra, illetve azok közvetlen és
közvetett hatásaira vonatkozik. A veszélyes anyagok üzemen belüli szállítására
nem vonatkozik.
Anyag, amely tulajdonságai miatt
Az anyagok osztályozása a veszélyt okoaz 1. melléklet 2. táblázat valamely zó tulajdonságukon alapszik, de elõfordul,
veszélyességi osztályába tartozik,
hogy az anyag nem okozhat veszélyes
de nem okozhat súlyos balesetet.
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet.
Nem emiatt került sor ugyanis az
A kritérium például olyan anyag esetében
adott veszélyességi osztályba való alkalmazható, amely bár toxikus, de hatásorolására.
sát közvetlenül a szervezetbe kerülve képes kifejteni, veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos baleset esetén kizárható a keletkezése és a környezetbe
kerülése.
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A felmentési szabályok alkalmazása

1. Az üzemeltetõ a felmentési kérelemben az alábbiakról tájékoztatja a hatóságot:
a) a veszélyes ipari üzem székhelyének, tulajdonosának és üzemeltetõjének megnevezése, címe és elérhetõségi
adatai;
b) a veszélyes ipari üzem neve, címe és elérhetõségi
adatai;
c) az üzemeltetésért felelõs személy neve, beosztása;
d) a tevékenység általános leírása és a felmentés kérését indokoló kiegészítõ információk;
e) a veszélyes ipari üzem közvetlen környezetének a
felmentési kérelem által érintett részének leírása;
f) azon veszélyes anyagok leírása, amelyekre vonatkozóan a felmentést kérik;
g) a veszélyes anyagok leltára, belefoglalva:
ga) a veszélyes anyagok megnevezése: kémiai elnevezés, IUPAC nómenklatúra szerinti megnevezés és
CAS-szám,
gb) a veszélyes anyagok jelen levõ legnagyobb
mennyisége,
gc) fizikai, kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai jellemzõk,
gd) fizikai és kémiai tulajdonságok normál üzemi feltételek fennállásakor, vagy reálisan elképzelhetõ balesetek
körülményei között;
h) a felsorolt anyagokra vonatkozó felmentési kritérium vagy kritériumok;
i) a kritériumok megfelelõ alkalmazhatóságának bizonyítása;
j) a biztonsági jelentés, illetõleg biztonsági elemzés
olyan módosított tervezete, amelyben a felmentést figyelembe vették.
2. Az üzemeltetõ a felmentés iránti kérelmet úgy küldi
meg a hatóságnak, hogy annak vizsgálatára és elbírálására,
esetleges kiegészítésére elegendõ idõ álljon a hatóság, illetve
a kérelmezõ rendelkezésére. Ha a hatóság a kérelmet elfogadja, akkor az üzemeltetõ a biztonsági jelentést, illetõleg
biztonsági elemzést a felmentésre vonatkozó korlátozott tartalommal nyújthatja be. A kérelem elutasítása esetén az üzemeltetõnek teljes tartalmú biztonsági jelentést, illetõleg biztonsági elemzést kell elõírt határidõig benyújtania.

5. melléklet
a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelethez
A hatósági engedélyezési és felügyeleti tevékenység
során alkalmazott követelmények, módszerek
és kritériumok
1. A veszélyes ipari üzem által okozott veszélyeztetettség minõsítése
1.1. A veszélyes ipari üzem biztonsági színvonala alapvetõ mutatóit a biztonsági jelentés, illetve a biztonsági
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elemzés tartalmazza. A hatóság ezek alapján minõsíti a veszélyes ipari üzem által okozott veszélyeztetettséget.
1.2. A veszélyeztetettség értékelésének és minõsítésének alapja egy, a kockázatot és a hatások értékelését figyelembe vevõ módszer, amely a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetbõl adódó következményeknek, valamint a bekövetkezés valószínûségének együttes figyelembevételével határozza meg a veszélyeztetést. A hatóság az engedélyezési és a felügyeleti tevékenysége során, a
meghatározott minõsítési követelményekkel összevetve
minõsíti a veszélyes tevékenységet. A veszélyeztetettség
értékelése szolgáltat alapot a településrendezési tervezéshez.
1.3. A biztonsági jelentésben, illetõleg biztonsági
elemzésben a veszélyes tevékenységgel összefüggõ technológiákra vonatkozó veszélyazonosítást, illetõleg kockázatelemzést a szakhatóság külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálja felül.
1.4. Az üzemeltetõ a biztonsági jelentésben, illetõleg a
biztonsági elemzésben értékeli az azonosított veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset lehetséges következményeit. A hatóság felülvizsgálja az értékelés során
alkalmazott módszereket és kiindulási mutatókat.
A hatóság felülvizsgálja, hogy
a) az üzemeltetõ a következmények értékelésekor a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset feltételeihez, a veszélyes hatások terjedéséhez és a vizsgálat tárgyának (lakosság, környezet vagy természeti értékek) a hatásokkal szembeni érzékenységéhez a megfelelõ kiindulási
mutatókat, számítási módszereket, modelleket helyesen
alkalmazta-e,
b) a kiindulási feltételezések igazolhatóak-e, nem tartalmaznak-e a kelleténél kedvezõbb körülményeket.
1.5. Az üzemeltetõ a biztonsági jelentésben, illetõleg
biztonsági elemzésben azonosított veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos baleset bekövetkezése valószínûségének gyakorisága és következményeinek súlyossága alapján a veszélyességi övezet minden pontjára meghatározza
az egyéni és a társadalmi kockázat mértékét. A hatóság felülvizsgálja azt, hogy az üzemeltetõ, a kockázatok meghatározásakor a megfelelõ kiindulási mutatókat, számítási
módszereket helyesen alkalmazta-e, az alkalmazott feltételezések igazolhatóak-e.
1.6. Az egyéni kockázat elfogadhatóságának feltétele
A hatóság a veszélyességi övezetben élõ lakosság veszélyeztetettségének megítélésére elsõsorban az egyéni
kockázat mértékét veszi alapul. Az elfogadhatóság feltétele:
a) Elfogadható szintû veszélyeztetettséget jelent, ha a
lakóterület olyan övezetben fekszik, ahol veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében történõ
halálozás egyéni kockázata nem éri el a 10–6 esemény/év
értéket.
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b) Feltételekkel elfogadható szintû veszélyeztetettséget jelent, ha a lakóterületen a halálozás egyéni kockázata
10–6 esemény/év és 10–5 esemény/év között van. Ekkor a
hatóság kötelezi az üzemeltetõt, hogy hozzon intézkedést
a tevékenység kockázatának ésszerûen kivitelezhetõ mértékû csökkentésére, illetõleg olyan biztonsági intézkedések (riasztás, egyéni védelem, elzárkózás stb.) feltételeinek biztosítására, amelyek a kockázat szintjét csökkentik.
c) Nem elfogadható szintû veszélyeztetettséget jelent,
ha a lakóterületen a halálozás egyéni kockázata meghaladja a 10–5 esemény/év értéket. Ha a kockázat a településrendezési eljárás keretein belül nem csökkenthetõ, a hatóság kötelezi az üzemeltetõt a tevékenység korlátozására
vagy megszüntetésére.
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1.7. A társadalmi kockázat elfogadhatóságának feltétele
A társadalmi kockázat kiszámításakor nem csak a veszélyességi övezetben élõ lakosságot, hanem az ott nagy
számban idõszakosan tartózkodó embereket (például munkahelyen, bevásárlóközpontban, iskolában, szórakoztató
intézményben stb.) is figyelembe kell venni. Minél több
embert érint a halálos hatás, a társadalmi kockázat annál
kevésbé elfogadható. Így az egyéni kockázati szintek állandó értékeivel ellentétben, a társadalmi kockázati szintet
csak a halálos áldozatok várható számának függvényeként
lehet meghatározni. A társadalmi kockázatot az üzemeltetõ F–N görbe formájában szemlélteti.

Kockázati szint (F)

10-2
10-3

II.

10-4

Nem elfogadható kockázat

10

-5

10

-6

Kockázat
csökkentés
I.
szükséges
Elfogadható
kockázat

10-7
10-8
10-9

1

10
100
Halálesetek száma (N)

Az F–N görbe x-tengelye a halálozások számát (N) jelöli. A halálozások számát logaritmikus skálán kell megjeleníteni, és a legkisebb megjelenített érték 1 legyen. Az F–N
görbe y-tengelye az N vagy annál több ember halálával
járó balesetek összegzett gyakoriságát jelenti. E halmozott
gyakoriságot logaritmikus skálán kell megjeleníteni, és a
legkisebb megjelenített érték 10 –9 1/év legyen.
A társadalmi kockázat feltétel nélkül elfogadható, ha
F<(10–5×N–2) 1/év, ahol N>=1.
A társadalmi kockázat feltétellel fogadható el, ha minden F<(10–3×N–2) 1/év, és F>(10–5×N–2) 1/év tartomány
közé esik, ahol N>=1. Ebben az esetben a tevékenység
kockázatának csökkentése érdekében a hatóság kötelezi az
üzemeltetõt, hogy gondoskodjon olyan üzemen belüli
megelõzõ biztonsági intézkedésekrõl (riasztás, egyéni védelem, elzárkózás stb.), amelyek a kockázat szintjét csökkentik.
Nem elfogadható szintû a veszélyeztetettség, ha
F>(10–3×N–2) 1/év, ahol N>=1. Ebben az esetben, ha a kockázat más eszközökkel nem csökkenthetõ, a hatóság köte-

1000

10000

lezi az üzemeltetõt a tevékenység korlátozására vagy megszüntetésére.
2. A veszélyességi övezetben történõ fejlesztésre vonatkozó állásfoglaláshoz kapcsolódó általános követelmények
2.1. A 25. § (4) bekezdésében megjelölt bizottság állásfoglalásához a kiinduló adatokat a hatóság által felülvizsgált biztonsági jelentés, illetve biztonsági elemzés szolgáltatja. Az üzemeltetõ a biztonsági jelentésben, illetve biztonsági elemzésben a veszélyességi övezet minden pontjára meghatározza a sérülések egyéni kockázatát. Az így kialakított veszélyességi övezetet belsõ, középsõ és külsõ
zónára osztja.
a) Belsõ zóna: a sérülés egyéni kockázata meghaladja a
10–5 esemény/év értéket.
b) Középsõ zóna: a sérülés egyéni kockázata 10–5 és
–6
10 esemény/év értékek között alakul.
c) Külsõ zóna: a sérülés egyéni kockázata nem éri el a
10–6 esemény/év értéket, de nagyobb mint 3×10 –7.
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2.2. A zónákban történõ fejlesztésekrõl kialakított állásfoglalások során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:
a)
Az építmény jellege

A.

B.

C.

D.

E.

Belsõ zóna

Középsõ zóna

Lakóház, szálloda, nyara- A fejlesztés nem ajánlott. Az engedélyezés a halálók
lozás társadalmi kockázatának részletes
vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött.
Munkahelyek, parkolók Az engedélyezés a halá- A fejlesztés megengedett.
lozás társadalmi kockázatának részletes
vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött.
Kiskereskedelmi üzletek, Az engedélyezés a halá- Az engedélyezés a halákis közösségi létesítmé- lozás társadalmi kockáza- lozás társadalmi kockázanyek, szabadidõközpon- tának részletes
tának részletes
tok
vizsgálatán alapuló egye- vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött.
di feltételekhez kötött.
Tömegtartózkodásra szol- A fejlesztés nem ajánlott. Az engedélyezés a halágáló építmények
lozás társadalmi kockázatának részletes
vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött.
Közterületek, fõközleke- Az engedélyezés a halá- Az engedélyezés a haládési útvonalak
lozás társadalmi kockáza- lozás társadalmi kockázatának részletes
tának részletes
vizsgálatán alapuló egye- vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött.
di feltételekhez kötött.

Külsõ zóna

A fejlesztés megengedett.

A fejlesztés megengedett.

A fejlesztés megengedett.

Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának részletes
vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött.
A fejlesztés megengedett.

b) Az állásfoglalás kialakítása során figyelembe kell venni, hogy az a) pontban felsorolt építmények és a veszélyes
ipari üzemek között – amennyire lehetséges – megfelelõ távolságot kell biztosítani.
2.3. A fenti csoportosítás alól az alábbi kivételeket kell figyelembe venni:
Az építmény jellege

A.

B.

C.

Lakóépület, kereskedelmi
szálláshely, nyaraló

Kivételek

1. Ha a lakóház háromnál kevesebb lakást foglal magába vagy ha kereskedelmi szálláshely 10 fõnél kisebb férõhelyes, a B. kategóriába
kell sorolni.
2. Idõs vagy fogyatékos személyeknek épült lakóházakat, közösségi
otthonokat a C. kategóriába kell sorolni.
3. Ötszintes vagy magasabb házakat a D. kategóriába kell sorolni.
Munkahely, parkoló
1. Ha 200 gépjármûnél nagyobb befogadóképességû a parkoló vagy
más létesítmények tartoznak hozzá, a C. kategóriába kell sorolni.
2. A 100 fõnél több személyt befogadó, vagy 3 szintesnél magasabb
kereskedelmi vagy ipari épületet, vagy mozgássérülteknek készült ipari
vagy kereskedelmi építményeket a C. kategóriába kell sorolni.
Kiskereskedelmi üzlet, kis be- 1. A 250 m2-nél kisebb kisipari célú, 100 m 2-nél kisebb közösségi épületek és szabadidõközpontok a B. kategóriába tartoznak.
fogadóképességû közösségi
létesítmény, szabadidõs léte- 2. Az 5000 m2-nél nagyobb épületek a D. kategóriába tartoznak.
sítmény
3. A nyitott terû létesítmények, ahol alkalmanként 1000-nél több ember lehet jelen (piac, stadion stb.) a D. kategóriába tartoznak.
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2.4. Ha a tervezett fejlesztés jellege nem szerepel a táblázatban, akkor a hatóság, szükség esetén az általa összehívott bizottság dönt arról, hogy az jellegében, érzékenységében mely kategóriához áll a legközelebb.
3. A belsõ védelmi terv minõsítése
3.1. A hatóság felülvizsgálja az üzemeltetõ által benyújtott belsõ védelmi tervet. Ennek során megvizsgálja,
hogy a belsõ védelmi tervben meghatározott védelmi intézkedések arányban állnak-e a biztonsági jelentésben
vagy a biztonsági elemzésben meghatározott veszélyeztetõ hatásokkal, továbbá megvizsgálja, hogy a tervezett intézkedésekben megjelölt feladatok végrehajtásának megvannak-e a feltételei. A feladatok és a feltételek realitását a
hatóság helyszíni vizsgálattal is ellenõrzi.
3.2. A hatóság felülvizsgálja azt, hogy a belsõ védelmi
terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
minden feltárt károsító hatása következményeinek hatékony csökkentésére reálisan végrehajtható feladatokat tartalmaz-e. Megvizsgálja a biztonsági jelentésben vagy a
biztonsági elemzésben feltárt veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeit és e balesetek következményeinek értékelését. Ellenõrzi azt, hogy a belsõ védelmi tervben megjelölt intézkedések lefedik-e a veszélyes ipari üzemen belül feltételezett minden károsító hatást. Megfelelõnek minõsíthetõ az a belsõ védelmi terv,
amelyben az üzemeltetõ megfelelõ intézkedést tervez a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek valamennyi károsító hatásának csökkentésére.
3.3. A hatóság felülvizsgálja azt, hogy a belsõ védelmi
tervben megjelölt irányító szervezet alkalmas-e a védelmi
intézkedésekben megjelölt feladatok hatékony irányítására, rendelkezik-e a feladatai ellátásához szükséges híradással, valamint a helyzetrõl szóló információkat biztosító és döntés-elõkészítõ rendszerekkel.
3.4. A hatóság felülvizsgálja azt, hogy a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek károsító hatásai
fajtájának és volumenének megfelelõ számú és rendeltetésû erõ és eszköz van-e a tervben megjelölve. Ennek során
felméri a szervezetek – hiteles források alapján kiszámítható – teljesítménymutatóit, és ezeket összeveti a kárcsökkentõ tevékenység nagyságrendjével. Megfelelõnek minõsíthetõ az a belsõ védelmi terv, amelyben a veszélyes ipari
üzemen belüli kárcsökkentõ tevékenység – az élet, az
egészség és a környezet megóvása követelményeinek
megfelelõen – reális idõ alatt elvégezhetõ.
3.5. A hatóság felülvizsgálja azt, hogy a belsõ védelmi
tervben megjelölt szervezetek az alaprendeltetésükben
meghatározott feladataiknak megfelelõ szakfelszereléssel
és egyéni védõfelszereléssel rendelkeznek-e, és ezek mûszaki állapota lehetõvé teszi-e az alkalmazásukat. Hasonlóképpen ellenõrzi azt, hogy a feladataikra való felkészítésük, illetve az elõírt rendben való gyakoroltatásuk dokumentáltan megtörtént-e.
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4. A külsõ védelmi terv minõsítése
4.1. A hatóság felülvizsgálja a polgármester által benyújtott külsõ védelmi tervet. Ennek során megvizsgálja,
hogy a külsõ védelmi tervben meghatározott védelmi intézkedések arányban állnak-e az üzemeltetõ által megadott
veszélyeztetõ hatásokkal, továbbá megvizsgálja, hogy a
tervezett intézkedésekben megjelölt feladatok végrehajtásának megvannak-e a feltételei.
4.2. A hatóság felülvizsgálja azt, hogy a külsõ védelmi
terv a súlyos balesetek minden feltárt károsító hatása következményeinek hatékony csökkentésére reálisan végrehajtható feladatokat tartalmaz-e. Ellenõrzi azt, hogy a külsõ védelmi tervben megjelölt intézkedések lefedik-e a biztonsági jelentésben leírt, a települést esetlegesen érintõ károsító hatásokat. Megfelelõnek minõsíthetõ az a külsõ védelmi terv, amelyben a készítõ minden, az üzemeltetõ által
megadott károsító hatás csökkentésére megfelelõ intézkedést tervez a lakosság és a környezet védelmére.
4.3. A hatóság felülvizsgálja, hogy a külsõ védelmi
tervben megjelölt irányító szervezet alkalmas-e a védelmi
intézkedésekben megjelölt feladatok hatékony irányítására, rendelkezik-e a feladatai ellátásához szükséges híradással.
4.4. A hatóság felülvizsgálja azt, hogy a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset károsító hatásai fajtájának és volumenének megfelelõ számú és rendeltetésû
erõ és eszköz van-e a külsõ védelmi tervben megjelölve.
Ennek során felméri a szervezetek – hiteles források alapján kiszámítható – teljesítménymutatóit, és ezeket összeveti a kárcsökkentõ tevékenység nagyságrendjével. Megfelelõnek minõsíthetõ az a külsõ védelmi terv, amelyben a
veszélyes ipari üzemen kívüli kárcsökkentõ tevékenység
– az élet, az egészség és a környezet megóvása követelményeinek megfelelõen – reális idõ alatt elvégezhetõ.
4.5. A hatóság megvizsgálja, hogy a külsõ védelmi
tervben megjelölt szervezetek részére megfelelõ szakfelszerelés és egyéni védõfelszerelés lett-e tervezve, illetve a
külsõ védelmi tervek elõírt rendben való gyakoroltatása
dokumentáltan megtörtént-e.

6. melléklet
a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelethez
A belsõ védelmi terv tartalmi és formai követelményei
1. Általános követelmények
1.1. A feltárt veszélyek elhárítására az üzemeltetõ belsõ védelmi tervet dolgoz ki. Ennek során a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel
kapcsolatos feladatokat módszeres elemzéssel feltárja,
majd megjelöli a végrehajtásukkal kapcsolatos feltétele-
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ket, személyeket, erõket és eszközöket. A belsõ védelmi
tervben meghatározott feladatok álljanak arányban a biztonsági jelentésben vagy biztonsági elemzésben leírt veszélyeztetéssel, és a meghatározott szervezetek, erõk és
eszközök pedig legyenek képesek a súlyos balesetek
megelõzésére, következményeinek csökkentésére.
Az üzemeltetõ megteremti a tervben megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges mindennemû feltételt;
megalakítja, felkészíti és a megfelelõ eszközökkel felszereli a védekezésben érintett végrehajtó szervezeteket, létrehozza a védekezéshez szükséges üzemi infrastruktúrát.
1.2. A belsõ védelmi terv alaptervbõl, valamint a megjelölt veszélyhelyzeti feladatok végrehajtását elõíró és más
szükséges teendõket tartalmazó mellékletekbõl áll. E mellékletek átemelhetõk más jogszabály alapján elkészített
dokumentumokból, amennyiben így a belsõ védelmi terv
az 1.1. pontban megadott követelményeknek eleget tesz.
1.3. A belsõ védelmi tervben megjelölt feladatok végrehajtásához biztosíthatók más jogszabály alapján létrehozott, e feladatok ellátására alkalmas erõk és eszközök,
amennyiben az a jogszabályban meghatározott feladataikat nem érinti, és azok az 1.1. pontban megadott
követelményeknek is eleget tesznek.
2. Tartalmi követelmények
2.1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés és a hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása. Ezen belül:
a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
következtében kialakuló helyzetek, a hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok, a védekezésbe bevont
szervezetek, erõk és eszközök,
b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésbe bevonható üzemi infrastruktúra, berendezések és anyagok,
c) az üzemi dolgozók védelme érdekében hozott intézkedések, beleértve a riasztásuk és a riasztás vételét követõ
magatartási rendszabályok.
2.2. A veszélyhelyzeti irányítás bemutatása.
Ennek részei:
a) a veszélyhelyzeti irányító szervezet,
b) a védekezési tevékenységet elindító, a védekezést
irányító és más megjelölt, feladat- és hatáskörrel bíró személyek neve, beosztása és elérhetõségi adatai,
c) a külsõ szervekkel kapcsolatot tartó, valamint a külsõ védelmi tervvel, a veszélyhelyzeti értesítéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos üzemi tevékenységet végzõ
személyek neve, beosztása és elérhetõségi adatai,
d) az irányításhoz, a helyzet értékeléséhez és a döntések elõkészítéséhez szükséges technikai infrastruktúra.
2.3. A külsõ védelmi tervhez kapcsolódó feladatok leírása:
a) a külsõ védelmi terv beindításáért felelõs szervezet
riasztásának módja, a riasztáskor közlendõ információk, a
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helyzet kialakulását követõ részletes információk tartalma, és az információk átadásának módja,
b) a veszélyes ipari üzem környezetében kialakult veszélyhelyzet elhárításához a segítségnyújtás lehetõségei és
annak feltételei.
2.4. A védekezési tevékenységben érintett személyek
felkészítésével kapcsolatos feladatok bemutatása.
3. Formai követelmények
A belsõ védelmi terv a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés részét képezi, így elkészítésénél az ott meghatározott formai követelmények irányadóak.

7. melléklet
a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelethez
A külsõ védelmi terv tartalmi és formai
követelményei
1. Tartalmi követelmények
1.1. A külsõ védelmi tervben meghatározott feladatok
feleljenek meg a biztonsági jelentésben leírt veszélyeztetésnek, a meghatározott szervezetek, erõk és eszközök pedig legyenek képesek e feladatok ellátására.
1.2. A külsõ védelmi terv tartalma
1.2.1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés és a káros hatások csökkentésére
irányuló tevékenység leírása:
a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
következtében kialakuló helyzetek leírása, a káros hatások
elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok, a védekezésbe
bevont szervezetek, erõk és eszközök;
b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésbe bevonható települési infrastruktúra,
berendezések és anyagok;
c) a lakosság és az anyagi javaik védelme érdekében
hozott intézkedések:
ca) vezetési és együttmûködési feladatok,
cb) a riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás,
cc) a kitelepítés, kimenekítés és elhelyezés,
cd) az elzárkóztatás,
ce) a lakosság egyéni védelmi és kimenekítõ eszközökkel való ellátása,
cf) a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme,
cg) a kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme,
ch) a polgári védelmi szervek és szervezetek készenlétbe helyezése,
ci) a vegyi mentesítés,
cj) az ideiglenes helyreállítás,
ck) a tûzoltás,
cl) a híradás, valamint
cm) az áldozatokkal kapcsolatos tevékenység;
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d) a veszélyes ipari üzemben folyó védelmi tevékenység segítésével kapcsolatos intézkedések.
1.2.2. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés irányítása:
a) a veszélyhelyzeti irányítás és együttmûködés,
b) a súlyos balesetek elleni védekezéshez történõ külsõ
segítségkérés,
c) a védekezési tevékenységet elindító, a védekezést
irányító és más megjelölt, feladat- és hatáskörrel bíró személyek neve, beosztása és elérhetõségi adatai,
d) az irányításhoz, a helyzet értékeléséhez és a döntések elõkészítéséhez szükséges technikai infrastruktúra.
1.2.3. A lakosság tájékoztatásának feladatai a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset bekövetkezése
után:
a) a tájékoztatás tartalma,
b) a lakosság tájékoztatásához szükséges eszközrendszer.
1.2.4. A hatóság tájékoztatásának feladatai:
a) a védelmi igazgatás szervei tájékoztatásának tartalma és eszközei,
b) a hatóság tájékoztatásának tartalma és eszközei.
1.3. A külsõ védelmi terv részét képezheti más jogszabály alapján létrehozott védelmi tervnek, de önálló okmányként úgy kell kialakítani, hogy tartalma és végrehajthatósága megítélhetõ legyen.
2. Formai követelmények
2.1. A benyújtott térképnek (vázlatnak) a jó eligazodást
biztosító méretarányúnak kell lennie. Ábrázolnia kell a veszélyes ipari üzemet és a lehetséges baleseti hatások által
érintett környezõ területeket. A méretarányt fel kell tüntetni. Nagy terjedési távolságok esetén különbözõ méretarányú térképeket is fel lehet használni.
2.2. A térképeken (vázlaton) ki kell emelni a veszélyes
ipari üzem megközelítési útvonalait, valamint a kimenekítési és egyéb, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
baleset hatásai elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenységek során igénybe vehetõ útvonalakat.

8. melléklet
a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelethez
A lakossági tájékoztatás követelményei
1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek vonatkozásában a polgármester a lakosság részére tájékoztató kiadványt készít, amely a következõket tartalmazza:
1.1. A veszélyes ipari üzemrõl szóló információkat.
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Ezek:
a) a veszélyes ipari üzem (gazdasági társaság) cégneve,
székhelye,
b) az üzemeltetõ neve, a létesítmény címe,
c) a veszélyes ipari üzem tájékoztatásért felelõs személy neve, beosztása, elérhetõsége,
d) tájékoztatás arról, hogy a veszélyes ipari üzem e jogszabály alapján felsõ küszöbértékû,
e) annak kinyilatkoztatása, hogy az üzemeltetõ minden
tõle elvárhatót megtett a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzésére és a kialakult balesetek
hatásainak mérséklésére.
1.2. A veszélyes tevékenységrõl és a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekrõl szóló információkat. Ezek:
a) a veszélyes ipari üzemben folyó tevékenységek, a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset szempontjából érintett veszélyes anyagok fajtája és aktuális
mennyisége,
b) a veszélyes anyagok tulajdonságai, veszélyességi
osztályuk, az esetleges veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek során kialakuló egészség-, esetleg
környezetkárosító hatások,
c) a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulása, a károsító hatások lehetséges
területi eloszlása,
d) a veszélyes ipari üzem veszélyhelyzeti tevékenysége, és az elhárításban érintett felelõs személyek, szervezetek, azok felkészültsége és felszereltsége.
1.3. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló információkat. Ezek:
a) a külsõ védelmi tervben leírtak rövid összefoglalása;
b) a település veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védelmét biztosító felelõs személyek,
szervezetek, azok felszereltsége és felkészültsége;
c) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
során kialakuló káros hatások elleni védekezés módjai,
eszközei és a baleset során követendõ magatartási szabályok, így:
ca) a lakosság riasztásának módszerei, eszközei, a
riasztás jelzései (szirénajelek), a riasztásért felelõs szervezetek és azok felkészültsége (a korábbi lakossági riasztási
gyakorlatokra utalni kell),
cb) a riasztást követõ lakossági tájékoztatás eszközei
(helyi elektronikus és írott sajtó vagy más tájékoztatási
formák), és a riasztást követõ magatartási rendszabályok,
cc) a lakosságvédelem módszerei (elzárkózás, kitelepítés, kimenekítés, egyéni védõeszközök viselete), és a lakosság ebben való közremûködésének feladatai.
2. A tájékoztató kiadvány alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezõ személyek számára is érthetõen, idegen
szavak és kifejezések kerülésével készül el. Nemzetiségek
által lakott településen a nemzetiség vagy nemzetiségek
nyelvén is készül kiadvány. Olyan településen, ahol rend-

558

MAGYAR KÖZLÖNY

szeresen tartózkodnak idegen állampolgárok, ott a megfelelõ idegen nyelven is készül tájékoztató kiadvány.
3. Az új veszélyes ipari üzem létesítése vagy már mûködõ üzem fejlesztése elõtt készülõ tájékoztató kiadvány
csak a jövõben létrehozandó települési erõk és eszközök
leírását tartalmazza. A veszélyes tevékenység megkezdését és a települési védelem lehetõségeinek kialakítását
követõen új tájékoztató kiadvány készül.
4. Elkészíthetõ a tájékoztató kiadvány színes, rövidített, de minden lényeges információt tartalmazó változata,
amely – megfelelõ módon való terjesztéssel – minden családhoz eljuttatható. A kiadvány e változata a helyi médiában is közzétehetõ.
5. A lakossági tájékoztató kiadvány tartalmazza a hatóság és a szakhatóság elérhetõségi adatait, beleértve a hatósági elektronikus tájékoztató rendszer címét.
6. A biztonsági jelentés, illetve a biztonsági elemzés
közzétételérõl és a nyilvános meghallgatásról szóló hirdetmény tartalma:
a) a veszélyes ipari üzem telepítési vagy mûködési helye, a veszélyes tevékenység rövid leírása;
b) a biztonsági jelentés, illetve biztonsági elemzés hol
és milyen idõpontokban tekinthetõ meg;
c) arról szóló felhívás, hogy a biztonsági jelentéssel, illetve biztonsági elemzéssel kapcsolatosan a település
jegyzõjénél írásbeli észrevételeket lehet tenni, megadva
annak végsõ határidejét;
d) a polgármester a veszélyes ipari üzemmel kapcsolatosan hol és mikor tart nyilvános meghallgatást.

9. melléklet
a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelethez
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetrõl
történõ jelentés küldésének feltételei
Az üzemeltetõ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetrõl akkor küld jelentést a hatóságnak, ha az
alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
1. Ha a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet legalább az 1. melléklet 1. és 2. táblázat 3. oszlopában közölt felsõ küszöbmennyiség 5%-nak megfelelõ tömegû veszélyes anyag okozta.
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2. Ha emberi életben és anyagiakban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kárt okozott, így:
a) egy vagy több ember halálát okozta;
b) hat vagy több ember a veszélyes ipari üzem területén
belül úgy sérült meg, hogy 24 órát meghaladó kórházi ellátásra szorult;
c) egy vagy több ember a veszélyes ipari üzem területén kívül úgy sérült meg, hogy 24 órát meghaladó kórházi
ellátásra szorult;
d) a veszélyes ipari üzem területén kívül egy vagy több
lakóház lakhatatlanná vált;
e) emberek kimenekítésére vagy két órát meghaladó elzárkóztatására volt szükség (elzárkóztatás esetén a feltétel
az, hogy az N × h > 500, ahol: N – az elzárkóztatott személyek száma, h – az elzárkóztatás idõtartama órában);
f) közmûszolgáltatások (ivóvíz, elektromos áram, gáz,
távbeszélõ) két órát meghaladó idõtartamú szünetelése
(a feltétel az, hogy az N × h > 1000, ahol: N – az érintett
személyek száma, h – a szünetelés idõtartama órában).
3. Ha a természeti környezetben a következõ azonnali
károsodás jött létre:
3.1. A szárazföldi élõhelyek végleges vagy tartós károsodása:
a) természetvédelmi oltalom alatt álló terület;
b) 0,5 ha vagy ennél nagyobb területû környezet- vagy
természetvédelem szempontjából fontos élõhelyek ökológiai folyosók, természeti területek;
c) 10 ha vagy ennél nagyobb területû élõhelyek, beleértve a mezõgazdasági mûvelés alatt álló területeket is.
3.2. A felszíni vizek végleges vagy tartós károsodása:
a) 10 km-t meghaladó hosszúságú folyó, patak vagy
csatorna;
b) 1 ha vagy ennél nagyobb területû tó vagy víztározó.
3.3. Felszín alatti vizek számottevõ károsodása: 1 ha
vagy ennél nagyobb területen.
4. Ha a következõ anyagi károk keletkeztek:
a) a veszélyes ipari üzemben bekövetkezett anyagi kár
meghaladja a 2 millió EUR-t;
b) a veszélyes ipari üzem területén kívül bekövetkezett
anyagi kár meghaladja a 0,5 millió EUR-t.
5. Ha a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset államhatáron túli hatásokat okozott.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
5/2006. (I. 26.) BM
rendelete
a fontos és bizalmas munkakörökrõl,
valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló
34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 71. §-ának (3) bekezdésében és 78. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:
1. §
A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A rendelet hatálya a Belügyminisztérium hivatali szervezetére, a hivatali tevékenységét segítõ szervezetekre, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó
szervekre és a belügyminiszter által felügyelt, a Kormány
által irányított Nemzeti Sporthivatalra terjed ki.”

2. §
(1) A rendelet mellékletének címe helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„A belügyminiszter irányítása alatt álló szervek
és a Nemzeti Sporthivatal fontos és bizalmas
munkakörei”
(2) A rendelet melléklete a következõ XI/A. ponttal egészül ki:
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d) a Nemzeti Sportközpontok, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, a Testnevelési és Sportmúzeum fõigazgatója.
3. ,,A” típusú kérdõívet kell kitölteni a következõ munkakörökben:
a) Elnöki Titkárság 1. és 2. pontban nem említett munkakörei,
b) elnökhelyettes és fõosztályvezetõk titkársági ügyintézõi és titkárnõi,
c) 2/d) alpontban említett költségvetési szervek fõigazgató-helyettesei, gazdasági vezetõi,
d) olimpiai központok vezetõi,
e) ,,T” ügykezelõ.”

3. §
Ez a rendelet a kihirdetést követõ 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

Az egészségügyi miniszter
2/2006. (I. 26.) EüM
rendelete
a közfürdõk létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeirõl szóló
37/1996. (X. 18.) NM rendelet módosításáról
A közfürdõk létesítésérõl és mûködésérõl szóló
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 6. §-ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

„A Nemzeti Sporthivatalnál
1. ,,C” típusú kérdõívet kell kitölteni a következõ munkakörökben:
a) a fõosztályvezetõ vagy azzal azonos jogállású vezetõ,
b) nemzetbiztonsági megbízott.
2. ,,B” típusú kérdõívet kell kitölteni a következõ munkakörökben:
a) a fõosztályvezetõ-helyettes, osztályvezetõ vagy
azokkal azonos jogállású vezetõ,
b) rejtjel felelõs és helyettese,
c) rendszergazda,

(1) A közfürdõk létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeirõl szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza]
„e) az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeire – ideértve az egyéni védõeszköz juttatás rendjének
meghatározását, a munkavédelmi oktatás rendjét, az idõszakos ellenõrzés személyi, tárgyi és szervezési feltételeit –, valamint a szolgáltatást igénybevevõk balesetének
megelõzésére”
[vonatkozó részletes szabályokat.]

560

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) Az R. 1. §-a az alábbi (6)–(8) bekezdésekkel egészül
ki:
„(6) Az üzemeltetési szabályzatban a vonatkozó szabványokat és mûszaki irányelveket vagy azzal legalább
egyenértékû megoldásokat kell figyelembe venni.
(7) Az üzemeltetési szabályzat munkavédelmi és munkabiztonsági elõírásainak elkészítése munkabiztonsági és
munka-egészségügyi szaktevékenységnek minõsül.
(8) Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeire vonatkozó kockázatértékelés az üzemeltetési szabályzat részét képezi.”

2006/7. szám
1. §

Az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok
jegyzékéhez (a továbbiakban: közösségi jegyzék) készült
általános tájékoztatót e rendelet 1. számú melléklete, a közösségi jegyzéket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
2. §

3. §

Ez a rendelet a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezések közelítésérõl szóló, 1967.
június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv – a 93/72/EGK
bizottsági irányelvvel megállapított és a 93/101/EK,
94/69/EK, 97/69/EK, 98/73/EK, 98/98/EK, 2000/32/EK,
2001/59/EK, 2004/73/EK bizottsági irányelvekkel, valamint a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a
Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai
Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló okmánnyal módosított – I. mellékletének való megfelelést
szolgálja.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

3. §

2. §
Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közfürdõ területére állat – az õrkutyás biztonsági
szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és a vakvezetõ kutyát kivéve – nem vihetõ be, illetve állat ott nem
tartható.”

(2) Az e rendelet hatálybalépése elõtt jóváhagyott üzemeltetési szabályzatot 2006. május 1-jéig felül kell vizsgálni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 9. §-a
(3) bekezdése felvezetõ szövegének „csak orvosi rendelvényre” szövegrésze helyébe a „csak orvosi javaslatra, illetve rendelvényre” szövegrész lép.
Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter
3/2006. (I. 26.) EüM
rendelete
az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok
jegyzékérõl*
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendelem el:

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi
7. számának II. kötete tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak
(telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg
a) a foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és az általuk okozott egészségkárosodások megelõzésérõl szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
aa) 22. §-a (5) bekezdésének f) pontja,
ab) 1. számú mellékletében „Az oszlopok fejléceinek
magyarázata” fejezetben a C–S megjegyzések magyarázata,
b) az R. módosításáról szóló
ba) 12/2002. (XI. 16.) ESZCSM rendelet 8. §-a,
bb) 29/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 2. §-a,
bc) 57/2005. (XI. 29.) EüM rendelet
a hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 1. számú mellékletében „Az oszlopok fejléceinek magyarázata” fejezetben a „Megjegyzések” alcímû
bekezdés helyébe a következõ szöveg lép:
„Megjegyzések
A megjegyzések teljes szövegét az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérõl szóló külön jogszabályban1 található általános tájékoztató tartalmazza.”;
b) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
1
Lásd az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérõl
szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet 1. számú mellékletét.
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ba) 2. §-ának (4) bekezdésében a „veszélyes anyagoknak az egészségügyi miniszter tájékoztatójával közzétett
jegyzéke” szövegrész helyébe a „veszélyes anyagok külön
jogszabályban közzétett jegyzéke” szövegrész,
bb) 11. számú mellékletében a „3. ÚTMUTATÁS A
BIZTONSÁGI ADATLAPOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ”
fejezet „2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ
ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ”
alfejezetének
2.2.
(i) pontjában a „8004/2000. (EüK. 22.) EüM tájékoztatóban” szövegrész helyébe az „,az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok külön jogszabályban közzétett
jegyzékében” szövegrész,
bc) 11. számú mellékletében a „3. ÚTMUTATÁS A
BIZTONSÁGI ADATLAPOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ”
fejezet „2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ
ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ” alfejezetének 2.4. pontjában az „[amelyet a 8004/2000. (EüK. 22.) EüM tájékoztató szerint végzünk]” szövegrész helyébe az „[amelynek
során az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok
jegyzékérõl szóló külön jogszabály rendelkezéseit is alkalmazni kell] szövegrész
lép;
c) a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet 2. §-ának (5) bekezdésében a „8004/2000. (EüK. 22.) EüM tájékoztató”
szövegrész helyébe a „külön jogszabály” szövegrész lép.
Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
7/2006. (I. 26.) FVM
rendelete
az agrároktatási intézmények keretében mûködõ
tangazdaságok, tanüzemek címhasználatáról
Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV.
törvény 10. §-a (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az e rendeletben meghatározottak szerint az agrárterületre képzõ közép- és felsõfokú oktatási intézmények keretében mûködõ mezõgazdasági tangazdaságok, élelmiszer-feldolgozó tanüzemek és erdõgazdasági tanüzemek
(a továbbiakban: tangazdaságok, tanüzemek) „Minõsített
tangazdaság (tanüzem)” címhasználatra pályázhatnak és
ehhez kapcsolódóan támogatásban részesülhetnek az e
rendeletben, valamint a pályázati kiírásban szabályozott
minõsítési szempontok és eljárás alapján.
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(2) A címhasználati jogosultság és támogatás célja az
erkölcsi megbecsülés és az anyagi támogatás eszközével is
elõsegíteni, hogy a tangazdaságok, tanüzemek a legkorszerûbb gazdálkodási módszereket bemutatva a gyakorlatok során felkészítsék hallgatóikat a hatékony gazdálkodásra.

2. §
(1) A címhasználati jogosultságra – a pályázati felhívásban foglaltak szerint – díjfizetés ellenében lehet pályázni.
A pályázatot a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hirdeti meg minden páros évben, elsõ alkalommal 2006-ban. A felhívás a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben jelenik meg.
(2) A pályázatok alapján a tangazdaságokat és tanüzemeket minõsíteni kell. A minõsítés írásos pályázatban benyújtott kérdõíves elemzésen és helyszíni állapotfelmérésen alapul. A minõsítési eljárás során a pályázó tevékenységét a szakmai gyakorlati oktatási feladatok ellátásának
színvonala, a regionális, illetve kistérségi szakmai kapcsolódások és a gazdálkodási tevékenység teljesítménye alapján kell értékelni.
(3) A pályázati eljárás elõkészítésében részt vesz a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) megbízásából a Magyar Tangazdaságok és
Tanüzemek Szövetsége (a továbbiakban: Tangazdaságok
Szövetsége).

3. §
(1) A minõsítést a Minõsítõ Bizottság végzi.
(2) A Minõsítõ Bizottság 9 fõs, elnökét és tagjait a miniszter kéri fel. A Tangazdaságok Szövetsége javaslatot
tesz a tagok személyére. A Minõsítõ Bizottság által elkészített ügyrendet a miniszter hagyja jóvá.
(3) A képzési sajátosságok alapján a Minõsítõ Bizottság
külön bírálja el a középfokú szakképzõ intézmények mezõgazdasági termelést folytató tangazdaságait, élelmiszer-feldolgozással foglalkozó tanüzemeit, az erdõgazdasági tanüzemei, valamint az agrár-felsõoktatási intézmények tangazdaságait, tanüzemeit.

4. §
(1) A minõsítés pontozásos rendszerû. A minõsítésen
szerezhetõ pontszám 60%-át teljesített tangazdaságok,
tanüzemek a minisztertõl a „Minõsített tangazdaság (tanüzem)” címhasználatra jogosító elismerõ oklevelet kap-
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nak. A címmel emléktábla is jár, melyen az elnyert cím és a
dátum szerepel.
(2) A pályázati kiírásban szereplõ szempontok alapján a
legkiemelkedõbb minõsítést elérõk a minisztertõl az elismerõ címen kívül egyszeri támogatásban részesülhetnek
az alábbi feltétellel és összeggel:
a) 90%-ot elérõ teljesítmény esetén: aranykoszorús
tangazdaság (tanüzem) 2 000 000 Ft,
b) 80%-ot elérõ teljesítmény esetén: ezüstkoszorús tangazdaság (tanüzem) 1 500 000 Ft,
c) 70%-ot elérõ teljesítmény esetén: bronzkoszorús
tangazdaság (tanüzem) 1 000 000 Ft.
(3) A jogosult az elismerõ címet 4 évig viselheti, és legközelebb a jogosultság lejártának évében meghirdetett pályázaton vehet részt ismét.
(4) A legjobb teljesítményt elérõ pályázók közül alkalmanként három mezõgazdasági és kettõ élelmiszer-feldolgozással vagy erdõgazdasággal foglalkozó középfokú, valamint egy felsõoktatási intézmény tangazdasága, tanüzeme részesülhet a (2) bekezdés szerinti támogatásban. A
minõsítés alapján a rendelkezésre álló összeg erejéig a Minõsítõ Bizottság javaslatot tesz annak felhasználására. A
Minõsítõ Bizottság javaslata alapján az elismerõ cím és az
egyszeri támogatás adásáról a miniszter dönt.
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korlati felkészítését. A tangazdaság, tanüzem a visszavonást követõ 4 év eltelte után pályázhat ismét.

7. §
A minõsítés alapjául szolgáló kérdõív a pályázati felhívás mellékleteként jelenik meg.

8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az agrároktatási intézményekkel egy
szervezeti egységben mûködõ tangazdaságok, tanüzemek
minõsítésérõl szóló 29/1999. (III. 24.) FVM rendelet hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

(5) Az elnyert pénzösszeg kizárólag a tangazdasági, tanüzemi oktatás minõségének javítására fordítható.
(6) A (2) bekezdés szerinti támogatás forrása a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti
költségvetése.

Az igazságügy-miniszter
3/2006. (I. 26.) IM
rendelete

5. §

a közvetítõi névjegyzékbe történõ felvételi eljárás
igazgatási szolgáltatási díjáról

(1) Az elismerõ cím használatára jogosító oklevelet és
emléktáblát a miniszter ünnepélyes keretek között a tárgyévben adja át.

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében és a közvetítõi
tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. törvény 40. §-ának
b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

(2) Az elismerõ címben és egyszeri támogatásban részesülõ tangazdaságok, tanüzemek neve – érdemeik egyidejû
feltüntetésével – a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Értesítõben jelenik meg. A Minõsítõ Bizottság a pályázók
kérésére a rájuk vonatkozó minõsítési eredményeket rendelkezésükre bocsátja.

6. §
Vissza kell vonni a miniszteri elismerõ címet és oklevelet, valamint annak elnyerésétõl számított 4 éven belül az
egyszeri támogatást attól a tangazdaságtól, tanüzemtõl,
amely a minõsítésénél valótlan adatokat szolgáltatott, jogszabálysértõ gazdálkodást folytat, vagy nem biztosítja a
minõsítéskor fennálló módon a tanulók, a hallgatók gya-

1. §
A rendelet hatálya a közvetítõi névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) felvételét kérõ természetes vagy jogi
személyre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságra (a továbbiakban együtt: kérelmezõ) terjed ki.

2. §
(1) A névjegyzékbe történõ felvételért a kérelmezõnek
igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie.
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(2) A díj összege 7500 Ft.
(3) A díj tartalmazza a névjegyzékbe felvettek részére
kiállítandó közvetítõi igazolvány, cégek esetében – külön
kérelem alapján – az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) nyilvántartásából történõ cégkivonat beszerzésének, továbbá a névjegyzékbe bejegyzett
adatok módosításának és a névjegyzékbõl való törlésnek a
díját is.

3. §
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(2) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben
meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos
nevét, a számlaszámot vagy azt a postai címet, ahová a kérelmezõ a visszatérített összeg utalását kéri. A Minisztérium a visszatérített összeget a kérelmezõ által megjelölt
bankszámlaszámra banki átutalással vagy a kérelmezõ által megjelölt postai címre történõ kiutalással teljesíti.
(3) Hivatalból történõ visszatérítés esetén az összeget a
Minisztérium a befizetést igazoló bizonylaton feltüntetett
bankszámlaszámra banki átutalással vagy az azon feltüntetett címre történõ postai kiutalással teljesíti.

(1) A díjat banki átutalással vagy a Minisztérium által
kibocsátott postai készpénzátutalási megbízással az Igazságügyi Minisztérium elnevezésû 10032000-0148330500000000 számú számlára kell befizetni.

6. §

(2) A „KÖZV” technikai azonosító kódot az (1) bekezdés szerinti banki vagy postai készpénzátutalási megbízáson fel kell tüntetni.

(1) A díjak kezelésére, elszámolására az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló külön jogszabály rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(3) A díj megfizetésének igazolására a bankszámla
megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot, a postai
készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészét vagy
annak másolatát (a továbbiakban: befizetést igazoló bizonylat) a névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelemhez
mellékletként csatolni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogszabály alapján készített
nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.

7. §
4. §
(1) A díjat a kérelmezõnek akkor is meg kell fizetnie, ha
a) a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a kérelmezõ visszavonja vagy azt az igazságügy-miniszter elutasítja,
b) az igazságügy-miniszter a névjegyzékbe történõ felvétel iránti eljárást megszünteti, kivéve, ha az eljárás megszüntetésére a díj meg nem fizetése miatt került sor.
(2) A díjat a Minisztérium visszatéríti, ha a névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelem visszavonásáról – a kérelmezõ írásbeli vagy szóbeli bejelentése alapján – az érdemi intézkedést megelõzõen tudomást szerzett. Érdemi
intézkedés az eljárás megindításáról szóló értesítésnek a
kérelmezõ részére a Minisztérium által történõ megküldése.
(3) A kérelem visszavonását követõen elõterjesztett kérelem benyújtásával egyidejûleg a díj ismételt megfizetését a 3. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.

5. §
(1) A díjat, túlfizetés esetén a díjtöbbletet kérelemre
vagy hivatalból 30 napon belül kell visszatéríteni.

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben írt kivétellel –
2006. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a
hatálybalépést követõen elõterjesztett kérelmek elbírálása
során kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba a rendelet 8. §-ával beiktatott, a közvetítõi névjegyzék
vezetésérõl szóló 3/2003. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 5. §-ának (1) bekezdése, 5. §-a (2) bekezdésének
a)–c) pontja, 5. §-ának (3)–(5) bekezdése,
b) 6. §-ának a)–b) pontja, továbbá
c) 7. §-a.

8. §
(1) Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A természetes személy és a jogi személy postai
úton vagy személyesen nyújthatja be a névjegyzékbe történõ felvétel iránti írásos kérelmet a Minisztériumhoz egy
példányban, az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. A kérelemnek a Tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adatokat kell tartalmaznia.
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(2) A kérelem mellékleteként a természetes személynek
csatolnia kell:
a) a felsõfokú végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát,
b) a szakmai gyakorlat idõtartamát igazoló okiratot,
c) választása szerint a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítványnak a nyilvántartó hatóságtól a Minisztérium által történõ beszerzésére irányuló kérelmet és az erkölcsi bizonyítvány beszerzéséhez rendszeresített, kitöltött formanyomtatványt, továbbá
d) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló, a
bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot
vagy a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészét, illetve annak másolatát.
(3) A szakmai gyakorlatot a munkáltató által kiállított
igazolással, munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyt igazoló szerzõdéssel, kinevezési okirattal, ügyvédek esetében a kamarai tagságot igazoló okirattal kell igazolni. Ezen okiratok hiányában a foglalkoztatás
tényérõl a társadalombiztosítási vagy adóhatóság igazolását, vagy annak a Minisztérium által történõ beszerzésére
irányuló kérelmet kell csatolni.
(4) Ha a (2) bekezdés c) pontja és a (3) bekezdés alapján
a Minisztérium jár el, a kérelem benyújtását követõen a
természetes személynek megküldött, a Minisztérium által
kibocsátott készpénzátutalási megbízáson kell teljesíteni
az igazgatási szolgáltatási díj befizetését; a díj mértékét
külön jogszabály határozza meg.
(5) A kérelem mellékleteként a kérelmezõ csatolhatja a
nyelvismeret, egyéb szakirányú végzettség, szakvizsga,
tudományos fokozat és a szakmai testületi tagság igazolására szolgáló okirat másolatát.”
(2) Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A kérelem mellékleteként a jogi személynek csatolnia kell:
a) a nyilvántartásba vételének igazolására szolgáló okiratot vagy annak hitelesített másolatát,
b) cég esetében – választása szerint – a három hónapnál
nem régebbi cégkivonatot vagy annak hitelesített másolatát, illetve a cégkivonatnak a Minisztérium nyilvántartásából történõ beszerzésére irányuló kérelmet, továbbá
c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló, a
bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot
vagy a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészét, illetve annak másolatát.”
(3) Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § A természetes személy és a jogi személy a névjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást írásban vagy szóban köteles bejelenteni a Minisztériumnak.”
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter
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Az igazságügy-miniszter
4/2006. (I. 26.) IM
rendelete
az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe történõ
felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a
következõket rendelem el:
1. §
A rendelet hatálya az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) felvételét, vagy a szakterület kiterjesztését kérõ természetes személyre és a jogi
személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra
(a továbbiakban együtt: kérelmezõ) terjed ki.

2. §
(1) E rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat
(a továbbiakban: díj) kell fizetni
a) a kérelmezõ névjegyzékbe történõ felvételéért, és
b) a szakterület kiterjesztése iránti kérelem elbírálásáért.
(2) A díj összege 7400 Ft.
(3) A díj tartalmazza a névjegyzékbe felvettek részére
kiállítandó szakértõi igazolvány, továbbá a névjegyzékbe
bejegyzett adatok módosításának és a névjegyzékbõl való
törlésnek a díját is.

3. §
(1) A díjat az Igazságügyi Minisztérium 1003200001483305-00000000 számú számlájára banki átutalással
vagy postai készpénzátutalási megbízással kell befizetni.
(2) A „SZAK” technikai azonosító kódot az (1) bekezdés szerinti banki vagy postai készpénzátutalási megbízáson fel kell tüntetni.
(3) A díj megfizetését a 2. § (1) bekezdése szerinti eljárások lefolytatása iránti kérelem benyújtásakor a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal, a
postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrészével vagy ezek másolatával igazolni kell.

4. §
(1) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a 2. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti kérelmet visszavonták, to-
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vábbá, ha azt az igazságügy-miniszter elutasítja, vagy az
eljárást megszünteti.
(2) A díjat az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) kérelemre visszatéríti, ha a 2. § (1) bekezdése szerinti eljárások lefolytatása iránti kérelem
visszavonásáról – az ügyfél szóbeli vagy írásbeli bejelentése alapján – az érdemi intézkedést megelõzõen tudomást
szerzett. Érdemi intézkedés az eljárás megindításáról szóló
értesítésnek a kérelmezõ részére a Minisztérium által történõ megküldése.
(3) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni.

5. §
(1) A díjat, túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból
vagy kérelemre 30 napon belül vissza kell téríteni.
(2) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben
meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos
nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmezõ a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a Minisztérium a kérelmezõ által megjelölt számlaszámra banki átutalással, vagy a postai címre kiutalással
teljesíti.
(3) Hivatalból történõ visszatérítés esetén a Minisztérium a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonat, a postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett bankszámlaszámra banki átutalással, vagy az azon feltüntetett
címre történõ kiutalással teljesíti.

6. §
A díjak kezelésére, elszámolására az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló külön jogszabály rendelkezéseit
kell irányadónak tekinteni azzal, hogy a nyilvántartásnak
alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett
díj összegének kimutatására.

7. §
Ez a rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen indult eljárásokban kell
alkalmazni.

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter
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A pénzügyminiszter
3/2006. (I. 26.) PM
rendelete
a költségvetési viszontgarancia vállalásának
és érvényesítésének részletes szabályairól szóló
48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló
2002. évi LXII. törvény 104. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 33/A. §-ában foglaltakkal
összhangban – a következõket rendelem el:
1. §
A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A központi költségvetés által vállalt viszontgarancia feltételei:
a) A Részvénytársaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló
1992. évi XLIV. törvény alapján létrejövõ szervezetek
(a továbbiakban: vállalkozás) hitelintézetekkel szembeni
hitelszerzõdésbõl, bankgarancia-szerzõdésbõl, valamint
termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi
lízing-szerzõdésbõl (a továbbiakban: lízing-szerzõdés),
továbbá faktoring szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiért
vállal készfizetõ kezességet.
b) Az Alapítvány természetes személyek, gazdasági
társaságok, közhasznú társaságok, szövetkezetek, magánvállalkozások (a továbbiakban: vállalkozás) hitelintézetekkel szembeni hitelszerzõdésbõl, bankgarancia-szerzõdésbõl, valamint lízing-szerzõdésbõl, továbbá faktoring
szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiért vállal készfizetõ kezességet.
c) A Részvénytársaság által vállalt készfizetõ kezesség
összege egy vállalkozás esetén sem haladja meg a 800 millió forintot; az Alapítvány által vállalt készfizetõ kezesség
összege nem haladja meg az agrár- és vidékfejlesztési célú
hitelszerzõdések és bankgarancia-szerzõdések esetében a
200 millió forintot, agrárintegrátoroknál a 600 millió forintot.
d) A Részvénytársaság és az Alapítvány (a továbbiakban: Kezes) által vállalt készfizetõ kezesség nem haladhatja meg a hitelszerzõdés esetén az adóst, bankgarancia-szerzõdés alapján a megbízót, továbbá lízing-szerzõdés esetén, valamint faktoring szerzõdés esetén a vállalkozást terhelõ fizetési kötelezettség 80%-át.
e) A Kezes legfeljebb 15 éves lejáratú hitelszerzõdésbõl, bankgarancia-szerzõdésbõl eredõ kötelezettségért, továbbá legfeljebb 15 éves futamidejû lízing-szerzõdésbõl,
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valamint faktoring szerzõdésbõl eredõ kötelezettségért
vállal készfizetõ kezességet.
f) A kezességvállalás és a kezességvállalással biztosított hitel-, bankgarancia-, lízing-, vagy faktoring szerzõdés
a jogszabályoknak megfelel.”
2. §
Az R. 8. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki.
„(3) A Részvénytársaság az e rendelet hatálya alá tartozó
ügyletekhez kapcsolódó eszközöket, forrásokat, bevételeket és ráfordításokat – az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet szabályaival összhangban – a költségvetési viszontgarancia
nélkül végzett tevékenységétõl elkülönítve, ezen belül hitelés bankgarancia-ügyletek, lízingügyletek és faktoring ügyletek szerinti bontásban köteles nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében bemutatni.
(4) A Kezes a költségvetési törvényben elõírt állományokra és a garanciaügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettségre jóváhagyott költségvetési kiadási elõirányzatokra

2006/7. szám

vonatkozó mértékekre és szabályokra figyelemmel készíti
el üzleti tervét.”
3. §
Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és
2. számú melléklete lép.

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

5. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.)
PM rendelet módosításáról szóló 53/2004. (XII. 29.) PM
rendelet 1. és 2. §-a.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 3/2006. (I. 26.) PM rendelethez
„1. számú melléklet a 48/2002. (XII. 28.) PM rendelethez
...... számú ELSZÁMOLÁSI ÍV
Igénybejelentés a Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Szervezet felé a költségvetési viszontgarancia
folyósítására
A kifizetések tételes felsorolása:

Sorszám

A kezességvállalási
szerzõdés száma

Hitel-, bankKölcsön-,
garancia-, lízingpénzügyi lízing-,
faktoring szerzõszerzõdésnél
Kezes általi
désbõl eredõ
Folyósító hitela felmondás,
A vállalkozás
teljesítés összege
tõkekövetelés, Kezességvállalás
intézet, lízingbe
faktoring
%-a
neve, adószáma
(Ft)
kamat
adó, faktorcég
szerzõdésnél
és járulékok
a visszkereseti
a beváltás idõjog megnyílásának idõpontja
pontjában (Ft)

Kezes általi
teljesítés
idõpontja

Kölcsön-,
pénzügyi lízing-,
Teljesítést
faktoring szerzõigazoló bankdésben lekötött
bizonylat száma
biztosítékok
értéke

A Kezes ezennel nyilatkozik, hogy a felsorolt teljesítések körülményei és feltételei megfelelnek a jogszabályokban
meghatározottaknak, valamint a Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Szervezettel kötött szerzõdésnek. A Kezes kéri a
költségvetési viszontgarancia összegét, .................. Ft, azaz .................................................. forint átutalását.
Budapest, 200...... év ................................... hó ..... nap
..................................
Kezes”
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2. számú melléklet a 3/2006. (I. 26.) PM rendelethez
„2. számú melléklet a 48/2002. (XII. 28.) PM rendelethez
1. számú táblázat
Negyedéves jelentés a 200.... év .... negyedévben kötött készfizetõ kezességvállalási szerzõdéses
kötelezettségekrõl
Szerzõdés száma

Hitel, illetve bankgarancia
összege, pénzügyi lízing-,
faktoring szerzõdésbõl
eredõ követelés (Ft)

A készfizetõ kezesség
Szerzõdéskötés dátuma
összege (Ft)

Lejárati dátum

%-a

Összesen
Ebbõl: – hitelügylet
– bankgarancia ügylet
– pénzügyi lízingügylet
– faktoring ügylet
– egyéb
2. számú táblázat
Kimutatás a 200..... év ...... negyedév végén fennálló összes kötelezettségrõl
Megnevezés

db

Hitel, illetve bankgarancia
összege, lízingdíj számlakövetelés (Ft)

Készfizetõ kezesség összege
(Ft)

Szerzõdéses kötelezettség
– hitelügylet
– bankgarancia ügylet
– pénzügyi lízingügylet
– faktoring ügylet
– egyéb
Kiadott ígérvény
Feltételes elfogadás
Elfogadott, de még nem szerzõdött
Egyéb
Mindösszesen
Ebbõl:
– hitelügylet
– bankgarancia ügylet
– pénzügyi lízingügylet
– faktoring ügylet
– egyéb
Budapest, 200..... év .................... hó ..... nap
.......................................................
Kezes”
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A pénzügyminiszter és a belügyminiszter
4/2006. (I. 26.) PM–BM
együttes rendelete
a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi
társulásokat 2006. évben egyes központi költségvetési
kapcsolatokból megilletõ forrásokról*
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: KT) 14. §-ának
(3) bekezdésében és 52. §-ának (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra – a következõket rendeljük el:
1. §
(1) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok
(a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a KT
3. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulásokat
és normatív részesedésû átengedett személyi jövedelemadót az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (4) bekezdése
alapján külön rendeletben kihirdetésre kerülõ, a KT 3. számú mellékletének 11. a) pontjában foglalt szociális és
gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz és
a 12. c) pontjában foglalt emelt színvonalú bentlakásos ellátáshoz kapcsoló hozzájárulások kivételével – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével – helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete
és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megilletõ
normatív, kötött felhasználású támogatásokat és normatív
részesedésû átengedett személyi jövedelemadót – a helyi
önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek figyelembevételével –
helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Helyi önkormányzatonként részletezve
a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésû átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,
b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasználású támogatások és normatív részesedésû átengedett
személyi jövedelemadó együttes összegét,
c) a KT 5. számú mellékletének 22. pontja szerinti központosított elõirányzat összegét,
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d) a KT 18. §-ának (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott
személyi jövedelemadó 10%-át és a KT 4. számú mellékletének B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok
személyi jövedelemadó-részesedésének összegét,
e) a KT 4. számú mellékletének B) III. pontja szerint a
települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását
mérséklõ kiegészítés vagy beszámítás összegét,
f) e bekezdés a)–e) pontjaiban foglalt források együttes
összegét,
g) a KT 52. §-ának (1) bekezdésében meghatározott államháztartási tartalékot,
h) a KT 52. §-ának (5) bekezdésében foglalt intézkedésig a KT 52. §-ának (4) bekezdése szerinti átmeneti pénzellátás alapját
e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A többcélú kistérségi társulásokat (a továbbiakban:
társulások) a KT 8. számú mellékletének V. pontja alapján
megilletõ normatív, kötött felhasználású támogatásokat
– a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével – társulásonként és jogcímenként részletezve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(5) A társulások számára a KT 3. számú melléklete és a
4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított
normatív állami hozzájárulásokat és normatív részesedésû
átengedett személyi jövedelemadót az Áht. 64. §-ának
(4) bekezdése alapján külön rendeletben kihirdetésre kerülõ, a KT 3. számú mellékletének 12. c) pontjában foglalt
emelt színvonalú bentlakásos ellátáshoz kapcsoló hozzájárulások kivételével – a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek
figyelembevételével –, valamint a társulásokat a KT
8. számú melléklete alapján megilletõ normatív, kötött felhasználású támogatásokat – a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek
figyelembevételével – társulásonként részletezve e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(6) Az Áht. 64. §-ának (4) bekezdésében foglalt külön
rendelet kihirdetéséig a KT 3. számú mellékletének
12. c) pontja szerinti emelt színvonalú bentlakásos ellátás
alap-hozzájárulásnak a 70%-a elõlegként illeti meg a helyi
önkormányzatokat és a társulásokat az e rendelet 1. számú,
illetve az 5. számú mellékletében részletezettek alapján.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi
7. számának III. kötete tartalmazza, melyet az érintett elõfizetõk (helyi önkormányzatok, minisztériumok stb.) kérés nélkül megkapnak, más elõfizetõknek – kérés esetén – megküldjük (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék;
fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Dr. Veres János s. k.,

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

pénzügyminiszter

belügyminiszter
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III. rész HATÁROZATOK
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Komlós Attilát a Határon Túli Magyarok Hivatalának
elnökévé 2006. január 15-ei hatállyal
kinevezem.

A Kormány határozatai

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1007/2006. (I. 26.) Korm.
határozata
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ
Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról
A Kormány az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény
9. §-ának (3) bekezdése alapján az Állami Privatizációs és
Vagyonkezelõ Részvénytársaság – 1047/1995. (VI. 17.)
Korm. határozattal megállapított – Alapító Okiratát a
2005. évi LXII. törvény 156. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 1.2. pontjának elsõ és második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Társaság cégneve:
Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság.
A Társaság rövidített neve: ÁPV Zrt.”
2. Az Alapító Okirat 1.5. g., 1.5. i., 3.3.B. pontjaiban,
valamint az V. Fejezet címében az ÁPV Rt. megnevezés
„ÁPV Zrt.” névre módosul.
3. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
9/2006. (I. 26.) ME
határozata
a Határon Túli Magyarok Hivatala elnökének
kinevezésérõl
A Határon Túli Magyarok Hivataláról szóló – többször
módosított – 90/1992. (V. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A belügyminiszter
pályázati felhívása
a 2006. évi Magyar Közigazgatási Minõség Díj
elnyerésére
A belügyminiszter pályázatot hirdet a 2006. évi Magyar
Közigazgatási Minõség Díj elnyerésére.
A pályázat célja
A pályázat célja – a belügyminiszter 37/2003.
(VIII. 14.) BM rendelete alapján – a minõségügyben kiemelkedõ teljesítményt felmutató közigazgatási szervezetek tevékenységének a 2006. évi Magyar Közigazgatási
Minõség Díjjal (a továbbiakban: Díj) történõ elismerése.
A pályázók köre
A Díj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 1. §-a
(1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó közigazgatási
szervek.
(A Magyar Közigazgatási Minõség Díj nyertesei az
újabb pályázatokból 7 évig ki vannak zárva.)
A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja
A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához adatlapot
kell kitölteni, amely a részletes pályázati felhívással, pályázati szabályzattal együtt elektronikus úton letölthetõ a
www.b-m.hu és a www.mki.gov.hu honlapról.
A pályázati anyagot 2006. március 30-ig kell benyújtani
ajánlott postai küldeményként a Magyar Közigazgatási Intézethez (1054 Budapest, Alkotmány u. 25.), 4 nyomtatott
(1 eredeti és 3 másolati) példányban és elektronikus formátumban (CD vagy floppy) is.
A pályázat a CAF keretrendszer által biztosított önértékelésen alapul, amelynek keretében be kell mutatni a szervezet adottságait és eredményeit.

570

MAGYAR KÖZLÖNY

A pályázatok elbírálásának rendje
A beérkezett pályázatokat a Magyar Közigazgatási Minõség Díj Bizottság bírálja el. A bírálati folyamatban szakértõk támogatják a Bizottság munkáját.
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A Díjat elnyert közigazgatási szerv az elismerést tartalmazó oklevelet és rézbõl készített táblát kap.
Legfeljebb öt Díj kerülhet kiosztásra. A Díjat a miniszter ünnepélyes keretek között 2006. július 1-jén, a Köztisztviselõk Napján adja át.

A Minõség Díj odaítélésérõl a Bizottság javaslatára a
belügyminiszter dönt.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

A Vállalkozók Pártjának 2000. évi beszámolója
Ezer forintban

Bevételek
1.
2.
3.
4.

Tagdíjak
Állami költségvetésbõl származó támogatás
Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyektõl
4.1.1. Belföldiektõl
4.3. Magánszemélyektõl
4.3.1. Belföldiektõl (500 E Ft alatt)
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelõsségû társaság nyereségébõl
származó bevétel
6. Egyéb bevételek
Összes bevétel a gazdasági évben:

245
–
–
220
–
–
220
220
–
–
465

Kiadások
1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezetnek
3. Vállalkozások alapítására fordított összeg
4. Mûködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások
Összes kiadás a gazdasági évben:

–
–
–
31
–
17
–
48
Ékes József s. k.,
elnök
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A Vállalkozók Pártjának 2001. évi beszámolója
Ezer forintban

Bevételek
1.
2.
3.
4.

Tagdíjak
Állami költségvetésbõl származó támogatás
Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyektõl
4.1.1. Belföldiektõl
4.3. Magánszemélyektõl
4.3.1. Belföldiektõl (500 E Ft alatt)
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelõsségû társaság nyereségébõl
származó bevétel
6. Egyéb bevételek
Összes bevétel a gazdasági évben:

820
–
–
78
–
–
78
78
–
–
898

Kiadások
1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezetnek
3. Vállalkozások alapítására fordított összeg
4. Mûködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások
Összes kiadás a gazdasági évben:

–
–
–
69
–
180
–
249
Császár Antal s. k.,
elnök

A Vállalkozók Pártjának 2002. évi beszámolója
Ezer forintban

Bevételek
1.
2.
3.
4.

Tagdíjak
Állami költségvetésbõl származó támogatás
Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyektõl
4.1.1. Belföldiektõl
4.3. Magánszemélyektõl
4.3.1. Belföldiektõl (500 E Ft alatt)
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelõsségû társaság nyereségébõl
származó bevétel
6. Egyéb bevételek
Összes bevétel a gazdasági évben:

64
–
–
–
–
–
–
–
–
–
64
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Kiadások
1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezetnek
3. Vállalkozások alapítására fordított összeg
4. Mûködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások
Összes kiadás a gazdasági évben:

–
–
–
42
–
108
–
150
Császár Antal s. k.,
elnök

A Vállalkozók Pártjának 2003. évi beszámolója
Ezer forintban

Bevételek
1.
2.
3.
4.

Tagdíjak
Állami költségvetésbõl származó támogatás
Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyektõl
4.1.1. Belföldiektõl
4.3. Magánszemélyektõl
4.3.1. Belföldiektõl (500 E Ft alatt)
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelõsségû társaság nyereségébõl
származó bevétel
6. Egyéb bevételek
Összes bevétel a gazdasági évben:

73
–
–
–
–
–
–
–
–
–
73

Kiadások
1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezetnek
3. Vállalkozások alapítására fordított összeg
4. Mûködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások
Összes kiadás a gazdasági évben:

–
–
–
20
–
–
–
20
Császár Antal s. k.,
elnök
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A Vállalkozók Pártjának 2004. évi beszámolója
Ezer forintban

Bevételek
1.
2.
3.
4.

Tagdíjak
Állami költségvetésbõl származó támogatás
Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyektõl
4.1.1. Belföldiektõl
4.3. Magánszemélyektõl
4.3.1. Belföldiektõl (500 E Ft alatt)
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelõsségû társaság nyereségébõl
származó bevétel
6. Egyéb bevételek
Összes bevétel a gazdasági évben:

98
–
–
–
–
–
–
–
–
–
98

Kiadások
1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezetnek
3. Vállalkozások alapítására fordított összeg
4. Mûködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások
Összes kiadás a gazdasági évben:

–
–
–
–
–
–
–
–
Császár Antal s. k.,
elnök

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
213086B
985878A
308085D
762865C
147061A
167431B
205896E
405461F
055127D
772773B
696067A
710742F

573481A
854135E
358563A
698683A
521005D
507180A
933068C
670909E
625772C
501215B
543447D
149070C

117724B
735328B
074419C
170532F
204356E
957643A
397281F
323423F
677562C
744865E
610692B
163978C

910730B
404004E
114837C
761110C
008392B
146126C
563570A
409805A
512655D
148745C
954464C
445719C
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367600B
180175D
571023F
874686D
775859A
145789D
620991B
055577E
152139F
831951C
362792B
351163C
136111D
427156E
341614E
998421C
846324F
341443D
226557C
714329A
577799D
378282B
616406D
658874E
296913B
114000D
591721D
921942A
439895A
721340E
719304C
882011B
216758F

032046D
097155C
357371E
151407C
923675D
353249C
184567F
948879E
895096E
333384D
069248F
514138A
062240A
474007B
032097D
523534F
864356A
259269B
218427D
639132C
014416D
319400D
454202A
993039B
295108E
833772B
731181A
696705F
060423D
813746D
638048D
838038D
696656D
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826068B
462108B
706895C
688319A
519040E
810215E
108417A
763875B
375041A
609004D
540373E
854123D
742470F
674498C
827843A
631499C
020931A
895541C
977810E
423086E
508412C
544935B
930167F
881449A
717270A
229807F
170560C
597982B
511580B
643280B
737630C
459326C
227995D

298395A
741291F
046594C
716465D
694977B
002400A
268982B
828169A
690425D
430076A
099342A
439180B
111659C
327209B
479879E
984729D
938576C
304887E
757501B
216999F
149182C
560358D
917386E
252306B
034342D
489576C
600540B
316593C
098208B
414036E

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 3. számában kihirdetett 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében a Borsod-Abaúj-Zemplén megye
mellett szereplõ 1 773,3 helyett a helyes érték 1 773,4, Jász-Nagykun-Szolnok esetében 484,7 helyett 484,8, Szabolcs-Szatmár-Bereg esetében 1 973,3 helyett
1 973,7 és Bács-Kiskun esetében 214,9 helyett 215,0.
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 2005. évi 164. számában kihirdetett, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási
szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdésének c) pontja helyesen:
„c) az állami felelõsségi körbe tartozó kármentesítési projektek beruházói feladatai tekintetében – a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint – a közalkalmazottakat foglalkoztató Vízügyi Központ és Közgyûjtemények, illetõleg a közalkalmazottakat foglalkoztató környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok;”
(Kézirathiba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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