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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
155/2006. (VII. 26.) Korm.

rendelete

Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult
rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein

ezen év elsõ hónapjaiban bekövetkezett
jelentõs belvíz  miatt keletkezett károk enyhítésérõl

A Kor mány Ma gyar or szág fo lyó in 2006 ta va szán ki ala -
kult rend kí vü li ár víz, va la mint az or szág egyes te rü le te in
ezen év elsõ hó nap ja i ban be kö vet ke zett je len tõs bel víz
 miatt ke let ke zett ká rok eny hí té se ér de ké ben a kö vet ke zõ -
ket ren de li el:

Magántulajdonban lévõ lakóingatlanok
helyreállításának elõsegítése

1.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés tá mo ga tást nyújt a 2006 ta -
va szán ki ala kult rend kí vü li ár víz, va la mint az or szág
egyes te rü le te in ezen év elsõ hó nap ja i ban be kö vet ke zett
je len tõs bel víz kö vet kez té ben ká ro so dott ma gán tu laj don -
ban lévõ la kó in gat la nok hely re ál lí tá sá nak, vagy a 2.  §
(2) be kez dé se ese té ben hasz nált la kó in gat lan vá sár lá sá -
nak, vagy új la kó in gat lan épí té sé nek elõ se gí té se ér de ké -
ben. A tá mo ga tás cél ja az ár-, il let ve bel víz  miatt ká ro so -
dott (2006. jú ni us 14-ig fel mért) la kó in gat la nok ban a kár -
ese mény idõ pont já ban élet vi tel sze rû en lakó, arra rászo -
ruló ká ro sult tu laj do nos vagy ha szon él ve zõ lak ha tá si fel té -
te le i nek biz to sí tá sa.

(2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy

a) a ká ro so dott in gat lan la kás cél já ra lé te sí tett és az
 ingatlan-nyilvántartásban la kó ház vagy la kás meg ne ve -
zés sel nyil ván tar tott, vagy ilyen ként fel tün te tés re váró
 ingatlan [ki vé ve a (4) be kez dés ben fog lal ta kat];

b) a ká ro so dott in gat lan épí té si en ge déllyel épült vagy
fenn ma ra dá si en ge déllyel ren del ke zik, il let ve vélelmez -
hetõ, hogy épí té se és hasz ná lat ba vé te le meg fe lelt az ak kor
ha tá lyos jog sza bá lyok nak;

c) az in gat lan a kár ese mény ide jén a tu laj do nos vagy
ha szon él ve zõ ál tal – a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je
ál tal iga zol tan – élet vi tel sze rû en la kott volt, fel té ve, hogy
a tu laj do nos vagy a ha szon él ve zõ lak cí me a ká ro so dott
 ingatlan cí mé re van be je lent ve;

d) a kár a Ma gyar or szág fo lyó in 2006 ta va szán ki ala -
kult rend kí vü li ár víz zel, vagy az or szág egyes te rü le te in
ezen év elsõ hó nap ja i ban be kö vet ke zett je len tõs bel víz zel
össze füg gés ben ke let ke zett és a te le pü lé si ön kor mány zat
2006. jú ni us 14-ig fel mér te;

e) a tu laj do nos nyi lat ko zik ar ról, hogy az in gat lan ra a
kár ke let ke zé sé nek idõ pont já ban volt-e ér vé nyes biztosí -
tása, il let ve a Wes se lé nyi Mik lós Ár- és Bel víz vé del mi
Kár ta la ní tá si Alap pal (a továb biak ban: WMA) kö tött ér vé -
nyes szer zõ dé se, to váb bá ar ról, hogy ezek ré vén mi lyen
össze gû kár té rí tés ben ré sze sül, és mek ko ra a biz to sí tá si
ön rész össze ge. A ká ro sult kö te les az ön kor mány zat felé
a biz to sí tó tól szár ma zó iga zo lást be nyúj ta ni.

(3) A (2) be kez dés c) pont já ban fog lalt fel té tel alól men -
te sül het az a tu laj do nos, il let ve ha szon él ve zõ, aki va la -
mely át me ne ti ok  miatt nem lak ta élet vi tel sze rû en a ká ro -
so dott in gat lant a kár ese mény idõ pont já ban (pl. át me ne ti -
leg szol gá la ti la kás ban la kik, tar tós kór há zi ke ze lés vagy
utó gon do zás alatt áll).

(4) A tá mo ga tás ki ter jed het azok ra a nem la kás cél já ra
szol gá ló la kó in gat la nok ra (üdü lõ re, nya ra ló épü le tek re),
ame lyek épí té si en ge déllyel épül tek, vagy fenn ma ra dá si
en ge déllyel ren del kez nek, il let ve vé lel mez he tõ, hogy épí -
té sük és hasz ná lat ba vé te lük meg fe lelt az ak kor ha tá lyos
jog sza bá lyok nak, to váb bá az in gat lan tu laj do no sa (ha -
szon él ve zõ je) az in gat lant a kár ese ményt meg elõ zõ en is
ki zá ró la gos jel leg gel – iga zol tan – élet vi tel sze rû en lak ta,
lak ha tá sa más mó don nem meg old ha tó, be je len tett lak -
címe a nem la kás cél já ra szol gá ló in gat lan, és a kár más
mó don (biz to sí tás, WMA) nem té rül meg.

(5) A tá mo ga tás for rá sá ul a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény
1. szá mú mel lék le té nek IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo -
ga tá si fe je ze tén be lül a 12. „Tá mo ga tás rend kí vü li idõ já rás 
 miatt ke let ke zett la kos sá gi ká rok eny hí té sé re” cí men biz -
to sí tott ke ret összeg szol gál.

2.  §

(1) A te le pü lés tá mo ga tá si ke ret össze gé nek meg ál la pí -
tá sa az e ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en el vég zett
kár fel mé rés so rán jel zett be csült költ sé gek alap ján tör té nik 
az aláb bi ak sze rint:

a) biz to sí tás sal vagy WMA szer zõ dés sel nem ren del -
ke zõ, hely re ál lít ha tó la kó in gat la nok ese tén a fel mért hely -
re ál lí tá si költ ség 40%-a;

b) biz to sí tás sal vagy WMA szer zõ dés sel nem ren del -
ke zõ, nem hely re ál lít ha tó la kó in gat la nok ese tén a fel mért
új já épí té si, vá sár lá si összeg 50%-a;

c) biz to sí tás sal vagy WMA szer zõ dés sel ren del ke zõ
 lakóingatlanok ese tén a fel mért hely re ál lí tá si, új já épí té si,
vá sár lá si összeg 70%-a.

(2) A tá mo ga tás a ká ro so dott la kó in gat la nok ár- és bel -
vi zet meg elõ zõ mû sza ki tar ta lom és kom fort fo ko zat sze -
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rin ti hely re ál lí tá sát szol gál ja. Hasz nált la kó in gat lan vá sár -
lá sá ra, vagy új la kó in gat lan épí té sé re ki zá ró lag ab ban az
eset ben nyújt ha tó tá mo ga tás, ha a ká ro so dott in gat lant iga -
zol tan – sta ti kai ok ból vagy ár víz vé del mi ér dek  miatt –
nem le het hely re ál lí ta ni, il let ve az in gat lan hely re ál lí tá sa
költ sé ge sebb, mint egy ha son ló tu laj don sá gú la kó in gat lan
he lyi for gal mi ér té ke.

3.  §

(1) Az egyes ká ro sul tak tá mo ga tá sá val, a te le pü lé si ke -
ret összeg el osz tá sá val kap cso la tos fel ada to kat a jegy zõ
lát ja el, mely nek so rán figye lembe kell ven ni:

a) a ká ro sul tak egye di szo ci á lis hely ze tét és rá szo rult -
sá gát, il let ve ön ere jét, va la mint a he lyi szo ci á lis el lá tá so -
kat sza bá lyo zó ren de let vo nat ko zó ren del ke zé se it;

b) az 1.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt szem pon to kat;
c) azt, hogy a tá mo ga tás el sõ sor ban a ká ro so dott in gat -

lan ár-, il let ve bel vi zet meg elõ zõ mû sza ki tar ta lom és
kom fort fo ko zat sze rin ti hely re ál lí tá sá hoz hasz nál ha tó fel.
Amennyi ben a ká ro so dott in gat lant a 2.  § (2) be kez dé sé -
ben meg je lölt ok  miatt nem le het hely re ál lí ta ni, úgy a
 támogatás új la kás épí té sé re, hasz nált la kás vá sár lá sá ra is
fel hasz nál ha tó;

d) azt, hogy a tá mo ga tás ki zá ró lag a hely re ál lí tá si, új já -
épí té si, vá sár lá si költ ség biz to sí tás sal, WMA kár ta la ní tás -
sal nem fe de zett (az ön rész figye lembevétele után fenn -
maradó) ré szé re nyújt ha tó.

(2) Amennyi ben a tu laj do nos nem ren del ke zett biz to sí -
tás sal, il let ve WMA-val kö tött szer zõ dés sel, és a 2.  §
(2) be kez dé sé ben meg je lölt ok  miatt nem hely re ál lít ha tó
la kó in gat lan ese té ben 2 000 000 fo rin tot meg nem ha la dó
ér ték ben vá sá rol hasz nált la kást, úgy 100%-os tá mo ga tás
is biz to sít ha tó.

(3) Az egyes ká ro sul tak nak járó tá mo ga tá si összeg meg -
ál la pí tá sá nál a 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt tá mo ga tá si
szá za lé ko kat kell irány adó nak te kin te ni, mely tõl e §
(1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján le het el tér ni.

(4) Ha a tu laj do nos hasz nált la kást vá sá rol, vagy a ká ro -
so dott in gat lan tól el té rõ he lyen új la kást épít, és a neki járó
tá mo ga tás és a vissza ma ra dó in gat lan ér té ke együt te sen
meg ha lad ná a ká ro so dott in gat lan nak a kár ese mény elõt ti
ér té két, ak kor a tu laj do nos vá lasz tá sa sze rint

a) a vissza ma ra dó in gat lant vagy in gat la no kat (te lek és
fel épít mény) az ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat ré szé re
in gye nes tu laj don szer zés cél já ból kö te les fel aján la ni, vagy

b) a tá mo ga tá si össze get a vissza ma ra dó in gat lan for -
gal mi ér té ké re te kin tet tel ará nyo san csök ken te ni kell.

(5) Amennyi ben az ön kor mány zat az in gat lant a (4) be -
kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben nem fo gad ja
el, az in gye ne sen ál la mi tu laj don ba ke rül.

(6) Az ér ték kö ve tõ biz to sí tás sal nem ren del ke zõ, il let ve
a WMA-hoz nem csat la ko zott ká ro sult ma gán sze mély
 akkor ré sze sül het tá mo ga tás ban, ha vál lal ja, hogy a hely -

re ál lí tott, új já épí tett vagy vá sá rolt in gat la ná ra olyan ha tá -
ro zat lan tar ta mú la kás biz to sí tá si szer zõ dést köt, amely tar -
tal maz za az ár- és bel ví zi ká rok fe de ze tét, és a ma gán sze -
mély vál lal ja a la kás biz to sí tás leg alább 10 éven ke resz tü li
fenn tar tá sát, vagy csat la ko zik a WMA-hoz. Amennyi ben
kü lön jog sza bály sze rint a WMA-val nem köt he tõ szer zõ -
dés, a biz to sí tá si kö te le zett ség alól a ká ro sult ak kor men te -
sül het, ha az adott te rü let re nem köt he tõ biz to sí tás egyik
biz to sí tó tár sa ság nál sem.

(7) A ká ro sult nak a biz to sí tá si, il let ve WMA szerzõ -
déskötést leg ké sõbb 2006. ok tó ber 15-ig iga zol nia kell az
ön kor mány zat felé. Ezt köve tõen a ká ro sult kö te les va la -
mennyi, a szer zõ dés sel kap cso la tos vál to zás ról tá jé koz tat -
ni az ön kor mány za tot. Az ön kor mány zat jo go sult a szer zõ -
dés meg lé tét el len õriz ni.

(8) Amennyi ben nem tör té nik biz to sí tá si szer zõ dés kö -
tés, ille tõ leg a WMA-hoz való csat la ko zás, vagy 10 éven
be lül az a ma gán sze mély fel mon dá sá ból, vagy a díj nem
 fizetésébõl ere dõ en meg szû nik, ak kor a tá mo ga tást az
 önkormányzat út ján idõ ará nyo san vissza kell fi zet ni a köz -
pon ti költ ség ve tés ja vá ra.

(9) A hely re ál lí tott, új já épí tett, vá sá rolt in gat lan ra az
 állam ja vá ra 10 évre a tá mo ga tá si összeg ere jé ig jel zá log -
jo got, il let ve el ide ge ní té si és ter he lé si ti lal mat kell be je -
gyez tet ni, il let ve gon dos kod ni kell an nak in gat lan-nyil -
ván tar tás ból tör té nõ tör lé sé rõl. A jel zá log jog, az el ide ge -
ní té si és ter he lé si ti la lom be jegy zé sé vel, tör lé sé vel és
 érvényesítésével kap cso la tos jog nyi lat ko za tok meg té te lé -
re az ál lam ne vé ben az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter jo go sult.

(10) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás
a) a la kó in gat la non lévõ nem la kás cél já ra szol gá ló

épít mé nyek re (pl. gaz da sá gi épü le tek re, ga rázs ra, mû hely -
re, ke rí tés re);

b) a nem la kás cél já ra szol gá ló egyéb épít mény re
[pl. üdü lõ re – ide nem ért ve az 1.  § (4) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat], il let ve a tu laj do nos vagy ha szon él ve zõ ál tal nem
élet vi tel sze rû en la kott in gat lan ra (pl. bér la kás cél já ra
hasz no sí tott la kó in gat lan ra);

c) an nak a tu laj do nos nak, aki nek a lak cí me nem a ká ro -
so dott in gat lan cí mé re van be je lent ve;

d) a lak ha tás té nyét nem be fo lyá so ló tisz ta sá gi, esz té ti -
kai jel le gû ká rok ra;

e) a ká ro sult szán dé kos ma ga tar tá sa vagy bi zo nyít ha tó
fe le lõt len sé ge  miatt ke let ke zett ká rok ra.

(11) Tá mo ga tás ra a ká ro so dott la kó in gat lan tu laj do no sa 
jo go sult, amennyi ben – a he lyi ön kor mány zat ré szé re adott 
nyi lat ko za ta alap ján – neki, az in gat lant élet vi tel sze rû en
lakó ha szon él ve zõ nek vagy vele kö zös ház tar tás ban élõ
kö ze li hoz zá tar to zó já nak nincs egyéb la kó in gat lan a tu laj -
do ná ban.

(12) A tá mo ga tá si meg ál la po dás meg kö té sé re a ká ro -
sult tal – a he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik, a köztársa -
sági meg bí zot tak, va la mint egyes cent rá lis alá ren delt sé gû
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szer vek fel adat- és ha tás kö re i rõl  szóló 1991. évi XX. tör -
vény 139.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ál la pí tott 
jog kö ré ben el jár va – a pol gár mes ter jo go sult.

(13) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak rész le te it, fel té te le it, a
rész el szá mo lá sok tel je sí té sét a tá mo ga tá si meg ál la po dás -
ban kell rög zí te ni.

4.  §

(1) A la ko sok tá mo ga tá sá hoz szük sé ges te le pü lé si
 keretösszeget a te le pü lé si jegy zõ 2006. au gusz tus 15-ig
igé nyel he ti az ille té kes me gyei új já épí té si bi zott ság út ján.
A me gyei új já épí té si bi zott ság fe lül vizs gál ja az ön kor -
mány za tok igé nyét, és a te le pü lé si ke ret össze gek re vo nat -
ko zó ja vas la tát 2006. au gusz tus 31-ig to váb bít ja az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter nek.

(2) A te le pü lé si ke ret összeg rõl az ön kor mány za ti és
 területfejlesztési mi nisz ter 2006. szep tem ber 15-ig dönt,
majd gon dos ko dik a tá mo ga tás utal vá nyo zá sá ról.

(3) Ki vé te les eset ben, ha a me gye va la mely te le pü lé sén
ma rad vány kép zõ dik, a me gyei új já épí té si bi zott ság ja vas -
la tá ra az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
 engedélyével a ma rad vány más te le pü lés re is át cso por to -
sít ha tó.

5.  §

(1) Az 1.  § (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás vissza nem
té rí ten dõ ál la mi tá mo ga tás, amely nek fo lyó sí tá sa az ön -
kor mány zat út ján tör té nik.

(2) Az ön kor mány zat a te le pü lés ré szé re meg ítélt ke ret -
összeg ter hé re az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en
el vég zett kár fel mé rés so rán az ál ta la meg bí zott, az ön kor -
mány zat tal fog lal koz ta tá si jog vi szony ban nem álló mû sza -
ki szak em ber meg bí zá sá nak – a szak em ber ál tal szám lá val
iga zolt – költ sé ge i re ká ro so dott in gat la non ként leg fel jebb
brut tó 5000 fo rin tot for dít hat.

(3) Amennyi ben a me gyei új já épí té si bi zott ság a 4.  §
(1) be kez dé se sze rin ti fe lül vizs gá lat so rán úgy íté li meg,
hogy az e § (2) be kez dé se sze rin ti kár fel mé rést fe lül vizs -
gál ja, úgy e fel adat el vég zé sé re az ön kor mány zat tal, il let -
ve a me gyei te rü let fej lesz té si ta náccsal fog lal koz ta tá si
jog vi szony ban nem álló mû sza ki szak em bert bíz hat meg.
A szak em ber meg bí zá sá nak – a szak em ber ál tal szám lá val
iga zolt – költ sé ge i re az ön kor mány zat a me gyei új já épí té si 
bi zott ság iga zo lá sa alap ján a te le pü lé si ke ret össze gen fe lül 
ká ro sult in gat la non ként leg fel jebb 5000 fo rin tot igé nyel -
het.

6.  §

(1) A jegy zõ a tá mo ga tott ká ro sul tak ról kö te les nyil ván -
tar tást ve zet ni, amely nek tar tal maz nia kell:

a) a tá mo ga tott tu laj do nos ada ta it;

b) a lak cím re és az élet vi tel sze rû ott la kás ra vo nat ko zó
iga zo lá so kat;

c) a ká ro so dott in gat lan cí mét;
d) azt, hogy a tá mo ga tás hely re ál lí tást, új já épí tést vagy

hasz nált la kás vá sár lá sát szol gál ja;
e) a tá mo ga tást meg ál la pí tó ha tá ro zat szá mát;
f) a tá mo ga tás össze gét;
g) a ki fi ze té sek idõ pont ját, és az azok ról  szóló bi zony -

la to kat;
h) a 3.  § (6) be kez dé se sze rin ti ese tek ben a meg kö tött

biz to sí tás ra vagy WMA szer zõ dés re vo nat ko zó ada to kat.

(2) Hely re ál lí tás vagy új já épí tés ese tén a jegy zõ a tá mo -
ga tá si összeg rész le te i nek ki fi ze té sét meg elõ zõ en, vagy
azt köve tõen jegy zõ könyv ben iga zol ja a ki vi te le zé si mun -
ká la tok el vég zé sét.

(3) A vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ban ré sze sült ma -
gán sze mély a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a hely re ál lí tá si,
új já épí té si mun ká la tok be fe je zé sét, ille tõ leg hasz nált la kás 
vá sár lá sa ese tén a vé tel ár ki egyen lí té sét kö ve tõ 30 na pon
be lül, de leg ké sõbb 2007. ok tó ber 31-ig hi te les szám lák,
vagy hasz nált la kás vá sár lá sa ese tén a hi te les adás vé te li
szer zõ dés alap ján szá mol el a jegy zõ nek.

(4) A pol gár mes te ri hi va tal ügy in té zõ je a hely szí nen
 ellenõrzi a ki vi te le zést, és ar ról jegy zõ köny vet vesz fel.

(5) Amennyi ben a ká ro sult a (3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõ ig nem szá mol el az ön kor mány zat felé,
vagy a pol gár mes te ri hi va tal ügy in té zõ je a hely szí ni el len -
õr zés so rán jog ta lan igény be vé telt ál la pít meg, úgy a ká ro -
sult nak a tá mo ga tást vagy an nak jog ta la nul igény be vett
 részét vissza kell fi zet nie az ön kor mány za ti költ ség ve tés
ja vá ra.

(6) A jegy zõ – a (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl – a tá -
mo ga tás fel hasz ná lá sá ról 2006. de cem ber 15-ig, il let ve
– a 2007. évre át hú zó dó hely re ál lí tá si mun ká la tok stb. ese -
tén – 2007. no vem ber 30-ig tá mo ga tot tan kén ti té te les
 elszámolást nyújt be a me gyei új já épí té si bi zott ság nak.

(7) A te le pü lé si ke ret összeg fel hasz ná lá sá nak jog sze rû -
sé gét az ille té kes me gyei új já épí té si bi zott ság vizs gál ja.

(8) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra egye bek ben az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény ren del ke -
zé se it kell al kal maz ni.

Az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanok
helyreállításának elõsegítése

7.  §

Az ön kor mány za ti tu laj don ban lévõ in gat la no kat súj tó
– az ön kor mány za ti kö te le zõ fel adat el lá tá sát, il let ve a
 helyi tö meg köz le ke dés biz ton sá gát ve szé lyez te tõ – ká rok
eny hí té se a de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si
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tá mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or
tar ta lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let alap ján tör té nik.

Az önkormányzatok, magánszemélyek
és gazdálkodó szervezetek által a hitelintézetektõl

igénybe vehetõ kedvezményes hitel

8.  §

(1) A 2006 ta va szán ki ala kult rend kí vü li ár víz  miatt
 elemi kárt szen ve dett tér sé gek ben az ön kor mány za tok,
ma gán sze mé lyek és gaz dál ko dó szer ve ze tek ré szé re a kár
kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sát szol gá ló be ru há zá sok -
hoz a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. (a továb biak ban:
MFB Rt.) ked vez mé nyes hi telt biz to sít.

(2) A ked vez mé nyes hi tel igény lé sé nek fel té te lei:

a) a ká ro so dott in gat lan (a köz utak ki vé te lé vel) épí té si
en ge déllyel épült, vagy fenn ma ra dá si en ge déllyel ren del -
ke zik, és/vagy az in gat lan-nyil ván tar tás ban sze re pel;

b) a kár a Ma gyar or szág fo lyó in 2006 ta va szán ki ala -
kult rend kí vü li ár víz zel össze füg gés ben ke let ke zett, mely -
rõl az in gat lan he lye sze rin ti jegy zõ, il let ve – nem hely re -
ál lít ha tó in gat la nok ese té ben – az el sõ fo kú épí tés ügyi ha -
tó ság iga zo lást ad ki;

c) a hi tel ké rel met az in gat lan tu laj do no sa/tu laj do no sai
nyújt hat ja/ják be, aki/amely nyi lat ko zik ar ról, hogy az
 ingatlanra a kár ke let ke zé sé nek idõ pont já ban volt-e ér vé -
nyes biz to sí tá sa, a WMA-val kö tött ér vé nyes szer zõ dé se,
il let ve a ká ro so dott in gat lan hely re ál lí tá sá hoz ré sze sült-e
köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ban;

d) gaz dál ko dó szer ve ze tek és ön kor mány za tok ese tén,
amennyi ben a ked vez mé nyes hi tel bõl a meg sem mi sült tár -
gyi esz köz pót lá sá ra, hely re ál lí tá sá ra ke rül sor, ak kor a
 hitelfelvételre az esz köz tu laj do no sa jo go sult, aki ezt a
szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb biak ban:
Szám vi te li tör vény) sze rin ti nyil ván tar tás sal iga zol ja;

e) amennyi ben a tu laj do nos ren del ke zik a c) pont sze -
rin ti biz to sí tás sal, szer zõ dés sel, il let ve a köz pon ti költ ség -
ve tés bõl a ká ro so dott in gat lan hely re ál lí tá sá hoz, új já épí té -
sé hez vagy új la kás vá sár lá sá hoz köz pon ti költ ség ve té si
tá mo ga tás ban ré sze sült, úgy vál lal ja, hogy a ked vez mé -
nyes hi telt nyúj tó pénz in té ze tet a hi tel ké re lem be nyúj tá sá -
val egy ide jû leg – amennyi ben a kár más for rás ból való
meg té rü lé sé rõl ké sõbb sze rez tu do mást, úgy an nak kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott öt na pon be lül – tá jé koz tat ja a biz to -
sí tá si/kár ta la ní tá si szer zõ dés, il let ve a köz pon ti költ ség ve -
té si tá mo ga tás ke re té ben meg té rü lõ kár össze gé rõl.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl az MFB Rt. a hi tel 
igény lé sé hez to váb bi fel té te le ket ha tá roz hat meg.

(4) Hi tel fel vé tel re nem jo go sult az a ma gán sze mély, aki

a) az ár víz  miatt ele mi kár súj tot ta in gat lan ra vonat -
kozó tu laj do no si jog gal nem ren del ke zik;

b) le járt ese dé kes sé gû adó vagy adók mód já ra be hajt -
ha tó köz tar to zás sal ren del ke zik, ki vé ve, ha az adó ha tó ság
szá má ra fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze tést en ge dé lye -
zett;

c) hi tel szer zõ dés bõl vagy bank ga ran cia-szer zõ dés bõl
ere dõ, le járt tar to zás sal ren del ke zik;

d) olyan in gat lant kí ván a ked vez mé nyes hi tel bõl hely -
re ál lí ta ni, új já épí te ni, vagy vá sá rol ni, amely nek a tu laj do -
ni lap ján vég re haj tás vagy bí ró sá gi íté le ten ala pu ló tu laj -
do ni kor lá to zás, ár ve rés ki tû zé se, bár mi lyen zár lat, ki sa já -
tí tá si el já rás meg in dí tá sa, tu laj do ni jog fenn tar tás sal tör -
ténõ el adá sá nak té nye, per fel jegy zés sze re pel, vissza vá -
sár lá si vagy vé te li jog gal ter helt;

e) olyan in gat lant kí ván a ked vez mé nyes hi tel bõl hely -
re ál lí ta ni, új já épí te ni, vagy vá sá rol ni, amely in gat lan te -
kin te té ben a 11.  § (2) be kez dé sé ben rög zí tett fel té tel tel je -
sí té se nem biz to sít ha tó.

(5) Hi tel fel vé tel re nem jo go sult az a gaz dál ko dó szer ve -
zet, amely

a) az ár víz  miatt kárt szen ve dett in gat lan ra vo nat ko zó
tu laj don jog gal nem ren del ke zik;

b) cég nyil ván tar tás ban, il let ve az zal azo nos ren del te té -
sû ha tó sá gi nyil ván tar tás ban nem sze re pel;

c) le járt ese dé kes sé gû adó vagy adók mód já ra be hajt -
ha tó köz tar to zás sal ren del ke zik, ki vé ve, ha az adó ha tó ság
szá má ra fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze tést en ge dé lye -
zett;

d) hi tel szer zõ dés bõl vagy bank ga ran cia-szer zõ dés bõl
ere dõ, le járt tar to zá sa áll fenn;

e) csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si el já rás alatt áll,
ille tõ leg el le ne vég re haj tá si el já rás van fo lya mat ban;

f) olyan in gat lant kí ván a ked vez mé nyes hi tel bõl hely -
re ál lí ta ni, új já épí te ni, vagy vá sá rol ni, amely nek a tulaj -
doni lap ján vég re haj tás, bí ró sá gi íté le ten ala pu ló tu laj do ni
kor lá to zás, ár ve rés ki tû zé se, bár mi lyen zár lat, ki sa já tí tá si
el já rás meg in dí tá sa, tu laj do ni jog fenn tar tás sal tör té nõ
 eladásának té nye, per fel jegy zés sze re pel, vissza vá sár lá si
vagy vé te li jog gal ter helt;

g) olyan in gat lant kí ván a ked vez mé nyes hi tel bõl hely -
re ál lí ta ni, új já épí te ni, vagy vá sá rol ni, amely in gat lan
 tekintetében a 11.  § (2) be kez dé sé ben rög zí tett fel té tel tel -
je sí té se nem biz to sít ha tó.

(6) Hi tel fel vé tel re nem jo go sult az az ön kor mány zat,
amely

a) az ár víz  miatt kárt szen ve dett in gat lan ra vo nat ko zó
tu laj don jog gal nem ren del ke zik;

b) le járt ese dé kes sé gû adó vagy adók mód já ra be hajt -
ha tó köz tar to zás sal ren del ke zik, ki vé ve, ha az adó ha tó ság
szá má ra fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze tést en ge dé lye -
zett;

c) hi tel szer zõ dés bõl vagy bank ga ran cia-szer zõ dés bõl
ere dõ, le járt tar to zá sa áll fenn;

d) olyan in gat lant kí ván a ked vez mé nyes hi tel bõl hely -
re ál lí ta ni, új já épí te ni, vagy vá sá rol ni, amely nek a tu laj do -
ni lap ján vég re haj tás, bí ró sá gi íté le ten ala pu ló tu laj do ni
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kor lá to zás, ár ve rés ki tû zé se, bár mi lyen zár lat, ki sa já tí tá si
el já rás meg in dí tá sa, tu laj do ni jog fenn tar tás sal tör té nõ
 eladásának té nye, per fel jegy zés sze re pel, vissza vá sár lá si
vagy vé te li jog gal ter helt;

e) olyan in gat lant kí ván a hi tel bõl hely re ál lí ta ni, új já -
épí te ni, vagy vá sá rol ni, amely in gat lan te kin te té ben a 11.  § 
(2) be kez dé sé ben rög zí tett fel té tel tel je sí té se – köz utak
 kivételével – nem biz to sít ha tó.

(7) A ked vez mé nyes hi telt ki zá ró lag a (2) be kez dés
e) pont ja sze rin ti biz to sí tás ból, kár ta la ní tás ból, az e ren de -
let 1–6.  §-ai alap ján igény be ve he tõ tá mo ga tá sok ból – ön -
kor mány za ti tu laj don ban be kö vet ke zett ká rok ese tén a 7.  § 
sze rin ti vis ma i or tá mo ga tá sok ból –, il let ve más for rá sok -
ból meg nem té rü lõ mér ték ben, a 9.  §-ban rész le te zett
 hitelcélokra le het igény be ven ni.

9.  §

(1) A ked vez mé nyes hi tel – a meg je lölt ma xi má lis
össze gek mel lett – az aláb bi fel té te lek kel ve he tõ igény be:

a) ma gán sze mé lyek ese té ben az igé nyel he tõ ked vez -
mé nyes hi tel össze ge a kár fel mé ré si jegy zõ könyv sze rin ti
hely re ál lí tá si ér ték köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás sal és
a biz to sí tás ból/kár ta la ní tás ból ka pott té rí tés sel csök ken tett 
össze ge, amely la kás vagy la kás nak mi nõ sü lõ la kó épü let
hely re ál lí tá sa, új já épí té se vagy vá sár lá sa ese tén eset le ge -
sen nö vel he tõ a kom fort fo ko zat ja ví tá sá hoz szük sé ges
összeg gel. A ked vez mé nyes hi tel össze ge nem le het
 nagyobb:

aa) a meg ron gá ló dott la kás és la kás nak mi nõ sü lõ
 lakóépület hely re ál lí tá sa ese tén 6 mil lió fo rint nál,

ab) meg sem mi sült la kás és la kás nak mi nõ sü lõ la kó -
épü let új já épí té se, vagy he lyet te má sik la kás, la kó épü let
vá sár lá sa ese tén 15 mil lió fo rint nál,

ac) üdü lõ hely re ál lí tá sa, új já épí té se vagy he lyet te más
üdü lõ vá sár lá sa ese tén 6 mil lió fo rint nál,

ad) a nem la kás célú in gat lan hely re ál lí tá sa, új já épí té se
ese tén 3 mil lió fo rint nál;

b) gaz dál ko dó szer ve zet ese té ben:

ba) az ár víz  miatt ele mi kár kö vet kez té ben meg ron gá -
ló dott vagy meg sem mi sült, a gaz dál ko dó szer ve zet tu laj -
do ná ban lévõ in gat lan hely re ál lí tá sá hoz, új já épí té sé hez
vagy he lyet te má sik in gat lan vá sár lá sá hoz,

bb) a Szám vi te li tör vény sze rin ti, a gaz dál ko dó szer ve -
zet nyil ván tar tá sai alap ján be azo no sít ha tó, meg sem mi sült
gé pek, be ren de zé sek, fel sze re lé sek pót lá sá hoz;

c) ön kor mány za tok ese té ben:

ca) az ár víz  miatt ele mi kár kö vet kez té ben megron -
gálódott vagy meg sem mi sült, az ön kor mány zat tu laj do ná -
ban lévõ in gat lan hely re ál lí tá sá hoz, új já épí té sé hez vagy
 helyette má sik in gat lan vá sár lá sá hoz, és az ön kor mány zat
tu laj do ná ban lévõ meg ron gá ló dott köz mû vek, utak hely re -
ál lí tá sá hoz, új já épí té sé hez,

cb) a Szám vi te li tör vény sze rin ti, az ön kor mány zat
nyil ván tar tá sai alap ján be azo no sít ha tó, meg sem mi sült
 gépek, be ren de zé sek, fel sze re lé sek pót lá sá hoz.

(2) Ön kor mány za tok ese tén az igé nyel he tõ ked vez mé -
nyes hi tel össze ge a kár fel mé ré si jegy zõ könyv sze rin ti
hely re ál lí tá si ér ték köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás sal és
a biz to sí tás ból/kár ta la ní tás ból ka pott té rí tés sel csök ken tett 
össze ge. Gaz dál ko dó szer ve ze tek ese tén az igé nyel he tõ
ked vez mé nyes hi tel össze ge a kár összeg biz to sí tás ból
 kapott té rí tés sel csök ken tett össze ge.

(3) A ked vez mé nyes hi tel nem hasz nál ha tó fel kü lö nö -
sen:

a) a kár meg elõ zés re, ár ví zi vé de ke zés re for dí tott ki -
adá sok ra;

b) ÁFA fi nan szí ro zá sá ra, ki vé ve, ha a hi tel fel ve võ
ÁFA vissza igény lé sé re nem jo go sult;

c) ál la mi tá mo ga tás elõ fi nan szí ro zá sá ra;
d) más hi tel ki vál tá sá ra, üz let rész, rész vény vásárlá -

sára;
e) el ma radt ha szon fi nan szí ro zá sá ra.

10.  §

(1) A ked vez mé nyes hi tel igény be vé te lé re vo nat ko zó
hi tel ké rel me ket fo lya ma to san, de leg ké sõbb 2006. de cem -
ber 31-ig le het be nyúj ta ni.

(2) A ked vez mé nyes hi tel igény lé sé hez be kell nyúj ta ni
az aláb bi do ku men tu mo kat:

a) iga zo lást, amely nek tar tal maz nia kell az aláb bi a kat:
aa) az in gat lan mely fo lyón és mely idõ szak ban be kö -

vet ke zett rend kí vü li ár víz  miatt ká ro so dott,
ab) a ká ro so dott in gat lan hely re ál lí tá sá ra van-e le he tõ -

ség,
ac) amennyi ben a ká ro so dott in gat lan hely re ál lí tá sá ra a 

2.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt ok  miatt nincs le he tõ ség,
an nak rö vid in dok lá sát,

ad) az ár víz kö vet kez té ben ke let ke zett kár össze gét,
ae) ön kor mány za tok és gaz dál ko dó szer ve ze tek ese tén

a ká ro so dott tár gyi esz kö zök jegy zé két,
af) az új já épí tés re vo nat ko zó ter ve ket, költ ség becs lést,
ag) épí té si ha tó sá gi en ge dély szá mát;
b) a biz to sí tá si köt vény vagy a WMA szer zõ dés szá mát

és nyi lat ko za tot vagy iga zo lást az azok ból ka pott kár té rí -
tés össze gé rõl;

c) a hely re ál lí tás, új já épí tés ter ve zett költ ség ve té sét,
vá sár lás ese tén az adás vé te li szer zõ dést vagy szándék -
nyilatkozatot;

d) a hi tel ké pes ség vizs gá la tá hoz szük sé ges, az MFB Rt.
ál tal meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat.

(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti iga zo lás ki adá sá ra
ma gán sze mé lyek hi tel ké rel me ese té ben az in gat lan he lye
sze rin ti jegy zõ, gaz dál ko dó szer ve ze tek és ön kor mány za -
tok hi tel ké rel me ese té ben az in gat lan he lye sze rin ti elsõ
fokú épí tés ügyi ha tó ság jo go sult.
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11.  §

(1) A ked vez mé nyes hi tel nyúj tá sá ra az MFB Rt. jo go -
sult, de a hi te le zé si fo lya mat le bo nyo lí tá sá ra pénz ügyi
szol gál ta tás köz ve tí té sé re jo go sít vánnyal ren del ke zõ gaz -
dál ko dó szer ve ze tet, ille tõ leg szer ve ze te ket is igény be
 vehet.

(2) A ked vez mé nyes hi tel bõl vég re haj tott be ru há zás tár -
gyá ra a ked vez mé nyes hi tel fu tam ide jé re ár víz okoz ta ká -
rok ra is ér vé nyes biz to sí tá si szer zõ dést kell köt ni, vagy a
WMA-val kö tött ér vé nyes szer zõ dés sel kell ren del kez ni,
és a biz to sí tás kár té rí té si össze gét a min den kor fenn ál ló
 hitel ere jé ig az MFB Rt.-re kell en ged mé nyez ni.

12.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) gaz dál ko dó szer ve zet: a Pol gá ri Tör vény könyv sze -

rin ti gaz dál ko dó szer ve zet, va la mint a Ma gyar or szá gon
 fiókteleppel vagy ke res ke del mi kép vi se let tel ren del ke zõ
kül föl di vál lal ko zás;

b) ter mé sze tes sze mély/ma gán sze mély: a ma gyar ál -
lam pol gá rok, ille tõ leg EGT tag ál lam ál lam pol gá rai, kül -
föl di ek ese té ben leg alább egy éve élet vi tel sze rû en
 Magyarországon tar tóz ko dó kül föl di ek;

c) épü let: az olyan épít mény, amely a kör nye zõ kül sõ
tér tõl épü let szer ke ze tek kel rész ben vagy egész ben el vá -
lasz tott te ret al kot, és ez zel az ál lan dó vagy idõ sza kos tar -
tóz ko dás, ille tõ leg hasz ná lat fel té te le it biz to sít ja, ide ért ve
az olyan ön ál ló lé te sít ményt is, amely rész ben vagy tel jes
bel ma gas sá gá val a kör nye zõ csat la ko zó te rep szint alatt
van. Épü let rész az épü let mû sza ki lag el kü lö ní tett, kü lön
be já rat tal el lá tott ré sze, amely az zal fe le l meg la kás nak
vagy üdü lõ nek, hogy az in gat lan-nyil ván tar tás ban ön ál ló
in gat lan ként nem sze re pel;

d) la kó épü let: túl nyo mó részt (a hasz nos alap te rü let
50%-át meg ha la dó mér ték ben) la kást tar tal ma zó épü let;

e) la kás: a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint
 elidegenítésükre vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló
1993. évi LXXVIII. tör vény ben fog lal tak alap ján ilyen nek 
mi nõ sü lõ és az in gat lan-nyil ván tar tás ban la kó ház, la kó -
épü let, la kás, kas tély, vil la, ud var ház meg ne ve zés sel nyil -
ván tar tott vagy ilyen ként fel tün te tés re váró in gat lan,
 továbbá min den, az in gat lan-nyil ván tar tás ban más meg ne -
ve zés sel nyil ván tar tott, de hasz ná lat ba vé te li, fennmara -
dási en ge dé lye sze rint la kás nak mi nõ sü lõ in gat lan;

f) üdü lõ: az in gat lan-nyil ván tar tás ban üdü lõ ként (üdü -
lõ épü let, hét vé gi ház, apart man, nya ra ló, va dász ház stb.)
fel tün te tett vagy ilyen ként fel tün te tés re váró, en nek hi á -
nyá ban ha tó sá gi en ge dély alap ján üdü lõ nek épült épü let;

g) la kó épü let rész: a la kó épü let nek a la kás tól vég le ges
fal sí kok kal el kü lö ní tett, ön ál ló be já rat tal el lá tott, la kás -
nak, üdü lõ nek nem mi nõ sü lõ he lyi sé ge vagy he lyi ség cso -
port ja;

h) nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség: amely ki zá ró -
lag ipar i, épí tõ ipa ri, me zõ gaz da sá gi, víz gaz dál ko dá si,
 kereskedelmi, tá ro lá si, szol gál ta tá si, igaz ga tá si, hon vé del -
mi, ren dé sze ti, mû ve lõ dé si, ok ta tá si, ku ta tá si, egész ség -
ügyi, szo ci á lis, jó lé ti és más gaz da sá gi cél ra szol gál.

13.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

54/2006. (VII. 26.) FVM
rendelete

a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának
és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint

a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl,
tárolásáról és szállításáról  szóló

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény
65.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban és (3) be kez dé sé nek 
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a (3) be kez dés 
a) pont ja vo nat ko zá sá ban az egész ség ügyi mi nisz ter rel,
va la mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-ának 5. és 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„5. Iker cso mag: két vagy több en ge dé lye zett nö vény -

vé dõ szert, ada lék anya got együt tes ki jut ta tás hoz tör té nõ
fel hasz ná lás ra, egyet len, egy más tól el vá laszt ha tat lan
 fogyasztói cso ma go lá si egy ség ben tar tal ma zó ki sze re lés.

6. Ke res ke del mi gyûj tõ cso mag: azo nos vagy kü lön bö -
zõ ren del te té sû en ge dély kö te les ter mé kek ki zá ró lag ke res -
ke del mi célú cso ma go lá si egy sé ge (pél dá ul kar ton do boz,
zsu gor fó lia), amely ben az egye di ki sze re lé sek az en ge -
dély ok ira tuk alap ján ön ál ló ér té ke sí té si egy ség ként is for -
ga lom ba hoz ha tók és fel hasz nál ha tók.”
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2.  §

(1) Az R. 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A nö vény vé dõ sze rek en ge dé lye zé si el já rá sá ban az
Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal (a továb biak ban: OTH) és 
az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -
ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a továb biak ban: OKTVF) szak ha tó -
ság ként jár el.”

(2) Az R. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szak ha tó sá gi ál lás fog la lás nak a kö vet ke zõk re kell
 kiterjednie:]

„b) az OKTVF szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa tar tal maz za
a nö vény vé dõ szer kör nye ze ti sor sát és vi sel ke dé sét, öko -
to xi ko ló gi ai sa já tos sá gát, a kör nye zet és a ter mé szet
 védelmét érin tõ ha tá sát, a fel hasz ná lás kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel té te le it, a nö vény vé dõ szer kör nye ze ti
ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lá sát,”

3.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) A kom bi vagy az iker cso mag ként for ga lom ba

ke rü lõ en ge dély kö te les ter mék ki sze re lé sek en ge dély irán -
ti ké rel mé hez a kö vet ke zõ ada to kat kell be nyúj ta ni:

a) a cso ma go lás ban lévõ ké szít mé nyek en ge dé lye sé -
nek a ki sze re lés hez tör té nõ hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát,

b) a ki sze re lés cím ke ter ve ze tét és a ben ne lévõ ké szít -
mé nyek el fo ga dott cím ké jét,

c) a ké rel me zõ és a ki sze re lést vég zõ ada ta it.
(2) A ke res ke del mi gyûj tõ cso mag ban tör té nõ for gal ma -

zás té nyét a te vé keny ség meg kez dé se elõtt az en ge dé lye zõ
ha tó ság hoz be kell je len te ni. A be je len tés nek tar tal maz nia
kell:

a) a cso ma go lás ban lévõ ké szít mé nyek en ge dé lye sé -
nek ada ta it és hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát,

b) a ki sze re lés ben lévõ ké szít mé nyek el fo ga dott cím -
ké jét,

c) a be je len tõ és a ki sze re lést, il let ve cso ma go lást
 végzõ ada ta it.”

4.  §

Az R. 21.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Olyan ter mék kel, amely Ma gyar or szá gon nem
 honos élet ké pes szer ve ze tet tar tal maz, a (2) be kez dés ben
elõ ír tak tól füg get le nül csak az en ge dé lye zõ ha tó ság ál tal
– az OTH és az OKTVF szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sá nak
figye lembe véte lével – ki adott en ge dé lye alap ján le het
 kísérletet foly tat ni. Az en ge dély nem men te sít a ter mé szet -
vé del mi jog sza bá lyok ál tal elõ írt be ho za ta li en ge dély
meg szer zé se alól.”

5.  §

Az R. 45.  §-a a) pont já nak 1. al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ irány el vek nek való meg fe le -
lést szol gál ja:

a) a Ta nács 1991. jú li us 15-i 91/414/EGK irány el ve a
nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról, va la mint az
en nek mó do sí tá sá ról  szóló,]

„1. a Ta nács 1997/57/EK és 2004/66/EK, 2005/25/EK,
va la mint a Bi zott ság 1993/71/EGK, 1994/37/EK,
1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK,
1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK,
2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK,
2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK,
2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK,
2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK,
2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,
2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK,
2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK
irány elv vel mó do sí tott 2004/60/EK, 2004/62/EK,
2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK,
2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK,
2005/58/EK irány el vei,”

6.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 6. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
val össze füg gõ egyes föld mû ve lés ügyi ága za ti mi nisz te ri
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 97/2005. (X. 28.) FVM
ren de let 23.  §-a ha tá lyát vesz ti.

8.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Unió kö vet ke zõ jogi ak tu sa i -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2005/25/EK irány el ve (2005. már ci us 14.)
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv VI. mel lék le té nek mó do sí -
tá sá ról a mik ro or ga niz mu so kat tar tal ma zó nö vény vé dõ
sze rek ese té ben,

b) a Bi zott ság 2005/58/EK irány el ve (2005. szep tem -
ber 21.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a bi fe na zát és a
mil be mek tin ha tó anyag ként való fel vé te lé nek cél já ból tör -
té nõ mó do sí tá sá ról.

Gõ gös Zol tán s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz té ri u mi

ál lam tit kár
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1. számú melléklet az 54/2006. (VII. 26.) FVM rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „A” ré sze a kö vet ke zõ 102. és 103. sor ral egé szül ki:

[Sor -
szám

EU Nr.
Ha tó anyag

meg ne ve zé se
Azo no sí tó

 számok
IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés

idõ pont ja
Az al kal ma zás

ha tár ide je

A nö vény vé dõ
sze rek újra -

értékelésének
ha tár ide je

Le já rat
 idõpontja

Spe ci á lis elõ írások]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

„102. 110 bi fe na zát CAS-szám:
149877-41-8
CIPAC-
szám: 736

izop ro pil 2-(4-metoxi -
bifenil-3-il)hid ra zi no for mát

³950 g/kg 2005. 12. 01. 2006. 05. 31. 2007. 05. 31. 2015. 11. 30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag at ka ölõ szer ként
való hasz ná lat en ge dé lye -
zett.

B. RÉSZ
A bi fe na zá tot tar tal ma zó
 növényvédõ sze rek nek az
üveg há zi dísz nö vé nye ken
kí vü li fel hasz ná lá sa enge -
délyezésekor biz to sí ta ni kell 
azt, hogy az en ge dély ki bo -
csá tá sa elõtt min den szük -
séges adat és in for má ció
ren del ke zés re áll jon. A
6. szá mú mel lék let ben elõ írt
egy sé ges alap el vek kel össz -
hang ban az Élel mi szer lánc-
és Ál lat egész ség ügyi Ál lan -
dó Bi zott ság ál tal 2005. jú -
nius 3-án vég le ge sí tett, a
bi fe na zát ról szó ló fe lül vizs -
gá la ti je len tés ben és külö -
nösen an nak I. és
II. füg ge lé ké ben sze rep lõ
kö vet kez te té se ket fi gye lem -
be kell ven ni.
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[Sor -
szám

EU Nr.
Ha tó anyag

meg ne ve zé se
Azo no sí tó

 számok
IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés

idõ pont ja
Az al kal ma zás

ha tár ide je

A nö vény vé dõ
sze rek újra -

értékelésének
ha tár ide je

Le já rat
 idõpontja

Spe ci á lis elõ írások]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

103. 111 mil be mek tin
A mil be mek -
tin az M.A3
és az M.A4
ke ve ré ke.

CAS-szám:
M.A3:
51596-10-2
M.A4:
51596-11-3
CIPAC-
szám: 660

M.A3:
(10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,
20R,21R,24S)-21,24-di hid -
ro xi-5’,6’,11,13,22-pen ta -
me til-3,7,19-tri o xa tet ra cik lo
[15.6.1.14,8.020,24]penta -
cosa-10,14,16,22-tet ra én-
6-spi ro-2’-tet ra hid ro-
pi rán-2-on

M.A4:
(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,
5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,
21R,24S)-6’-etil-21,24-
di hid ro xi-5’,11,13,22-tet ra -
me til-3,7,19-trioxatetra -
ciklo[15.6.1.14,8020,24]pen ta-
co sa-10,14,16,22-tet ra én-6-
spi ro-2’-tet ra hid ro pi án-2-on

³950 g/kg 2005. 12. 01. 2006. 05. 31. 2007. 05. 31. 2015. 11. 30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag az at ka ölõ vagy
ro var ölõ szer ként való hasz -
ná lat en ge dé lye zett.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben sze -
rep lõ egy sé ges alap el vek kel
össz hang ban az Élel mi szer -
lánc- és Ál lat egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2005. jú ni us 3-án vég le ge sí -
tett, a mil be mek tin rõl szó ló
fe lül vizs gá la ti je len tés ben
és kü lö nö sen an nak I. és
II. füg ge lé ké ben sze rep lõ
kö vet kez te té se ket fi gye lem -
be kell ven ni. Ezen ál ta lá nos
ér té ke lés so rán kü lö nös fi -
gyel met kell for dí ta ni a vízi
or ga niz mu sok vé del mé re.
Adott eset ben koc ká zat csök -
ken tõ in téz ke dé se ket kell
 alkalmazni.”
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2. számú melléklet
az 54/2006. (VII. 26.) FVM rendelethez

1. Az R. 6. szá mú mel lék le té nek szö ve ge a cí met köve -
tõen a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

[Egységes elvek a növényvédõ szerek értékeléséhez
és engedélyezéséhez]

„I. rész

KÉMIAI NÖVÉNYVÉDÕ SZEREK”

2. Az R. 6. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ II. résszel
egé szül ki:

„II. rész

MIKROORGANIZMUSOKAT TARTALMAZÓ
NÖVÉNYVÉDÕ SZEREK

A. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK

B. ÉRTÉKELÉS
1. Ál ta lá nos alap el vek
2. Kü lön le ges alap el vek
2.1. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer azo no sí tá sa
2.1.1. A mik ro or ga niz mus azo no sí tá sa a nö vény vé dõ

szer ben
2.1.2. A nö vény vé dõ szer azo no sí tá sa
2.2. Bi o ló gi ai, fi zi kai, ké mi ai és tech ni kai tulajdon -

ságok
2.2.1. A mik ro or ga niz mus bi o ló gi ai tu laj don sá gai a

nö vény vé dõ szer ben
2.2.2. A nö vény vé dõ szer fi zi kai, ké mi ai és tech ni kai

tu laj don sá gai
2.3. To váb bi in for má ci ók
2.3.1. A nö vény vé dõ szer ben levõ mik ro or ga niz mus

elõ ál lí tá sá nak mi nõ ség-el len õr zé se
2.3.2. A nö vény vé dõ szer mi nõ ség-el len õr zé se
2.4. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer ha té kony sá ga
2.5. Azo no sí tá si/ki mu ta tá si és mennyi ség meg ha tá ro -

zá si mód sze rek
2.5.1. Ana li ti kai mód sze rek a nö vény vé dõ szer re vo -

nat ko zó an
2.5.2. Ana li ti kai mód sze rek a szer ma ra dé kok ra vo nat -

ko zó an
2.6. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer nek az em ber i

és ál la ti egész ség re gya ko rolt ha tá sa
2.6.1. A nö vény vé dõ szer bõl ere dõ ha tás
2.6.2. A szer ma ra dé kok ból ere dõ ha tás
2.7. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer sor sa és vi sel -

ke dé se a kör nye zet ben
2.8. A nem cél szer ve ze tek re gya ko rolt ha tás és expo -

zíció
2.9. Kö vet kez te té sek és ja vas la tok

C. DÖNTÉSHOZATAL
1. Ál ta lá nos alap el vek
2. Kü lön le ges alap el vek
2.1. Azo no sí tás
2.2. Bi o ló gi ai és tech ni kai tu laj don sá gok
2.3. To váb bi in for má ció
2.4. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer ha té kony sá ga
2.5. Azo no sí tá si/ki mu ta tá si és mennyi ség meg ha tá ro -

zá si mód sze rek
2.6. Az em ber i és ál la ti egész ség re gya ko rolt ha tás
2.6.1. A nö vény vé dõ szer bõl ere dõ
2.6.2. A szer ma ra dé kok ból ere dõ
2.7. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer sor sa és vi sel -

ke dé se a kör nye zet ben
2.8. A nem cél szer ve ze tek re gya ko rolt ha tás

A. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK

1. Az egy sé ges el vek ki ala kí tá sá nak cél ja, hogy a
 mikrobiológiai nö vény vé dõ sze rek en ge dé lye zé se so rán
– fi gye lem mel a Tv. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–e) pont -
ja i ra – biz to sí ta ni le hes sen az em be rek, az ál la tok, va la -
mint a kör nye zet tel jes körû vé del mét.

2. A ké rel mek el bí rá lá sa kor és az en ge dé lyek meg adá -
sa kor az en ge dé lye zõ ha tó ság nak gon dos kod ni kell ar ról,
hogy:

a)
– a be nyúj tott rész le tes és össze fog la ló ada tok meg fe -

lel je nek a 3. szá mú mel lék let B. ré szé ben fog lalt kö ve tel -
mé nyek nek; en nek a Tv. 22.  §-ában meg ha tá ro zott elõ -
írások be tar tá sa mel lett, leg ké sõbb a dön tés ho za tal cél já -
ból vég zett ér té ke lés vég le ges le zá rá sá ig kell tel je sül nie,

– a be nyúj tott ada tok mennyi sé gi, mi nõ sé gi és tar tal mi
szem pont ból a va ló ság nak meg fe le lõ ek, va la mint al kal -
ma sak a ké rel me zõ do ku men tu ma i nak ered mé nyes ér té ke -
lé sé hez, to váb bá

– ér té ke li – ahol szük sé ges – a ké rel me zõk ál tal arra
 vonatkozóan be nyúj tott iga zo lá so kat, hogy mi ért nem
nyúj ta nak be bi zo nyos ada to kat;

b) figye lembe ve szi a 2. szá mú mel lék let B. ré szé nek
ada ta it a nö vény vé dõ szer mik ro bi o ló gi ai ha tó anya ga i ra
(be le ért ve a ví ru so kat is) vo nat ko zó an, me lye ket az adott
ha tó anyag kö zös sé gi en ge dé lye zé sé hez nyúj tot tak be,
 valamint ezen ada tok ér té ke lé si ered mé nye it, a Tv.
22.  §-ának meg fele lõen,

c) figye lembe ve szi a jog sze rû en ren del ke zés re álló
mû sza ki és tu do má nyos in for má ci ó kat, me lyek a nö vény -
vé dõ sze rek ha tá sa, a nö vény vé dõ sze rek, il let ve össze te -
võ ik és ma ra dé ka ik le het sé ges mel lék ha tá sai meg íté lé se
szem pont já ból fon to sak.

3. Ahol az ér té ke lés re vo nat ko zó kü lön le ges alap el vek -
kel kap cso lat ban hi vat koz nak a 2. szá mú mel lék let B. ré -
szé nek ada ta i ra, azt úgy kell ér te ni, mint a 2. pont b) al -
pont já ban em lí tett ada to kat.
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4. Ha a kö zölt ada tok és in for má ci ók ele gen dõ ek leg -
alább egy ja va solt fel hasz ná lá si te rü let ér té ke lé sé nek be fe -
je zé sé hez, a ké rel met el kell bí rál ni és az adott fel hasz ná lá -
si te rü let re vo nat ko zó an ha tá ro za tot kell hoz ni. A be nyúj -
tott iga zo lá so kat meg vizs gál va vissza kell uta sí ta ni azo kat
a ké rel me ket, ame lyek nek a hi á nyos ada tai nem te szik le -
he tõ vé az ér té ke lés vég le ges le zá rá sát és a ja va solt fel hasz -
ná lá si te rü le tek leg alább egyi ké nél meg ala po zott dön tés
meg ho za ta lát.

5. Az ér té ke lés és a dön tés ho za tal alatt az en ge dé lye zõ
ha tó ság együtt mû kö dik a ké rel me zõk kel, hogy rész le tes és 
össze fog la ló ada tok kal kap cso la tos min den kér dést kel lõ
gyor sa ság gal le hes sen meg vá la szol ni.

6. Az ér té ke lés és a dön tés ho za tal so rán az en ge dé lye zõ 
ha tó ság dön té se it meg fe le lõ, le he tõ leg nem zet kö zi leg,
pél dá ul az EPPO ál tal alá tá masz tott tu do má nyos alap -
elvekkel kell ala poz ni.

7. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ sze rek élet ké pes és
élet kép te len mik ro or ga niz mu so kat (be le ért ve a ví ru so kat
is), ada lék anya go kat, to váb bá a nö ve ke dés so rán ter melt
anyag cse re ter mé ke ket/to xi no kat, a táp kö zeg maradvá -
nyait és (mik ro bi o ló gi ai) szennye zõ anya go kat tar tal maz -
hat nak. Ér té kel ni kell a mik ro or ga niz must, an nak anyag -
cse re ter mé ke it/to xi no kat és a nö vény vé dõ szert a táp kö zeg 
ma rad vá nya i val, va la mint a je len le võ (mik ro bi o ló gi ai)
szennye zõ anya gok kal.

8. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak figye lembe kell ven nie
az Élel mi szer lánc- és Ál lat egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott -
ság ál tal el fo ga dott út mu ta tó do ku men tu mo kat.

9. A gén tech no ló gi á val mó do sí tott mik ro or ga niz mu -
sok te kin te té ben a vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyo kat is
figye lembe kell ven ni, az ér té ke lést azok elõ írásainak
meg fele lõen kell el vé gez ni.

10. A mik ro bi o ló gi ai ki fe je zé sek fo ga lom meg ha tá ro -
zá sai és ma gya rá za tai

a) An ti bi ó zis: Kap cso lat két vagy több mik ro or ga niz -
mus faj kö zött, mely ben az egyik faj ak tí van sé rül (a ká ros
faj ál tal ter melt to xi nok  miatt).

b) An ti gén: Min den anyag, ami a meg fe le lõ sej tek kel
való kap cso lat ba lé pés ered mé nye kép pen lét re hoz egy
 érzékenységi ál la po tot, il let ve im mun ér zé keny sé get egy
lá tens idõ szak után (na pok vagy he tek), és ami kimutat -
ható mó don re a gál az ér zé kennyé tett alany an ti tes te i re,
 illetve im mun sejt je i re in vivo vagy in vit ro.

c) An ti mik ro bi á lis: Az an ti mik ro bi á lis anya gok vagy
an ti mik ro bi á li sok olyan anya gok, ame lyek vagy ter mé sze -
te sen for dul nak elõ, vagy fé lig szin te ti ku sak vagy szin te ti -
ku sak, és an ti mik ro bi á lis te vé keny sé get mu tat nak (el pusz -
tít ják a mik ro or ga niz mu so kat vagy meg aka dá lyoz zák
azok nö ve ke dé sét). Az an ti mik ro bi á lis ki fe je zés a kö vet -
ke zõ ket tar tal maz za:

– an ti bi o ti ku mo kat, me lyek mik ro or ga niz mu sok ból
elõ ál lí tott vagy szár maz ta tott anya gok, és

– an ti kok ci di á li so kat, olyan anya gok, me lyek kok ci di ák -
kal, egy sej tû pro to zoa-élõs kö dõk kel szem ben ak tí vak.

d) TKE: Te lep kép zõ egy ség; egy vagy több sejt, me -
lyek nö ve ke dé sük so rán egyet len lát ha tó te le pet al kot nak.

e) Ko lo ni zá ció: Egy mik ro or ga niz mus el ter je dé se és
meg te le pe dé se egy adott kör nye zet ben, pél dá ul kül sõ
(bõr) vagy bel sõ test fe lü le te ken (be lek, tüdõ). Ko lo ni zá ció 
ese tén a mik ro or ga niz mus nak hosszabb ide ig kell fenn ma -
rad nia, mint az vár ha tó az adott szerv ben. A mik ro or ga niz -
mu sok po pu lá ci ó ja csök ken het, de las sab ban, mint a nor -
má lis eset ben, egyéb ként a po pu lá ció le het ál lan dó vagy
nö vek võ. A ko lo ni zá ció tör tén het ár tal mat lan és funk ci o -
ná lis mik ro or ga niz mu sok, va la mint kór oko zó mik ro or ga -
niz mu sok ese tén is. A ha tá sok le het sé ges elõ for du lá sát a
fo ga lom nem jel zi.

f) Öko ló gi ai hely: Egye di kör nye ze ti hely, me lyet egy
bi zo nyos faj fog lal el, az el fog lalt tény le ges fi zi kai hely és
a kö zös sé gen vagy az öko szisz té mán be lül tel je sí tett funk -
ci ók te kin te té ben egy aránt.

g) Gaz da szer ve zet: Egy nö vény, ál lat vagy em ber, ami
élõ hely ként vagy táp lá lék ként szol gál más élõ szer ve ze -
tek nek (élõs kö dõk nek).

h) Gaz da szer ve zet-spe ci fi kus: Azok nak a kü lön bö zõ
gaz da szer ve zet fa jok nak a sora, ame lyek ben egy mik ro or -
ga niz mus-faj vagy -törzs meg ta lál ha tó. A gaz da szer ve -
zet-spe ci fi kus mik ro or ga niz mus a kü lön bö zõ gaz da szer -
ve zet fa jok kö zül egy ben vagy csak né hány ban te le pe dik
meg vagy van ká ros ha tás sal. A nem gaz da szer ve zet-spe -
ci fi kus mik ro or ga niz mus meg te le ped het, vagy ká ros ha -
tás sal le het kü lön bö zõ gaz da szer ve zet fa jok szé les kö ré re.

i) Fer tõ zés: Egy kór oko zó mik ro or ga niz mus be te le pe -
dé se vagy be lé pé se egy fo gé kony gaz da szer ve zet be, akár
okoz kó ros ha tá so kat vagy be teg sé get, akár nem. Az or ga -
niz mus nak be kell lép nie a gaz da szer ve zet tes té be, rend -
sze rint a sej tek be, és ké pes nek kell len nie új fer tõ zõ egy sé -
gek rep ro du ká lá sá ra. Az egy sze rû en a táp lá lék kal el fo -
gyasz tott kór oko zó nem von ja ma gá val a fer tõ zést.

j) Fer tõ zõ: Fer tõ zés át adá sá ra ké pes.

k) Fer tõ zõ ké pes ség: A mik ro or ga niz mus azon jel lem -
zõi, me lyek ké pes sé te szik azt a fo gé kony gaz da szer ve zet
meg fer tõ zé sé re.

l) In vá zió: A mik ro or ga niz mus be lé pé se a gaz da szer -
ve zet tes té be (pél dá ul tény le ges át ha to lás a kül ta ka rón, a
be lek hám sejt je in stb.). Az „el sõd le ges in vá zi ós ké pes ség” 
a kór oko zó mik ro or ga niz mu sok tu laj don sá ga.

m) Sza po ro dás: A mik ro or ga niz mus ké pes sé ge a rep ro -
du ká lás ra és szám be li nö ve ke dés re egy fer tõ zés so rán.

n) Mi ko to xin: Gom ba to xin (gom bák ál tal ter melt mér -
ge zõ anyag).

o) Nem élet ké pes mik ro or ga niz mus: Olyan mik ro or ga -
niz mus, amely nem ké pes a ge ne ti kai anya ga le má so lá sá ra
vagy át adá sá ra.

p) Nem élet ké pes szer ma ra dék: Olyan szer ma ra dék,
amely nem ké pes a ge ne ti kai anya ga le má so lá sá ra vagy
 átadására.
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q) Kór oko zó ké pes ség: A mik ro or ga niz mus ké pes sé ge
be teg ség elõ idé zé sé re, il let ve a gaz da szer ve zet ben való
kár oko zás ra. Sok kór oko zó a be teg sé get vagy

– a mér ge zõ és in vá zi ós, vagy pe dig
– a mér ge zõ és ko lo ni zá ló ké pes sé gei kom bi ná ci ó já val

okoz za.
Azon ban né hány tá ma dó kór oko zó ese té ben a gaz da -

szer ve zet vé del mi rend sze ré nek rend el le nes re ak ci ó ja idé -
zi elõ a be teg sé get.

r) Szim bi ó zis: Az élõ szer ve ze tek kö zött egy bi zo nyos
tí pu sú kap cso lat, ahol az egyik élõ szer ve zet köz vet len tár -
su lás ban van a má sik kal, és ez mind két szer ve zet szá má ra
ked ve zõ.

s) Élet ké pes mik ro or ga niz mus: Olyan mik ro or ga niz -
mus, amely ké pes a ge ne ti kai anya ga le má so lá sá ra vagy
át adá sá ra.

t) Élet ké pes szer ma ra dék: Olyan szer ma ra dék, amely
ké pes a ge ne ti kai anya ga le má so lá sá ra vagy át adá sá ra.

u) Vi ro id: Pro te in nel nem tár sí tott rö vid RNS szál ból
álló fer tõ zõ anyag bár mely osz tá lya. Az RNS nem kó dol ja
a pro te i ne ket, és nem ala kít ja át, a gaz da szer ve zet sejt en -
zim jei rep ro du kál ják. A vi ro i dok több is mert nö vény be -
teg sé get okoz nak.

v) Vi ru len cia: A mik ro or ga niz mus be teg ség oko zó
 képességének mér té ke, amely azt jel zi, hogy mi lyen sú lyos 
be teg ség elõ idé zé sé re ké pes. A kór oko zás meg ha tá ro zott
mér té ké nek ki vál tá sá hoz szük sé ges dó zis (ino ku lum
mennyi ség). A vi ru len ci át a me di áns le tá lis dó zis sal (LD50) 
vagy a me di áns fer tõ zõ dó zis sal (ID50) fe je zik ki, ame lyet
kí sér le ti úton ál la pí ta nak meg.

B. ÉRTÉKELÉS

Az ér té ke lés cél ja a mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ sze rek
hasz ná la tá nak az em ber i és ál la ti szer ve zet re, va la mint a
kör nye zet re gya ko rolt eset le ges ká ros ha tá sa i nak tu do má -
nyos ala pon tör té nõ meg ha tá ro zá sa és el bí rá lá sa eset rõl
eset re, a to váb bi ta pasz ta la tok meg szer zé sé ig. Az ér té ke -
lést azért is el kell vé gez ni, hogy a koc ká zat ke ze lés szük -
sé ges sé ge meg ha tá roz ha tó le gyen, a meg fe le lõ in téz ke dé -
se ket meg le hes sen ha tá roz ni, és azok ra ja vas la tot le hes -
sen ten ni.

A mik ro or ga niz mu sok osz tó dá si ké pes sé ge  miatt egy -
értelmû kü lönb ség van a nö vény vé dõ szer ként hasz nált
vegy sze rek és mik ro or ga niz mu sok kö zött. A fel me rü lõ ve -
szé lyek nem szük ség sze rû en ugyan olyan ter mé sze tû ek,
mint a vegy sze rek ál tal oko zot tak, kü lö nös te kin tet tel arra, 
hogy a mik ro or ga niz mu sok ké pe sek fenn ma rad ni és sza -
po rod ni kü lön fé le kör nye ze tek ben. Rá adá sul a mik ro or ga -
niz mu sok kü lön bö zõ szer ve ze tek szé les kö rét je len tik, me -
lyek mind egyi ke sa ját egye di jel lem zõk kel bír. Az ér té ke -
lés nél figye lembe kell ven ni ezen kü lönb sé ge ket a mik ro -
or ga niz mu sok kö zött.

A nö vény vé dõ szer ként al kal ma zott mik ro or ga niz mus -
nak ide á lis eset ben sejt gyár tó ként kell mû köd nie, amely

köz vet le nül a hely szí nen hat, ahol a cél szer ve zet ká ro sít.
Ezért a ha tás mód já nak meg ér té se alap ve tõ fon tos sá gú az
ér té ke lé si fo lya mat ban.

A mik ro or ga niz mu sok kü lön bö zõ anyag cse re ter mé ke -
ket ter mel het nek, ame lyek kö zül szá mos to xi ko ló gi ai
 jelentõséggel bír hat (pél dá ul bak té ri um to xi nok vagy gom -
ba to xi nok), és ame lyek kö zül egy vagy több részt  vehet a
nö vény vé del mi ter mék ha tás me cha niz mu sá ban. A meg -
felelõ anyag cse re ter mé kek jel lem zé sét és azo no sí tá sát
el kell vé gez ni és a to xi ci tá su kat ki kell ér té kel ni. Az
anyag cse re ter mé kek ter me lé sé re, il let ve je len tõ sé gé re
 vonatkozó in for má ci ók a kö vet ke zõ for rá sok ból szár maz -
hat nak:

a) to xi ci tá si vizs gá la tok,
b) a mik ro or ga niz mu sok bi o ló gi ai tu laj don sá gai,
c) is mert nö vé nyi, ál la ti vagy em ber i kór oko zó val való

kap cso lat,
d) ha tás me cha niz mus,
e) ana li ti kai mód sze rek.
Ezen in for má ci ók alap ján le het mér le gel ni az anyag cse -

re ter mé kek je len tõ sé gé nek va ló szí nû sé gét. Ah hoz, hogy
je len tõ sé gük rõl dön te ni le hes sen, ér té kel ni kell az ezen
anyag cse re ter mé kek nek való po ten ci á lis ex po zí ci ót.

1. Ál ta lá nos alap el vek
 

1.1. Fi gye lem mel a je len le gi tu do má nyos és mû sza ki
is me re tek re, az en ge dé lye zõ ha tó ság ér té ke li a ren del ke -
zés re bo csá tott in for má ci ó kat a 2. szá mú mel lék let B. ré -
sze és a 3. szá mú mel lék let B. ré sze alap ján, és kü lö nö sen:

a) a fel me rü lõ ve szé lyek meg ha tá ro zá sa, je len tõ sé gük
ér té ke lé se, va la mint az em be re ket, ál la to kat vagy a kör -
nye ze tet ve szé lyez te tõ koc ká za tok va ló szí nû sé gé nek
meg íté lé se te kin te té ben; va la mint

b) a nö vény vé dõ szer tel je sít mé nyé nek ér té ke lé sét
 hatékonysági és fi to to xi ci tá si/pa to ge ni tá si szem pont ból,
min den olyan fel hasz ná lás ra vo nat ko zó an, mely re en ge dé -
lye zést kér nek.
 

1.2. Az olyan tesz tek mi nõ sé gét/mód szer ta nát, me lyek
ese té ben nincs szab vá nyos tesz te lé si mód szer, meg kell
vizs gál ni, és a kö vet ke zõ mód szer jel lem zõ ket kell érté -
kelni, amennyi ben ren del ke zés re áll nak: al kal maz ha tó ság, 
jel leg ze tes ség, ér zé keny ség, spe ci fi kus ság, rep ro du kál ha -
tó ság, la bo ra tó ri u mok kö zöt ti va li dá lás, ki szá mít ha tó ság.
 

1.3. Az ér té ke lé sek ered mé nye i nek ér tel me zé se kor az
en ge dé lye zõ ha tó ság nak figye lembe kell ven nie az ér té ke -
lés so rán szer zett in for má ció le het sé ges bi zony ta lan sá gi
ele me it, azért, hogy mi ni má lis ra csök kent he tõ le gyen
 annak az esé lye, hogy nem si ke rül fel fe dez ni a ked ve zõt -
len ha tá so kat, vagy hogy je len tõ sé gük alá be csült le gyen.
A dön tés ho za ta li el já rást meg kell vizs gál ni, hogy a kri ti -
kus dön té si pon tok, vagy az olyan ada tok, me lyek bi zony -
ta lan vol ta a koc ká zat té ves osz tá lyo zá sá hoz ve zet het,
meg ha tá roz ha tók le gye nek.

Az elsõ ér té ke lést a nö vény vé dõ szer hasz ná la tá nak
 valós kö rül mé nye it tük rö zõ, ren del ke zés re álló leg jobb
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ada tok vagy be csült ér té kek alap ján kell el vé gez ni. Ezt is -
mé telt ér té ke lés nek kell kö vet nie, figye lembe véve a kri ti -
kus ada tok le het sé ges bi zony ta lan sá ga it, és azok nak a fel -
hasz ná lá si kö rül mé nyek nek a so ro za tát, me lyek va ló szí -
nû leg elõ for dul hat nak a le he tõ leg rosszabb eset ben, meg -
ha tá roz va, hogy le het sé ges-e az, hogy az elsõ ér té ke lés
 jelentõsen el tér he tett et tõl.
 

1.4. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell min den 
mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szert, amely re ha zai fel hasz -
ná lá si ké re lem ké szült. A mik ro or ga niz mus ha tó anyag ról
ren del ke zés re álló in for má ci ót ala pul le het ven ni. Az en -
ge dé lye zõ ha tó ság nak vi szont figye lembe kell ven nie azt,
hogy min den to váb bi ada lék anyag ha tás sal le het a nö vény -
vé dõ szer jel lem zõ i re, össze ha son lít va az ere de ti mik ro or -
ga niz mus sal.
 

1.5. Az al kal ma zá sok ér té ke lé se kor és a jo go sult sá gok
en ge dé lye zé se kor az en ge dé lye zõ ha tó ság nak figye lembe
kell ven nie az al kal ma zás ja va solt kö rül mé nye it, kü lö nö -
sen a fel hasz ná lás cél ját, az al kal ma zá si dó zist, mó dot,
gya ko ri sá got és üte me zést, va la mint a nö vény vé dõ szer
jel le gét és össze té te lét. Ami kor csak le het sé ges, az en ge -
dé lye zõ ha tó ság nak ugyan csak figye lembe kell ven nie a
ká ro sí tók el le ni in teg rált vé de ke zés el ve it.
 

1.6. Az ér té ke lés so rán az en ge dé lye zõ ha tó ság nak
 figyelemmel kell len nie az al kal ma zá si te rü let me zõ gaz da -
sá gi, nö vény egész ség ügyi és kör nye ze ti (be le ért ve az ég -
haj la ti) kö rül mé nye i re.
 

1.7. Ahol a 2. pont kü lön le ges alap el vei a nö vény vé dõ
szer ér té ke lé sé ben szá mí tá si mo del lek hasz ná la tá ról ren -
del kez nek, ott ezek a mo del lek:

a) az érin tett va la mennyi vo nat ko zó el já rás le he tõ leg -
jobb becs lé sét kell, hogy ad ják, figye lembe véve a va lós
pa ra mé te re ket és fel té te le zé se ket,

b) ér té ke lés re be nyúj tan dók az 1.3. pont ér tel mé ben,

c) meg bíz ha tó mó don iga zo lan dók, a mo dell hasz ná la -
tá ra jel lem zõ kö rül mé nyek kö zött vég zett mé ré sek kel,

d) az al kal ma zá si te rü let re jel lem zõ nek kell len ni ük,

e) alá tá masz tan dók olyan rész le tek kel, ame lyek jel zik,
hogy a mo dell mi ként szá mít ja ki a ren del ke zés re bo csá tott 
becs lé se ket, va la mint a mo dell va la mennyi in put já nak a
ma gya rá za tá val és le ve ze té sük rész le te i vel.
 

1.8. A 2. szá mú mel lék let B. ré sze és a 3. szá mú mel -
lék let B. ré sze ál tal meg ha tá ro zott ada tok ra vo nat ko zó
 követelmények út mu ta tást tar tal maz nak arra néz ve, hogy
mi kor és ho gyan kell be nyúj ta ni bi zo nyos in for má ci ó kat,
va la mint arra néz ve, hogy mi lyen el já rá so kat kell kö vet ni,
ami kor egy en ge dé lye zé si dosszi ét elõ ké szí te nek és ér té -
kel nek. Ezt az út mu ta tást tisz te let ben kell tar ta ni.

2. Kü lön le ges alap el vek
 

Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak a kö vet ke zõ alap el ve ket
kell fo ga na to sí ta nia az al kal ma zás alá tá masz tá sa vé gett

be nyúj tott ada tok és in for má ci ók ér té ke lé se so rán, az
1. pont ban elõ írt ál ta lá nos alap el vek sé rel me nél kül:
 

2.1. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer azo no sí tá sa
2.1.1. A nö vény vé dõ szer ben levõ mik ro or ga niz mus

azo no sí tá sa
A mik ro or ga niz mus azo nos sá gát egy ér tel mû en kell

meg ál la pí ta ni. Gon dos kod ni kell ar ról, hogy meg fe le lõ
adat áll jon ren del ke zés re ah hoz, hogy a mik ro or ga niz mus
azo nos sá gát el len õriz ni le hes sen a nö vény vé dõ szer ben,
tör zsi szint en.

A mik ro or ga niz mus azo nos sá gát tör zsi szint en kell
 ellenõrizni. Ab ban az eset ben, ha a mik ro or ga niz mus
 mutáns vagy gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve zet, az
ugyan azon fa jon be lü li más tör zsek tõl való egye di el té ré -
se ket fel kell je gyez ni. A nyu gal mi stá di u mok elõ for du lá -
sát fel kell je gyez ni.

El len õriz ni kell a tör zsek le tét be he lye zé sét nem zet kö -
zi leg el is mert kul tú ra gyûj te mé nyek ben.

2.1.2. A nö vény vé dõ szer azo no sí tá sa
Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a nö vény vé -

dõ szer össze té te lé rõl szol gál ta tott rész le tes mennyi sé gi és
mi nõ sé gi in for má ci ó kat ugyan úgy, mint azo kat, me lyek a
mik ro or ga niz mu sok ra, az ide tar to zó anyag cse re ter mé -
kek re/to xi nok ra, a táp kö zeg ma rad vá nya i ra, az ada lék -
anya gok ra és a je len levõ mik ro bi á lis szennye zõ dé sek re
vo nat koz nak.
 

2.2. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer bi o ló gi ai, fi zi -
kai, ké mi ai és tech ni kai tu laj don sá gai

2.2.1. A nö vény vé dõ sze rek ben levõ mik ro or ga niz mu -
sok bi o ló gi ai tu laj don sá gai

2.2.1.1. Ér té kel ni kell a törzs ere de tét, ahol fon tos, a
ter mé sze tes elõ for du lá si he lyet a ter mé sze tes hát tér szint
jel zé sé vel, az élet cik lust, a fenn ma ra dás le he tõ sé ge it, a
meg te le pe dé si ké pes sé get, a sza po ro dást és az el ter je dést.
Az en dé mi kus mik ro or ga niz mu sok sza po ro dá si fá zi sá nak
egy rö vid emel ke dõ pe ri ó dust köve tõen ki kell egyen lí tõd -
nie és a továb biak ban hát tér-mik ro or ga niz mu sok ként kell
szol gál ni uk.

2.2.1.2. Ér té kel ni kell a mik ro or ga niz mu sok kör nye -
zet hez való al kal maz ko dó ké pes sé gét. Az en ge dé lye zõ
 hatóságnak kü lö nö sen figye lembe kell ven nie az aláb bi el -
ve ket:

a) a kö rül mé nyek tõl füg gõ en (pél dá ul a nö ve ke dés hez
és a me ta bo liz mus hoz szük sé ges szubszt rá tu mok hoz zá -
fér he tõ sé ge) a mik ro or ga niz mu sok az adott fe no tí pus jel -
lem zõ mu ta tó it nem min den eset ben mu tat ják,

b) a kör nye zet hez leg in kább al kal maz ko dott mik ro bi á -
lis tör zsek job ban fenn ma rad nak és sza po rod nak, mint a
nem al kal maz ko dott tör zsek; az al kal maz ko dott tör zsek -
nek sze lek tív elõ nye van, így szá mos ge ne rá ció után egy
po pu lá ci ón be lül a több sé get al kot hat ják,

c) a mik ro or ga niz mu sok vi szony lag gyors sza po ro dá sa 
a mu tá ci ók na gyobb gya ko ri sá gá hoz ve zet; ha egy mu tá -
ció elõ se gí ti a kör nye zet ben való fenn ma ra dást, ak kor a
mu táns törzs do mi náns sá vál hat,
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d) a ví ru sok jel lem zõi kü lö nö sen gyor san vál toz hat nak, 
be le ért ve azok vi ru len ci á ját is.

Ezért adott eset ben ki kell ér té kel ni a mik ro or ga niz mus -
nak az aján lott fel hasz ná lás kör nye ze ti kö rül mé nyei kö -
zöt ti ge ne ti kai sta bi li tá sá ra vo nat ko zó in for má ci ó kat
 csakúgy, mint azo kat az in for má ci ó kat, me lyek a mik ro or -
ga niz mus nak arra a ké pes sé gé re vo nat koz nak, hogy a ge -
ne ti kai ál lo mányt más szer ve ze tek nek át tud ják adni, va la -
mint a kó dolt jel leg ze tes sé gek sta bi li tá sá ra vo nat ko zó
 információkat is.

2.2.1.3. A mik ro or ga niz mus ha tás me cha niz mu sát min -
den rész let re ki ter je dõ en kell ér té kel ni. Ér té ke len dõ az
anyag cse re ter mé kek/to xi nok le het sé ges sze re pe a ha tás -
me cha niz mus ban, és az azo no sí tás után meg kell ha tá roz ni 
min den ak tív anyag cse re ter mék nek/to xin nak a mi ni má lis
ha té kony kon cent rá ci ó ját. A ha tás me cha niz mus ra vo nat -
ko zó in for má ci ók na gyon ér té kes esz kö zök le het nek a
 lehetséges koc ká za tok meg ha tá ro zá sá ban. Az ér té ke lés
so rán figye lembe ve en dõ szem pon tok az aláb bi ak:

a) an ti bi ó zis,

b) szer zett re zisz ten cia ki ala kí tá sa a nö vény ben,

c) köl csön ha tás a pa to gén cél szer ve zet vi ru len ci á já val,

d) en do fi ta nö ve ke dés,

e) gyö kér ko lo ni zá ció,

f) ver sen gés az öko ló gi ai he lye kért (pél dá ul táp anya -
gok, elõ for du lá si he lyek),

g) pa ra zi tá lás,

h) pa to ge ni tás a ge rinc te le nek re.

2.2.1.4. A nem cél szer ve ze tek re gya ko rolt eset le ges
ha tá sok ki de rí té se ér de ké ben ér té kel ni kell a mik ro or ga -
niz mus gaz da szer ve zet spe ci fi kus sá ga i ra vo nat ko zó in for -
má ci ó kat, figye lembe véve az a)–b) pont ban le írt jel lem -
zõ ket és tu laj don sá go kat.

a) A mik ro or ga niz mu sok azon tu laj don sá gát, hogy
nem cél szer ve ze tek re (em be rek, ál la tok és egyéb nem cél -
szer ve ze tek) pa to gé nek le het nek, fel kell mér ni. Min den
le het sé ges ha tást az is mert nö vé nyi, ál la ti vagy em ber i
 patogén fa jok ra, ame lyek az ak tív, il let ve a szennye zõ
mik ro or ga niz mus nem zet sé gé hez tar toz nak, ér té kel ni kell.

b) A pa to ge ni tás és a vi ru len cia függ a gaz da szer ve zet
faj tól (pél dá ul a test hõ mér sék let, a fi zi o ló gi ai kör nye zet
ál tal meg ha tá roz va) és a gaz da szer ve zet ál la po tá tól (pél -
dá ul egész sé gi ál la pot, im mun ál la pot). Pél dá ul az em be -
rek ben a sza po ro dás a mik ro or ga niz mus nak azon ké pes sé -
gé tõl függ, hogy fel tud-e me le ged ni a gaz da szer ve zet test -
hõ mér sék le té re. Né hány mik ro or ga niz mus csak az em ber
test hõ mér sék le té nél jó val ala cso nyabb vagy ma ga sabb
 hõmérsékleten tud nö ve ked ni és me ta bo li ku san ak tív vá
vál ni, ezért nem le het pa to gén az em be rek re néz ve. A mik -
ro or ga niz mus nak a gaz da szer ve zet be való be ju tá si mód ja
azon ban (szá jon át, be lé leg zés sel, bõ rön/se ben ke resz tül)
szin tén kri ti kus té nye zõ le het. Egy mik ro or ga niz mus-faj
pél dá ul be teg sé get okoz hat azt köve tõen, hogy a szer ve -
zet be jut a bõr sé rü lé sén ke resz tül, de úgy nem, ha szá jon
át jut be.

2.2.1.5. Sok mik ro or ga niz mus ter mel olyan an ti bi o ti -
kus anya go kat, me lyek nor má lis köl csön ha tá so kat okoz -
nak a mik ro or ga niz mus tár su lás ban. Fel kell mér ni a
 humán- és ál lat-egész ség ügyi szem pont ból je len tõs an ti -
mik ro bi á lis ha tó anya gok kal szem be ni el len ál lást. Ér té kel -
ni kell an nak le he tõ sé gét, hogy az an ti mik ro bi á lis ha tó -
anya gok kal szem be ni el len ál lást kó do ló gé nek át ke rül het -
nek-e.

2.2.2. A nö vény vé dõ szer fi zi kai, ké mi ai és tech ni kai
tu laj don sá gai

2.2.2.1. Ér té kel ni kell a mik ro or ga niz mus jel le gé tõl és
for mu lá ció tí pu sá tól füg gõ en a nö vény vé dõ szer gyakor -
lati tu laj don sá ga it.

2.2.2.2. Ér té kel ni kell a szer meg en ge dett tá ro lá si ide -
jét és tá ro lá si sta bi li tá sát, figye lembe véve az olyan le het -
sé ges vál to zá so kat az össze té tel ben, mint pél dá ul a mik ro -
or ga niz mus vagy a szennye zõ mik ro or ga niz mu sok sza po -
ro dá sa, anyag cse re ter mé kek/to xi nok kép zõ dé se stb.

2.2.2.3. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a
nö vény vé dõ szer fi zi kai és ké mi ai tu laj don sá ga it, va la mint 
ezen tu laj don sá gok nak a fenn ma ra dá sát a tá ro lást köve -
tõen, és figye lembe kell ven ni ük:

a) ahol van meg fe le lõ, az Egye sült Nem ze tek Élel me -
zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer ve ze te (FAO) ál tal meg ha tá ro -
zott spe ci fi ká ció, az ab ban a spe ci fi ká ci ó ban meg ha tá ro -
zott fi zi kai és ké mi ai tu laj don sá go kat;

b) ahol nincs meg fe le lõ FAO-spe ci fi ká ció, va la mennyi 
olyan ide tar to zó fi zi kai és ké mi ai tu laj don sá got a for mu lá -
ci ó ra vo nat ko zó an, me lyek re A FAO és az Egész ség ügyi
Vi lág szer ve zet (WHO) pesz ti ci dek rõl  szóló spe ci fi ká ci ó -
já nak ki dol go zá sá ra és hasz ná la tá ra vo nat ko zó ké zi könyv -
ben uta lás tör té nik.

2.2.2.4. Ahol az aján lott cím ké zé si kö ve tel mé nyek tar -
tal maz nak a szer nek más nö vény vé dõ sze rek kel vagy
 segédanyagokkal tank ke ve rék ként tör té nõ hasz ná la tá ra
vo nat ko zó elõ írásokat vagy ja vas la to kat, il let ve ahol az
aján lott cím ké zés fi gyel mez te tést tar tal maz a szer nek más
nö vény vé dõ sze rek kel együtt tank ke ve ré kek ben való
 keverési kom pa ti bi li tá sá ra vo nat ko zó an, ott azok nak a
 növényvédõ sze rek nek vagy se géd anya gok nak fi zi kai és
ké mi ai szem pont ból kom pa ti bi lis nek kell len ni ük a tank -
ke ve rék ben. A tank ke ve ré kek ese té ben a bi o ló gi ai kom pa -
ti bi li tást is iga zol ni kell, azaz bi zo nyí ta ni kell, hogy a ke -
ve rék ben levõ nö vény vé dõ szer az el vá rás nak meg fele lõen 
hat (nem for dul elõ an ta go niz mus).
 

2.3. To váb bi in for má ci ók
2.3.1. A nö vény vé dõ szer ben levõ mik ro or ga niz mus

elõ ál lí tá sá nak mi nõ ség-el len õr zé se
Ér té kel ni kell a mik ro bi o ló gi ai ké szít mény elõ ál lí tá sá -

nak ja va solt mi nõ ség biz to sí tá si kö ve tel mé nye it. Az ér té -
ke lés kor figye lembe kell ven ni azo kat a kö ve tel mé nye ket,
me lyek a gyár tás el len õr zés re, a jó elõ ál lí tá si gya kor lat ra, a 
mû kö dé si gya kor lat ra, a gyár tá si fo lya ma tok ra, a tisz tí tá si
gya kor lat ra, a mik ro bi o ló gi ai meg fi gye lés re és a hi gi é ni ai
kö rül mé nyek re vo nat koz nak, a mik ro bi o ló gi ai ké szít mény 
jó mi nõ sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben. A mik ro or ga niz -
mus mi nõ sé gét, sta bi li tá sát, tisz ta sá gát stb. meg kell ha tá -
roz ni a mi nõ ség-el len õr zé si rend szer ben.
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2.3.2. A nö vény vé dõ szer mi nõ ség-el len õr zé se
Ér té kel ni kell a ja va solt mi nõ ség biz to sí tá si kö ve tel mé -

nye ket. Ha a nö vény vé dõ szer tar tal maz olyan anyag cse re -
ter mé ke ket/to xi no kat, me lyek a nö ve ke dés so rán kép zõd -
tek, és táp kö zeg ma rad vá nyo kat, ak kor ér té kel ni kell eze -
ket. Fel kell mér ni a szennye zõ mik ro or ga niz mu sok elõ -
for du lá sá nak le he tõ sé gét.
 

2.4. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer ha té kony sá ga
2.4.1. Ahol a ja va solt fel hasz ná lás egy adott ká ro sí tó

szer ve zet el le ni vé de ke zés re vo nat ko zik, az en ge dé lye zõ
ha tó ság nak ér té kel nie kell an nak va ló szí nû sé gét, hogy ez a 
ká ro sí tó a ja va solt hasz ná la ti te rü let me zõ gaz da sá gi,
 növényegészségügyi és kör nye zet vé del mi (be le ért ve az
ég haj la ti) kö rül mé nyei kö zött va ló ban ká ros ha tá sú-e.

2.4.2. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell, hogy 
ab ban az eset ben, ha a nö vény vé dõ szert nem hasz nál ják, a 
ja va solt fel hasz ná lá si te rü let me zõ gaz da sá gi, nö vény -
egész ség ügyi és kör nye zet vé del mi (be le ért ve az ég haj la ti)
kö rül mé nye i ben je len tõs kár, vesz te ség vagy kel le met len -
ség be kö vet kez het-e.

2.4.3. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a
3. szá mú mel lék let B. ré szé ben meg adott, nö vény vé dõ
szer re vo nat ko zó ha té kony sá gi ada to kat, te kin tet tel a
 védekezés ha tás fo ká ra vagy a kí vánt ha tás ra, va la mint
 tekintettel a vo nat ko zó kí sér le ti kö rül mé nyek re, úgy mint:

a) a nö vény kul tú ra vagy faj ta ki vá lasz tá sa,
b) a me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti (be le ért ve az ég haj -

la ti) kö rül mé nyek (amennyi ben szük sé ges, el fo gad ha tó
ha té kony ság el éré se cél já ból ilyen ada to kat/in for má ci ó kat 
is meg kell adni az al kal ma zás elõt ti és utá ni idõ szak ra
 vonatkozóan),

c) a ká ro sí tó szer ve zet je len lé te és gya ko ri sá ga,
d) a nö vény kul tú ra és a ká ro sí tó szer ve zet fej lõ dé si stá -

di u ma,
e) a fel hasz nált mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer

mennyi sé ge,
f) ha a cím ke elõ ír ja, a hoz zá adott se géd anyag mennyi -

sé ge,
g) az al kal ma zá sok gya ko ri sá ga és üte me zé se,
h) a ki jut ta tó esz köz tí pu sa,
i) a ki jut ta tó esz köz bár mi lyen spe ci á lis tisz tí tá si mû ve -

le té nek szük sé ges sé ge.
2.4.4. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a

 növényvédõ szer tel je sít mé nyét azon me zõ gaz da sá gi, nö -
vény egész ség ügyi és kör nye ze ti (be le ért ve az ég haj la ti)
kö rül mé nyek kö zött, me lyek a ja va solt fel hasz ná lá si te rü -
le ten va ló szí nû leg elõ for dul nak. Az in teg rált vé de ke zés
ha tá sát bele kell fog lal ni az ér té ke lés be. Kü lö nö sen fi gye -
lem mel kell len ni a kö vet ke zõk re:

a) a várt ha tás szint je, tar tós sá ga és tar ta ma az adott
 dózisban, össze ha son lít va meg fe le lõ re fe ren cia ter mék kel
vagy ter mé kek kel, ahol lé tez nek ilye nek, va la mint ke ze -
let len te rü le ten el ért ha tás sal;

b) ahol al kal maz ha tó, a ho zam ra vagy a tá ro lás so rán
ke let ke zõ vesz te ség csök ken té sé re gya ko rolt ha tás,
mennyi sé gi, il let ve mi nõ sé gi szem pont ból, összehason -

lítva meg fe le lõ re fe ren cia ter mék kel vagy ter mé kek kel,
ahol lé tez nek ilye nek, va la mint ke ze let len te rü le ten el ért
ha tás sal is.

Ahol nincs meg fe le lõ re fe ren cia ter mék, az en ge dé lye zõ
ha tó ság nak úgy kell ér té kel nie a nö vény vé dõ szer ha té -
kony sá gát, hogy meg ha tá roz za, van-e egyen le tes és ha tá -
ro zott hasz nos ha tás a ja va solt fel hasz ná lá si te rü let me zõ -
gaz da sá gi, nö vény egész ség ügyi és kör nye ze ti (be le ért ve
az ég haj la ti) kö rül mé nyei kö zött.

2.4.5. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a
 növényvédõ szer nek az al kal ma zás ja va solt kö rül mé nyei
sze rin ti hasz ná la tát kö ve tõ ked ve zõt len ha tá sok mér té két a 
ke zelt nö vény kul tú rá ra, adott eset ben össze ha son lít va
meg fe le lõ re fe ren cia ter mék kel vagy ter mé kek kel, ahol
 léteznek ilye nek, il let ve ke ze let len te rü le ten el ért ha tás sal.

a) Ez az ér té ke lés vegy e figye lembe az aláb bi in for má -
ci ó kat:

1. ha té kony sá gi ada tok;
2. egyéb fon tos in for má ci ók a nö vény vé dõ szer rõl,

úgy mint a nö vény vé dõ szer jel le ge, dó zi sa, az al kal ma zás
mód sze re, az al kal ma zá sok szá ma és üte me zé se, más
 kezelésekkel való össze fér he tet len sé ge;

3. min den vo nat ko zó in for má ció a mik ro or ga niz mus -
ról, be le ért ve a bi o ló gi ai tu laj don sá go kat, pél dá ul ha tás -
mód, fenn ma ra dás, gaz da szer ve zet-spe ci fi kus ság.

b) Ez az ér té ke lés tar tal maz za az aláb bi a kat:
1. a meg fi gyelt fi to to xi kus/fi to pa to gén ha tá sok jel le -

gét, gya ko ri sá gát, szint jét és tar ta mát, és a rá juk ha tást
gya ko ro ló me zõ gaz da sá gi, nö vény egész ség ügyi és kör -
nye ze ti (be le ért ve az ég haj la ti) kö rül mé nye ket;

2. a fõbb faj ták kö zöt ti kü lönb sé ge ket, te kin tet tel a fi to -
to xi kus/fi to pa to gén ha tá sok ra való ér zé keny sé gük re;

3. a ke zelt nö vé nyek nek vagy nö vé nyi ter mé kek nek
azon ré szét, ahol fi to to xi kus/fi to pa to gén ha tá sok figyel -
hetõk meg;

4. a ke zelt nö vény kul tú ra ho za má ra gya ko rolt ked ve -
zõt len ha tást mennyi sé gi, il let ve mi nõ sé gi szem pont ból;

5. a ke ze lés nek a sza po rí tá si cél ra hasz nált nö vé nyek re
vagy nö vé nyi ter mé kek re gya ko rolt ked ve zõt len ha tá sát,
élet ké pes ség, csí rá zás, haj ta tás, gyö ke rez te tés és te le pí tés
szem pont já ból;

6. ahol mik ro or ga niz mu sok ke rül nek ki jut ta tás ra, a
szom szé dos nö vény kul tú rák ra gya ko rolt ked ve zõt len
 hatást.

2.4.6. Ahol a nö vény vé dõ szer cím ké je kö ve tel mé nye -
ket tar tal maz a nö vény vé dõ szer nek más nö vény vé dõ sze -
rek kel együtt tör té nõ hasz ná la tá ra, il let ve se géd anya gok -
kal együtt tör té nõ hasz ná la tá ra tank ke ve rék ben, az en ge -
dé lye zõ ha tó ság nak az ér té ke lé se ket a 2.4.3–2.4.5. pont
tank ke ve ré kek re szol gál ta tott in for má ci ók kal kap cso la tos
uta lá sai sze rint kell el ké szí te nie.

Ahol a nö vény vé dõ szer cím ké je ja vas la to kat tar tal maz
a nö vény vé dõ szer más nö vény vé dõ sze rek kel együtt tör -
té nõ hasz ná la tá ra, il let ve se géd anya gok kal együtt tör té nõ
hasz ná la tá ra tank ke ve rék ben, az en ge dé lye zõ ha tó ság nak
ér té kel nie kell a ke ve rék meg fe le lõ vol tát és hasz ná la tá nak 
kö rül mé nye it.
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2.4.7. Ahol a ren del ke zés re álló ada tok azt jel zik, hogy
a mik ro or ga niz mus vagy je len tõs, re le váns anyag cse re ter -
mé kek/to xi nok és a for mu lá zó anyag bom lás- és re ak ció -
ter mé kei szá mot te võ mennyi ség ben van nak je len a ta laj -
ban, il let ve a nö vé nyi anyag ban a nö vény vé dõ szer nek a
ja va solt fel hasz ná lá si kö rül mé nyek sze rin ti al kal ma zá sát
köve tõen, az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a kö -
vet ke zõ nö vény kul tú rák ra gya ko rolt ked ve zõt len ha tá sok
mér té két.

2.4.8. Ahol a nö vény vé dõ szer ja va solt fel hasz ná lá sá -
val a ge rin ce sek re szán dé koz nak ha tást gya ko rol ni, az
 engedélyezõ ha tó ság nak ér té kel nie kell azt a me cha niz -
must, mely nek se gít sé gé vel ez a ha tás el ér he tõ, va la mint a
cél ál la tok vi sel ke dé sé re és egész sé gé re vo nat ko zó meg fi -
gyelt ha tá so kat. Ha a szán dék sze rin ti ha tás a cél ál lat
 elpusztítása, az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell az
ál lat el pusz tu lá sá hoz szük sé ges idõ tar ta mot, va la mint azo -
kat a kö rül mé nye ket, me lyek fenn ál lá sa ese tén a ha lál be -
kö vet ke zik.

Az ér té ke lés nek a kö vet ke zõ in for má ci ó kat kell figye -
lembe ven nie:

a) min den olyan vo nat ko zó in for má ci ót, amely rõl a
2. szá mú mel lék let B. ré sze ren del ke zik, va la mint ezek
 értékelésének ered mé nye it, be le ért ve a to xi ko ló gi ai vizs -
gá la to kat is;

b) min den olyan vo nat ko zó in for má ci ót a nö vény vé dõ
szer rõl, amely rõl a 3. szá mú mel lék let B. ré sze ren del ke -
zik, be le ért ve a to xi ko ló gi ai vizs gá la to kat és ha té kony sá gi
ada to kat is.

2.5. Azo no sí tá si/ki mu ta tá si és mennyi ség meg ha tá ro -
zá si mód sze rek

Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell azo kat az
en ge dé lye zést (re giszt rá ci ót) kö ve tõ el len õr zé si és meg -
figyelési cél ra ja va solt ana li ti kai mód sze re ket, ame lyek
mind a for mu lá ci ó ban, mind pe dig a ke zelt nö vé nye ken,
 illetve nö vé nyek ben je len levõ élet ké pes és nem élet ké pes
össze te võk re vo nat koz nak. Meg fe le lõ va li dá lás szük sé ges 
az en ge dé lye zés elõt ti vizs gá la ti mód sze rek hez és az en ge -
dé lye zés utá ni meg fi gye lé si (mo ni tor ing) mód sze rek hez.
Az en ge dé lye zés utá ni mo ni tor ing hoz meg fe le lõ nek tar -
tott mód sze re ket egy ér tel mû en kell meg ha tá roz ni.

2.5.1. A nö vény vé dõ szer re vo nat ko zó ana li ti kai mód -
sze rek

2.5.1.1. Nem élet ké pes össze te võk
Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell azo kat a

 javasolt ana li ti kai mód sze re ket, me lyek a mik ro or ga niz -
mus ból ke let ke zõ en, il let ve szennye zés ként vagy ada lék -
anyag ként je len levõ (be le ért ve az ezek bõl szár ma zó
 lebomlási, il let ve re ak ció ter mé ke ket is), to xi ko ló gi ai, öko -
to xi ko ló gi ai vagy kör nye zet vé del mi szem pont ból je len tõs
nem élet ké pes össze te võk azo no sí tá sát és mennyi sé gi
meg ha tá ro zá sát cé loz zák:

a) a ja va solt mód sze rek jel leg ze tes sé ge és li ne a ri tá sa,
b) a ja va solt mód sze rek pon tos sá ga (megismételhe -

tõsége),
c) a köl csön ha tá sok je len tõ sé ge,

d) a ja va solt mód sze rek pon tos sá ga meg fe le lõ kon cent -
rá ci ók ese tén,

e) a ja va solt mód sze rek kvan ti fi kál ha tó sá gá nak ha tá -
rai.

2.5.1.2. Élet ké pes össze te võk
Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a ja va solt

mód sze re ket az egye di tör zsek mennyi sé gi meg ha tá ro zá -
sá ra és azo no sí tá sá ra vo nat ko zó an, kü lö nös kép pen azo kat
a mód sze re ket, me lyek meg kü lön böz te tik ezt a tör zset a
kö ze li ro kon ság ban álló tör zsek tõl:

a) a ja va solt mód sze rek jel leg ze tes sé ge,
b) a ja va solt mód sze rek pon tos sá ga (meg is mé tel he tõ -

sé ge),
c) a köl csön ha tá sok je len tõ sé ge,
d) a ja va solt mód sze rek kvan ti fi kál ha tó sá gá nak ha tá -

rai.
2.5.2. A szer ma ra dé kok meg ha tá ro zá sá nak ana li ti kai

mód sze rei
2.5.2.1. Nem élet ké pes szer ma ra dé kok
Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell azo kat a

 javasolt ana li ti kai mód sze re ket, me lyek a mik ro or ga niz -
mus ból ke let ke zõ en je len levõ (be le ért ve az ezek bõl szár -
ma zó le bom lá si, il let ve re ak ció ter mé ke ket is), toxikoló -
giai, öko to xi ko ló gi ai vagy kör nye zet vé del mi szem pont ból 
je len tõs nem élet ké pes össze te võk azo no sí tá sát és mennyi -
sé gi meg ha tá ro zá sát cé loz zák.

Az ér té ke lés nek figye lembe kell ven nie a 2. szá mú mel -
lék let B. ré szé ben és a 3. szá mú mel lék let B. ré szé ben
meg adott ana li ti kai mód sze rek rõl  szóló in for má ci ó kat,
 valamint ezek ér té ke lé sé nek ered mé nye it. Kü lö nö sen az
aláb bi in for má ci ó kat kell figye lembe ven ni:

a) a ja va solt mód sze rek jel leg ze tes sé ge és li ne a ri tá sa,
b) a ja va solt mód sze rek pon tos sá ga (meg is mé tel he tõ -

sé ge),
c) a ja va solt mód sze rek rep ro du kál ha tó sá ga (füg get len

la bo ra tó ri u mi va li dá lás),
d) a köl csön ha tá sok je len tõ sé ge,
e) a ja va solt mód sze rek pon tos sá ga meg fe le lõ kon cent -

rá ci ók ese tén,
f) a ja va solt mód sze rek kvan ti fi kál ha tó sá gá nak ha tá rai.
2.5.2.2. Élet ké pes szer ma ra dé kok
Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a ja va solt

mód sze re ket az egye di tör zsek mennyi sé gi meg ha tá ro zá -
sá ra és azo no sí tá sá ra vo nat ko zó an, kü lö nös kép pen azo kat
a mód sze re ket, ame lyek meg kü lön böz te tik ezt a tör zset a
kö ze li ro kon ság ban álló tör zsek tõl.

Az ér té ke lés nek figye lembe kell ven nie a 2. szá mú mel -
lék let B. ré szé ben és a 3. szá mú mel lék let B. ré szé ben
meg adott ana li ti kai mód sze rek rõl  szóló in for má ci ó kat,
 valamint ezek ér té ke lé sé nek ered mé nye it. Kü lö nö sen az
aláb bi in for má ci ó kat kell figye lembe ven ni:

a) a ja va solt mód sze rek jel leg ze tes sé ge,
b) a ja va solt mód sze rek pon tos sá ga (megismételhe -

tõsége),
c) a köl csön ha tá sok je len tõ sé ge,
d) a ja va solt mód sze rek kvan ti fi kál ha tó sá ga.
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 2.6. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer nek az em ber i
és ál la ti egész ség re gya ko rolt ha tá sa

Az em ber i és ál la ti egész ség re gya ko rolt ha tást fel kell
mér ni. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak kü lö nös kép pen az
aláb bi el ve ket kell figye lembe ven nie:

a) a mik ro or ga niz mu sok osz tó dá si ké pes sé ge  miatt
egy ér tel mû kü lönb ség van a nö vény vé dõ szer ként hasz nált 
vegy sze rek és mik ro or ga niz mu sok kö zött. A fel me rü lõ
 veszélyek nem szük ség sze rû en ugyan olyan ter mé sze tû ek,
mint a vegy sze rek ál tal oko zot tak, kü lö nö sen ab ban a
 tekintetben, hogy a mik ro or ga niz mu sok ké pe sek fenn ma -
rad ni és sok szo ro zód ni kü lön fé le kör nye ze tek ben;

b) a mik ro or ga niz mu sok nak az em be rek re és (nem cél)
ál la tok ra gya ko rolt pa to ge ni tá sa, a mik ro or ga niz mus fer -
tõ zõ ké pes sé ge, a mik ro or ga niz mus ko lo ni zá ci ós képes -
sége, az anyag cse re ter mé kek/to xi nok to xi ci tá sa ugyan -
úgy, ahogy a táp kö zeg ma rad vá nya i nak, a szennye zõ dé -
sek nek és az ada lék anya gok nak a to xi ci tá sa fon tos té nye -
zõi a nö vény vé dõ szer bõl ere dõ ked ve zõt len ha tá sok nak;

c) a ko lo ni zá ció, a fer tõ zõ ké pes ség és a to xi ci tás a mik -
ro or ga niz mu sok és a gaz da szer ve ze tek kö zött a köl csön -
ha tá sok egy össze tett so ro za tát al kot ják, és eze ket a té nye -
zõ ket nem le het olyan könnyen ele mez ni, mint a füg get len
té nye zõ ket;

d) a té nye zõ ket össze gyûjt ve a mik ro or ga niz mu sok nak 
az aláb bi leg fon to sabb szem pont ja it kell fel mér ni:

– fenn ma ra dá si és sza po ro dá si ké pes ség a gaz da szer -
ve zet ben (ko lo ni zá ci ós vagy fer tõ zõ ké pes sé gi jel lem zõ),

– ké pes ség a (ked ve zõ vagy ked ve zõt len) ha tá sok
 kiváltására a gaz da szer ve zet ben (fer tõ zõ ké pes sé gi, pa to -
ge ni tá si, il let ve to xi ci tá si jel lem zõ).

e) Ezen kí vül figye lembe kell ven ni a bi o ló gi ai kér dé -
sek össze tett vol tát azok nak a ve szé lyek nek és koc ká za -
tok nak az ér té ke lé se kor, me lyek az em ber re és az ál la tok ra 
néz ve ezek nek a nö vény vé dõ sze rek nek a hasz ná la ta kor
me rül nek fel. A pa to ge ni tás és fer tõ zõ ké pes ség felméré -
sére még ak kor is szük ség van, ha a va ló szí nû ve szé lyez te -
tett ség vél he tõ leg ala csony.

f) A koc ká zat ér té ke lé si cél ra vég zett akut to xi ci tá si
vizs gá la tok ban adott eset ben leg alább két dó zist kell al kal -
maz ni (pél dá ul egy na gyon ma gas dó zist és egy olyat,
amely meg fe lel a va lós kö rül mé nyek kö zött várt expozí -
ciónak).

2.6.1. A nö vény vé dõ szer bõl ere dõ, em ber i vagy ál la ti
egész ség re gya ko rolt ha tá sok

2.6.1.1. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a
ke ze lést vég zõk ex po zí ci ó ját a nö vény vé dõ szer ben ta lál -
ha tó mik ro or ga niz mu sok, il let ve to xi ko ló gi a i lag je len tõs
ve gyü le tek re vo nat ko zó an (pél dá ul anyagcseretermé -
keik/to xin ja ik, a táp kö zeg, táp ta laj ma rad vá nyai, a
szennye zõ dé sek és ada lék anya gok), me lyek va ló szí nû leg
elõ for dul hat nak a ja va solt fel hasz ná lá si kö rül mé nyek
 között (be le ért ve kü lö nö sen a dó zist, az al kal ma zást és az
ég haj la ti vi szo nyo kat). A ve szé lyez te tett sé gi szint nek
meg fe le lõ va lós ada to kat kell hasz nál ni, és ha ilyen ada tok
nem áll nak ren del ke zés re, egy meg fe le lõ, hi te le sí tett kal -

ku lá ci ós mo dellt. Amennyi ben ren del ke zés re áll, az eu ró -
pai har mo ni zált, nö vény vé dõ sze rek re vo nat ko zó ál ta lá -
nos ve szé lyez te tett sé gi adat bá zist kell al kal maz ni.

a) Az ér té ke lés nek az aláb bi in for má ci ó kat kell figye -
lembe ven nie:

1. A 2. szá mú mel lék let B. ré szé ben meg adott or vo si
ada tok és to xi ci tá si, fer tõ zõ ké pes sé gi és pa to ge ni tá si vizs -
gá la tok, va la mint ezek ér té ke lé sé nek ered mé nyei. A Ti er 1 
vizs gá la tok le he tõ vé te szik egy mik ro or ga niz mus ról az
 értékelés el ké szí té sét, te kin tet tel an nak a gaz da szer ve zet -
ben való fenn ma ra dá si ké pes sé gé re, va la mint arra a ké pes -
sé gé re, hogy a gaz da szer ve zet re ha tást gya ko rol jon vagy
be lõ le re ak ci ót vált son ki. Azok a pa ra mé te rek, ame lyek
jel zik a gaz da szer ve zet ben való fenn ma ra dá si vagy sza po -
ro dá si ké pes ség hi á nyát, a gaz da szer ve zet re gya ko rolt
(ked ve zõ vagy ked ve zõt len) ha tá sok ki vál tá sát elõ idé zõ
ké pes ség hi á nyát, ma guk ban fog lal ják a test bõl tör té nõ
gyors és tel jes ki tisz tu lást, az im mun rend szert nem akti -
váló ha tást, a szö vet ta ni pa to ló gi ai vál to zá sok el ma ra dá sát 
olyan hõ mér sék le te ken, me lyek jó val ala cso nyab bak
vagy ma ga sab bak az em lõ sök test hõ mér sék le té nél. Eze ket 
a pa ra mé te re ket né hány eset ben fel le het mér ni akut vizs -
gá la tok és meg le võ hu mán ada tok hasz ná la tá val, néha
 viszont csak az is mé telt dó zis vizs gá la tok se gít sé gé vel.

A Ti er 1 vizs gá la tok vo nat ko zó pa ra mé te re in ala pu ló
ér té ke lés el ve zet a mun ka he lyi ex po zí ció le het sé ges ha tá -
sa i nak fel mé ré sé hez, figye lembe véve az ex po zí ció in ten -
zi tá sát és tar ta mát, be le ért ve a gya kor la ti fel hasz ná lás ese -
tén fenn ál ló is mé telt ex po zí ci ót.

Bi zo nyos anyag cse re ter mé kek/to xi nok to xi ci tá sát csak
ak kor le het fel mér ni, ha be bi zo nyo so dott, hogy a vizs gált
ál la tok va ló ban ki van nak téve ezek nek az anyag cse re ter -
mé kek nek/to xi nok nak.

2. Egyéb fon tos in for má ci ók a nö vény vé dõ szer ben
levõ mik ro or ga niz mus ról, az anyag cse re ter mé kek rõl/to xi -
nok ról, a táp kö zeg ma rad vá nya i ról, szennye zõ dé sek rõl és
ada lék anya gok ról, mint pél dá ul azok bi o ló gi ai, fi zi kai és
ké mi ai tu laj don sá gai (pél dá ul a mik ro or ga niz mus fenn -
maradása em ber i és ál la ti test hõ mér sék le ten, öko ló gi ai
 helye, a mik ro or ga niz mus, il let ve az anyag cse re ter mé -
kek/to xi nok vi sel ke dé se az al kal ma zás fo lya mán).

3. A 3. szá mú mel lék let B. ré szé ben meg adott toxiko -
lógiai vizs gá la tok.

4. Egyéb, a 3. szá mú mel lék let B. ré szé ben meg adott
vo nat ko zó in for má ci ók, mint pél dá ul:

– a szer össze té te le,
– a szer jel le ge,
– a cso ma go lás mé re te, for ma ter ve zé se és tí pu sa,
– a fel hasz ná lás te rü le te és a kul túr nö vény vagy cél -

szer ve zet jel le ge,
– az al kal ma zá si mód szer, be le ért ve a nö vény vé dõ szer 

ke ze lé sét, be töl té sét és ke ve ré sét,
– ja va solt ex po zí ci ót csök ken tõ in téz ke dé sek,
– ja va solt vé dõ ru há zat,
– ma xi má li san al kal maz ha tó dó zis,
– a cím kén meg adott mi ni má lis per met lé mennyi ség,
– az al kal ma zá sok szá ma és idõ zí té se.
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b) A fent em lí tett in for má ci ók [2.6.1.1. a) pont] alap ján 
az aláb bi ál ta lá nos meg ha tá ro zá so kat kell fel ál lí ta ni az
egy sze ri vagy is mé telt ke ze lõi ex po zí ció vo nat ko zá sá ban,
a kí vánt fel hasz ná lást köve tõen:

– a mik ro or ga niz mus fenn ma ra dá sa vagy nö ve ke dé se a 
gaz da szer ve zet ben,

– a meg fi gyelt (ked ve zõt len) ha tá sok,

– a szennye zõ dé sek meg fi gyelt vagy várt ha tá sai (be le -
ért ve a szennye zõ mik ro or ga niz mu so kat),

– a fon tos anyag cse re ter mé kek/to xi nok meg fi gyelt
vagy várt ha tá sai.

Ha van nak jel zé sek a gaz da szer ve zet ben tör té nõ ko lo ni -
zá ci ó ra, il let ve ha bár mi lyen, to xi ci tás ra/fer tõ zés re uta ló
ked ve zõt len ha tás fi gyel he tõ meg, az ex po zí ci ós es he tõ ség 
(pél dá ul akut vagy is mé telt ex po zí ció) figye lembe véte -
lével, to váb bi tesz te lés szük sé ges.

c) Az ér té ke lést el kell ké szí te ni a nö vény vé dõ szer fel -
hasz ná lá sá hoz ja va solt va la mennyi al kal ma zá si mód szer
tí pus ra és esz köz re, to váb bá a hasz nál ni kí vánt kü lön bö zõ
tar tály tí pu sok ra és -mé re tek re, figye lembe véve a nö vény -
vé dõ szer ke ve ré sét, töl té si mû ve le te it, al kal ma zá sát, va la -
mint a ki jut ta tó esz köz tisz tí tá sát és rend sze res kar ban tar -
tá sát. Adott eset ben, figye lembe kell ven ni a nö vény vé dõ
szer egyéb en ge dé lye zett hasz ná la tát a ter ve zett fel hasz ná -
lás te rü le tén, mely tar tal maz za ugyan azt a ha tó anya got,
vagy amely nö ve li ugyan azt a szer ma ra dé kot. Fi gye lem be
kell ven ni, hogy ha a mik ro or ga niz mus vár ha tó an sza po ro -
dik, az ex po zí ci ós fel mé rés nagy mér ték ben bi zony ta lan
 lehet.

d) A ko lo ni zá ció le he tõ sé gé nek hi á nyát vagy meg lé tét,
vagy a dol go zók ra gya ko rolt ha tá sok va ló szí nû sé gét a
tesz te lé si dó zis szint je in, amint ar ról a 2. szá mú mel lék let
B. ré sze és a 3. szá mú mel lék let B. ré sze ren del kez nek, fel
kell mér ni, te kin tet tel a mért vagy be csült hu mán expozí -
ciós szin tek re. A koc ká zat ér té ke lés nek, mely le he tõ ség
sze rint in kább mennyi sé gi, figye lembe kell ven nie a mik -
ro or ga niz mus, vagy a for mu lá ci ó ban levõ egyéb anyag
 hatásmódját, bi o ló gi ai, fi zi kai és ké mi ai tu laj don sá ga it.

2.6.1.2. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak meg kell vizs gál -
nia azo kat az in for má ci ó kat, ame lyek a ja va solt cso ma go -
lás jel le gé re és tu laj don sá ga i ra vo nat koz nak, kü lö nös
 tekintettel az aláb bi szem pon tok ra:

a) a cso ma go lás tí pu sa,

b) mé re te és be fo ga dó ké pes sé ge,

c) a nyí lás mé re te,

d) a le zá rás tí pu sa,

e) tar tós sá ga, szi vár gás men tes sé ge és nor mál szál lí tás -
sal és ke ze lés sel szem be ni el len ál ló ké pes sé ge,

f) a tar tal má val szem be ni el len ál ló ké pes sé ge és az zal
való kom pa ti bi li tá sa.

2.6.1.3. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak meg kell vizs gál -
nia a ja va solt vé dõ ru há zat és ki jut ta tó esz köz jel le gét és tu -
laj don sá ga it, kü lö nös te kin tet tel az aláb bi szem pon tok ra:

a) be sze rez he tõ ség és al kal mas ság,

b) ha té kony ság,

c) ké nyel mes ség, figye lembe véve a fi zi kai stresszt és
az ég haj la ti vi szo nyo kat,

d) a nö vény vé dõ szer rel szem be ni el len ál ló ké pes ség és 
az zal való kom pa ti bi li tás.

2.6.1.4. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak meg kell vizs gál nia a 
nö vény vé dõ szer ben levõ mik ro or ga niz mus, il let ve egyéb
 toxikológiailag je len tõs ve gyü let te kin te té ben az ex po zí ció
le he tõ sé gét más em be rek (a nö vény vé dõ szer  alkalmazását
köve tõen a dol go zók, pél dá ul vissza té rõ dol go zók, il let ve a
kö zel ben tar tóz ko dók), vagy ál la tok vo nat ko zá sá ban a ja va -
solt fel hasz ná lá si, kö rül mé nyek kö zött. Az ér té ke lés vegy e
figye lembe az aláb bi in for má ci ó kat:

a) a 2. szá mú mel lék let B. ré szé ben meg adott or vo si
ada tok és to xi ci tá si, fer tõ zõ ké pes sé gi, va la mint patogeni -
tási vizs gá la tok, to váb bá ezek ér té ke lé sé nek ered mé nyei.
A Tier 1 vizs gá la tok le he tõ vé te szik egy mik ro or ga niz -
mus ról az ér té ke lés el ké szí té sét te kin tet tel an nak a gaz da -
szer ve zet ben való fenn ma ra dá si ké pes sé gé re, va la mint
arra a ké pes sé gé re, hogy a gaz da szer ve zet re ha tást gya ko -
rol jon, vagy be lõ le re ak ci ót vált son ki. Azok a pa ra mé te -
rek, ame lyek jel zik a gaz da szer ve zet ben való fennmara -
dási vagy sza po ro dá si ké pes ség hi á nyát, a gaz da szer ve zet -
re gya ko rolt (ked ve zõ vagy ked ve zõt len) ha tá sok ki vál tá -
sát elõ idé zõ ké pes ség hi á nyát, ma guk ban fog lal ják a test -
bõl tör té nõ gyors és tel jes ki tisz tu lást, az im mun rend szert
nem ak ti vá ló ha tást, a szö vet ta ni pa to lo gi kus el vál to zá sok
el ma ra dá sát, olyan hõ mér sék le te ken, me lyek jó val ala cso -
nyab bak vagy ma ga sab bak az em lõ sök test hõ mér sék le té -
nél. Eze ket a pa ra mé te re ket né hány eset ben fel le het mér ni 
akut vizs gá la tok és meg le võ hu mán ada tok fel hasz ná lá sá -
val, néha vi szont csak az is mé telt dó zis vizs gá la tok se gít sé -
gé vel le het eze ket fel mér ni.

A Tier 1 tesz tek vo nat ko zó pa ra mé te re in ala pu ló ér té ke -
lés el ve zet a mun ka he lyi ex po zí ció le het sé ges ha tá sa i nak
fel mé ré sé hez, figye lembe véve az ex po zí ció in ten zi tá sát
és tar ta mát, be le ért ve a gya kor la ti fel hasz ná lás so rán be kö -
vet ke zõ is mé telt ex po zí ci ót.

Bi zo nyos anyag cse re ter mé kek (me ta bo li tok/to xi nok)
to xi ci tá sát csak ak kor le het fel mér ni, ha be bi zo nyo so dott,
hogy a tesz telt ál la tok va ló ban ki van nak téve ezek nek az
anyag cse re ter mé kek nek/to xi nok nak;

b) egyéb fon tos in for má ci ók a nö vény vé dõ szer ben
levõ mik ro or ga niz mus ról, az anyag cse re ter mé kek rõl/to xi -
nok ról, a táp kö zeg (táp ta laj) ma ra dé ka i ról, szennye zõ dé -
sek rõl és ada lék anya gok ról, mint pél dá ul azok bi o ló gi ai,
fi zi kai és ké mi ai tu laj don sá gai (pél dá ul a mik ro or ga niz -
mus fenn ma ra dá sa em ber i és ál la ti test hõ mér sék le ten,
öko ló gi ai he lye, a mik ro or ga niz mus, il let ve az anyag cse -
re ter mé kek/mér gek vi sel ke dé se az al kal ma zás alatt);

c) a 3. szá mú mel lék let B. ré szé ben meg adott to xi ko ló -
gi ai vizs gá la tok;

d) a 3. szá mú mel lék let B. ré szé ben meg adott egyéb
 vonatkozó in for má ci ók, mint pél dá ul:

– a mun ka-egész ség ügyi és élel me zés ügyi vá ra ko zá si
idõk, vagy egyéb óv in téz ke dé sek az em be rek és ál la tok
vé del mé ben,
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– az al kal ma zá si mód szer, kü lö nö sen a ki jut ta tás,
– ma xi má li san al kal maz ha tó dó zis,
– mi ni má lis ki jut ta tás al kal ma zá si mennyi sé ge,
– a szer össze té te le,
– a ke ze lést köve tõen a nö vé nye ken vagy nö vé nyi ter -

mé ke ken ma ra dó fö lös leg, figye lembe véve az olyan
 tényezõk ha tá sát, mint pél dá ul a hõ mér sék let, ult ra ibo lya
su gár zás, pH, va la mint bi zo nyos anya gok je len lé te,

– to váb bi te vé keny sé gek, me lyek so rán a dol go zó kat
ex po zí ció ér he ti.

2.6.2. A szer ma ra dé kok nak az em ber i és ál la ti egész -
ség re gya ko rolt ha tá sai

Az ér té ke lés ben a nem élet ké pes és az élet ké pes szer ma -
ra dé ko kat kü lön kell meg ha tá roz ni. A ví ru so kat és a vi ro i -
do kat élet ké pes szer ma ra dé kok nak kell te kin te ni, mi vel
ké pe sek a ge ne ti kai ál lo mány át adá sá ra (jól le het, szigo -
rúan véve ezek nem él nek).

2.6.2.1. Nem élet ké pes szer ma ra dé kok
a) Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell az em be -

rek vagy ál la tok le het sé ges ex po zí ci ó ját a nem élet ké pes
szer ma ra dé kok és bom lás ter mé ke ik re vo nat ko zó an, a táp -
lá lék lán con ke resz tül, a ke zelt kul túr nö vé nyek ehe tõ
 részein/ré sze i ben eset le ge sen elõ for du ló ilyen szer ma ra -
dé kok  miatt. Kü lö nö sen az aláb bi in for má ci ó kat kell
figye lembe ven ni:

– a mik ro or ga niz mus nak az a fej lõ dé si stá di u ma,
amely ben a nem élet ké pes szer ma ra dé kok kép zõd nek,

– a mik ro or ga niz mus fej lõ dé si stá di u ma/élet cik lu sai
szem pont já ból ti pi kus kör nye ze ti vi szo nyok kö zött kü lö -
nö sen fi gyel met kell for dí ta ni a mik ro or ga niz mus kul túr -
nö vé nyek(b)en, élel mi szer ben vagy ta kar mány ban való
fenn ma ra dá si és sza po ro dá si va ló szí nû sé gé nek, va la mint
eb bõl kö vet ke zõ en a nem élet ké pes szer ma ra dé kok kép zõ -
dé sé nek ér té ke lé sé re,

– a fon tos nem élet ké pes szer ma ra dé kok sta bi li tá sa
(be le ért ve az olyan té nye zõk ha tá sa it, mint pél dá ul a hõ -
mér sék let, az ult ra ibo lya su gár zás, a pH és bi zo nyos anya -
gok je len lé te),

– min den kí sér le ti vizs gá lat, mely rá mu tat, hogy fon tos
nem élet ké pes szer ma ra dé kok át he lye zõd nek-e a nö vé -
nyek be,

– a ja va solt jó me zõ gaz da sá gi gya kor lat ra (GAP) vo -
nat ko zó ada tok (be le ért ve az al kal ma zá sok szá mát és idõ -
zí té sét, a ma xi má li san al kal maz ha tó dó zist és a mi ni má lis
ki jut ta tá si mennyi sé get, a ja va solt be ta ka rí tás elõt ti vá ra -
ko zá si idõ ket a ter ve zett fel hasz ná lás ese tén, vagy a vá ra -
ko zá si idõ sza ko kat vagy tá ro lá si pe ri ó du so kat be ta ka rí tás
utá ni al kal ma zás ese tén), va la mint a 3. szá mú mel lék let
B. ré szé ben meg adott to váb bi ada tok az al kal ma zás ra
 vonatkozóan,

– adott eset ben, a ter ve zett fel hasz ná lás te rü le tén más
en ge dé lye zett, ugyan olyan szer ma rad vá nyo kat tar tal ma zó 
nö vény vé dõ sze rek hasz ná la ta, va la mint

– a ter mé szet ben elõ for du ló mik ro or ga niz mu sok
 következtében az ehe tõ nö vé nyi ré sze ken ter mé sze te sen
elõ for du ló nem élet ké pes ma ra dé kok.

b) Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak meg kell vizs gál nia a
nem élet ké pes szer ma ra dé kok to xi ci tá sát és bom lás ter mé -
ke i ket, kü lö nös fi gye lem mel a 2. szá mú mel lék let B. ré szé -
ben és a 3. szá mú mel lék let B. ré szé ben meg adott spe ci á lis
in for má ci ók kal össz hang ban.

c) Ahol a nem élet ké pes szer ma ra dé kok, vagy azok
bom lás ter mé kei az em be rek, il let ve ál la tok szem pont já ból
to xi ko ló gi a i lag je len tõs nek te kint he tõk, és ahol az ex po zí -
ci ót nem le het el ha nya gol ha tó nak ven ni, a ke zelt nö vény -
kul tú rák ehe tõ ré sze i ben/ré sze in a va lós szin te ket meg kell 
ha tá roz ni, figye lembe véve az aláb bi a kat:

– a nem élet ké pes szer ma ra dé kok ana li ti kai mód sze rei,

– a mik ro or ga niz mus op ti má lis kö rül mé nyek kö zöt ti
nö ve ke dé si gör bé je,

– a nem élet ké pes szer ma ra dé kok kép zõ dé se/ki ala ku -
lá sa je len tõs idõ sza kok ban (pél dá ul az elõ re lát ha tó be ta -
ka rí tá si idõ ben).

2.6.2.2. Élet ké pes szer ma ra dé kok
a) Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell az em be -

rek vagy ál la tok élet ké pes szer ma ra dé kok nak való ex po zí -
ci ó ját a táp lá lék lán con ke resz tül, mi vel az ilyen szer ma ra -
dé kok elõ for dul hat nak a ke zelt kul túr nö vé nye ken vagy
kul túr nö vény ben (azok ehe tõ ré sze in/ré sze i ben). Kü lö nö -
sen az aláb bi a kat kell figye lembe ven ni:

– a mik ro or ga niz mus fenn ma ra dá sá nak, tar tós meg ma -
ra dá sá nak és sza po ro dá sá nak va ló szí nû sé ge a kul túr nö vé -
nyek(b)en, élel mi szer(b)en vagy ta kar má nyon/ta kar mány -
ban. A mik ro or ga niz mus kü lön bö zõ fej lõ dé si stádiu -
mait/élet cik lu sát meg kell ha tá roz ni,

– öko ló gi ai he lyé re vo nat ko zó in for má ci ók,

– a kör nye zet kü lön fé le ré sze i ben a sor sá ra és vi sel ke -
dé sé re vo nat ko zó in for má ci ók,

– a mik ro or ga niz mus (és/vagy kap cso ló dó mik ro or ga -
niz mus) ter mé sze tes elõ for du lá sa,

– a ja va solt jó me zõ gaz da sá gi gya kor lat ra (GAP) vo -
nat ko zó ada tok (be le ért ve az al kal ma zá sok szá mát és idõ -
zí té sét, a ma xi má li san al kal maz ha tó dó zist és a mi ni má lis
ki jut ta tá si mennyi sé get, a ja va solt be ta ka rí tás elõt ti vá ra -
ko zá si idõt a ter ve zett fel hasz ná lás so rán, vagy a vá ra ko zá -
si idõ sza ko kat vagy tá ro lá si pe ri ó du so kat be ta ka rí tás utá ni 
fel hasz ná lás ese tén), va la mint a 3. szá mú mel lék let B. ré -
szé ben meg adott to váb bi ada tok az al kal ma zás ra vo nat ko -
zó an,

– adott eset ben, a ter ve zett fel hasz ná lás te rü le tén más
en ge dé lye zett nö vény vé dõ sze rek hasz ná la ta, azaz az
ugyan azt a mik ro or ga niz must tar tal ma zó, vagy ugyan -
olyan szer ma ra dé kot ered mé nye zõ sze rek.

b) Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell azo kat a
spe ci á lis in for má ci ó kat, me lyek az élet ké pes szer ma ra dé -
kok nak a gaz da szer ve zet ben tör té nõ fenn ma ra dá si vagy
nö ve ke dé si ké pes sé gé re, va la mint az ilyen szer ma ra dé -
kok nak a gaz da szer ve zet re való ha tás ra, il let ve a be lõ le
 reakciókat ki vál tó ké pes sé gé re vo nat koz nak. Kü lö nö sen
az aláb bi in for má ci ó kat kell figye lembe ven ni:
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– az egész ség ügyi ada tok, va la mint a 2. szá mú mel lék -
let B. ré szé ben meg adott to xi ci tá si, fer tõ zé si és pa to ge ni tá -
si vizs gá la tok, to váb bá ezek ér té ke lé sé nek ered mé nyei,

– a mik ro or ga niz mus fej lõ dé si stá di u mai/élet cik lu sa
 tipikus kör nye ze ti vi szo nyok kö zött [pél dá ul a ke zelt kul -
túr nö vény(b)en],

– a mik ro or ga niz mus ha tás mód ja,
– a mik ro or ga niz mus bi o ló gi ai tu laj don sá gai (pél dá ul

gaz da szer ve zet-spe ci fi kus ság).
A mik ro or ga niz mus kü lön bö zõ fej lõ dé si stádiu -

mait/élet cik lu sát meg kell ha tá roz ni.
c) Ab ban az eset ben, ha az élet ké pes szer ma ra dé kok az

em be rek, il let ve ál la tok szem pont já ból to xi ko ló gi a i lag
 jelentõsnek te kint he tõk, va la mint ha az ex po zí ció nem
 tekinthetõ el ha nya gol ha tó nak, a ke zelt nö vény kul tú rák
ehe tõ ré sze in/ré sze i ben a va lós szin te ket meg kell ha tá roz -
ni, figye lembe véve az aláb bi a kat:

– az élet ké pes szer ma ra dé kok ana li ti kai mód sze rei,
– a mik ro or ga niz mus op ti má lis kö rül mé nyek kö zöt ti

nö ve ke dé si gör bé je,
– an nak le he tõ sé ge, hogy az egyik nö vény kul tú ra ada -

tai egy má sik ra ext ra po lál ha tók.
 

2.7. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer sor sa és vi sel -
ke dé se a kör nye zet ben

Fi gye lem be kell ven ni az öko szisz té ma bi o ló gi ai komp -
le xi tá sát és az érin tett mik ro bi á lis tár su lá sok ban fenn ál ló
köl csön ha tá so kat.

A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer kör nye ze ti sor sá ra
és vi sel ke dé sé re vo nat ko zó ér té ke lés alap ját a mik ro or ga -
niz mu sok és vissza ma ra dó anyag cse re ter mé ke ik/to xin ja ik 
ere de té re és tu laj don sá ga i ra (pél dá ul spe ci fi kus ság), va la -
mint a ter ve zett fel hasz ná lás ra vo nat ko zó in for má ci ók
 képezik. Fi gye lem be kell ven ni a mik ro or ga niz mus ha tás -
mód ját (ha tás me cha niz mu sát) is.

A mik ro or ga niz mus ál tal elõ ál lí tott min den is mert fon -
tos anyag cse re ter mék sor sá ról és vi sel ke dé sé rõl ér té ke lést
kell ké szí te ni. Az ér té ke lést va la mennyi kör nye ze ti elem re 
el kell vé gez ni, és a 2. szá mú mel lék let B. ré sze, 7. sza ka -
szá nak pont já ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek alap ján
kell el in dí ta ni.

A nö vény vé dõ sze rek kör nye ze ti sor sá ról és vi sel ke dé -
sé rõl ké szí tett ér té ke lés ben az en ge dé lye zõ ha tó ság nak
 valamennyi kör nye ze ti szem pon tot figye lembe kell ven -
nie, be le ért ve a fló rát és a fa u nát is. A mik ro or ga niz mu sok
fenn ma ra dá sá nak és sza po ro dá sá nak le he tõ sé gét fel kell
mér ni min den kör nye ze ti elem re, ki vé ve, ha iga zol ha tó,
hogy bi zo nyos mik ro or ga niz mu sok nem érint kez nek az
adott elem mel. Fi gye lem be kell ven ni a mik ro or ga niz mu -
sok és ma rad vány anyag cse re ter mé ke ik/to xin ja ik mo bi li -
tá sát.

2.7.1. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a
 talajvíz, fel szí ni víz és ivó víz szennye zé sé nek va ló szí nû -
sé gét a nö vény vé dõ szer ja va solt fel hasz ná lá sá nak kö rül -
mé nyei kö zött.

A tel jes fel mé rés ben az en ge dé lye zõ ha tó ság nak
 kiemelt fi gyel met kell for dí ta nia a ta laj víz ál tal az em be re -

ket eset le ge sen ked ve zõt le nül érin tõ ha tá sok ra, amennyi -
ben a ha tó anya got ér zé keny te rü le te ken hasz nál ják, mint
pél dá ul ivó víz-ki vé te li te rü le te ken.

2.7.2. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a vízi 
ele mek re vo nat ko zó koc ká za tot, ahol a vízi szer ve ze tek re
való ex po zí ció le he tõ sé ge fenn áll. Egy mik ro or ga niz mus
nö vel he ti a koc ká za tot azon ké pes sé gé nél fog va, hogy
 szaporodásán ke resz tül meg te le pe dik a kör nye zet ben és
ez ál tal a mik ro bi á lis tár su lá sok ra vagy ezek fo gyasz tó i ra
hosszan tar tó vagy ál lan dó ha tást gya ko rol hat.

Az ér té ke lés nek figye lembe kell ven nie az aláb bi in for -
má ci ó kat:

a) a mik ro or ga niz mus bi o ló gi ai tu laj don sá gai,

b) a mik ro or ga niz mus fenn ma ra dá sa a kör nye zet ben,

c) öko ló gi ai he lye,

d) a mik ro or ga niz mus ter mé sze tes kör nye ze te, ahol
 honos,

e) a mik ro or ga niz mus sor sá ra és vi sel ke dé sé re vo nat -
ko zó in for má ci ók kü lön bö zõ kör nye ze ti kö rül mé nyek
 között,

f) adott eset ben, az em ber i fo gyasz tás ra szánt víz mi nõ -
sé gé rõl  szóló, 1998. no vem ber 3-i 98/83/EK irány elv ben
meg adott ivó víz mi nõ sé gi el len õr zés re hasz nált ana li ti kai
rend sze rek kel való le het sé ges köl csön ha tá sok ra vonat -
kozó in for má ci ók,

g) adott eset ben, a ter ve zett fel hasz ná lá si te rü le ten
 alkalmazott egyéb, pél dá ul ugyan azon ha tó anya got tar tal -
ma zó, vagy ugyan olyan szer ma ra dé ko kat ké pe zõ en ge dé -
lye zett nö vény vé dõ sze rek hasz ná la ta.

2.7.3. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell az élõ 
szer ve ze tek nö vény vé dõ szer ex po zí ci ó ját a lég kör ben a
ja va solt fel hasz ná lá si kö rül mé nyek kö zött; ha ez a le he tõ -
ség fenn áll, ér té kel nie kell a lég kör re vo nat ko zó koc ká za -
tot. Fi gye lem be kell ven ni a mik ro or ga niz mus rö vid és
hosszú tá vol ság ra tör té nõ el ter je dé si le he tõ sé gét a lég kör -
ben.

2.7.4. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell az élõ 
szer ve ze tek nö vény vé dõ szer ex po zí ci ó ját a szá raz föl di
ele mek ben a ja va solt fel hasz ná lá si kö rül mé nyek kö zött;
ha ez a le he tõ ség fenn áll, ér té kel nie kell a szá raz föl di
elem re néz ve fel me rü lõ koc ká za to kat. Egy mik ro or ga niz -
mus nö vel he ti a koc ká za tot azon ké pes sé gé nél fog va,
hogy sza po ro dá sán ke resz tül meg te le pe dik a kör nye zet -
ben, és ez ál tal a mik ro bi á lis tár su lá sok ra vagy ezek fo -
gyasz tó i ra hosszan tar tó, vagy ál lan dó ha tást gya ko rol hat.

En nek az ér té ke lés nek figye lembe kell ven nie az aláb bi
in for má ci ó kat:

a) a mik ro or ga niz mus bi o ló gi ai tu laj don sá gai,

b) a mik ro or ga niz mus fenn ma ra dá sa a kör nye zet ben,

c) öko ló gi ai he lye,

d) a mik ro or ga niz mus ter mé sze tes kör nye ze te, ahol
 honos,

e) a mik ro or ga niz mus sor sá ra és a vi sel ke dé sé re vo nat -
ko zó in for má ci ók kü lön bö zõ kör nye ze ti kö rül mé nyek
 között,
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f) adott eset ben, a ter ve zett fel hasz ná lá si te rü le ten al -
kal ma zott egyéb en ge dé lye zett nö vény vé dõ sze rek hasz -
ná la ta, pél dá ul ame lyek ugyan azt a ha tó anya got tar tal maz -
zák vagy ame lyek ugyan olyan szer ma ra dé ko kat ké pez nek.
 

2.8. A nem cél szer ve ze tek re gya ko rolt ha tá sok és azok
ex po zí ci ó ja

Ki kell ér té kel ni a mik ro or ga niz mus öko ló gi á já ra és a
kör nye zet re gya ko rolt ha tá sa i ra vo nat ko zó in for má ci ó kat,
va la mint a le het sé ges ex po zí ci ós szin te ket és fon tos
anyag cse re ter mé ke ik nek/to xin ja ik nak a ha tá sát is. A
 növényvédõ szer ál tal ki vált ha tó kör nye ze ti koc ká za tok
át fo gó ér té ke lé se szük sé ges, amely figye lembe ve szi a
mik ro or ga niz mus ex po zí ció nor má lis szint je it, mind a kör -
nye zet ben, mind pe dig az élõ szer ve ze tek ben.

Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a nem cél -
szer ve ze tek ex po zí ci ó já nak le he tõ sé gét a ja va solt fel hasz -
ná lá si kö rül mé nyek kö zött, és ha a le he tõ ség fenn áll, ér té -
kel nie kell az érin tett nem cél szer ve ze tek re néz ve fel me rü -
lõ koc ká za to kat.

Adott eset ben a fer tõ zõ dés és a pa to ge ni tás fel mé ré se
szük sé ges, ki vé ve, ha iga zol ha tó, hogy a nem cél szer ve ze -
tek nem ex po nál tak.

Az ex po zí ció va ló szí nû sé gé nek fel mé ré sé hez az aláb bi
in for má ci ó kat is figye lembe kell ven ni:

a) a mik ro or ga niz mus fenn ma ra dá sa az adott elem ben,
b) öko ló gi ai he lye,
c) a mik ro or ga niz mus ter mé sze tes kör nye ze te, ahol

 honos,
d) a mik ro or ga niz mus sor sá ra és vi sel ke dé sé re vo nat -

ko zó in for má ci ók kü lön bö zõ kör nye ze ti kö rül mé nyek
 között,

e) adott eset ben, a ter ve zett fel hasz ná lá si te rü le ten
 alkalmazott egyéb olyan en ge dé lye zett nö vény vé dõ sze -
rek hasz ná la ta, ame lyek ugyan azt a ha tó anya got tar tal -
maz zák, vagy ame lyek ugyan olyan szer ma ra dé ko kat
 képeznek.

2.8.1. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a szá -
raz föl di vad vi lág (va don élõ ma da rak, em lõ sök és más szá -
raz föl di ge rin ce sek) ex po zí ci ó já nak és a rá juk gya ko rolt
ha tá sok nak a va ló szí nû sé gét.

2.8.1.1. A mik ro or ga niz mus azon ké pes sé ge, hogy ma -
dár és em lõs gaz da szer ve ze tek ben fer tõz het és sza po rod -
hat, nö ve li a koc ká za tot. Ér té kel ni kell, hogy a nö vény vé -
dõ szer for mu lá ci ó ja  miatt ki ala ku ló meg ha tá ro zott koc ká -
za to kat le het-e csök ken te ni, figye lembe véve az aláb bi
 információkat a mik ro or ga niz mu sok ról:

a) ha tás mód,
b) egyéb bi o ló gi ai tu laj don sá gok,
c) az em lõ sök re vo nat ko zó to xi ci tá si, pa to ge ni tá si és

fer tõ zé si vizs gá la tok,
d) a szár nya sok ra vo nat ko zó to xi ci tá si, pa to ge ni tá si és

fer tõ zé si vizs gá la tok.
2.8.1.2. Egy nö vény vé dõ szer to xi ci tá sa nö ve ked het a

to xi nok vagy ada lék anya gok ha tá sa  miatt. Az ilyen ha tá -
sok fel mé ré sé hez az aláb bi in for má ci ó kat kell figye lembe
ven ni:

a) az em lõ sök re vo nat ko zó to xi ci tá si vizs gá la tok,
b) a szár nya sok ra vo nat ko zó to xi ci tá si vizs gá la tok,
c) a mik ro or ga niz mus sor sá ra és vi sel ke dé sé re vo nat -

ko zó in for má ci ók kü lön bö zõ kör nye ze ti kö rül mé nyek
 között.

Ha pusz tu lás vagy mér ge zé si je lek fi gyel he tõk meg a
vizs gá la tok so rán, a fel mé rés nek tar tal maz nia kell az LD50

ér té ken ala pu ló to xi ci tá si/ex po zí ci ós ará nyo kat és a be -
csült ex po zí ci ót mg/test súly-kg-ban ki fe jez ve.

2.8.2. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a vízi 
szer ve ze tek ex po zí ci ó já nak és a rá juk gya ko rolt ha tá sok -
nak a va ló szí nû sé gét.

2.8.2.1. A mik ro or ga niz mus azon ké pes sé ge, hogy vízi
szer ve ze tek ben fer tõz het és sza po rod hat, nö ve li a koc ká -
za tot. Ér té kel ni kell, hogy a nö vény vé dõ szer for mu lá ci ó -
já nak meg vá lasz tá sa ré vén be azo no sít ha tó koc ká za to kat
le het-e csök ken te ni, figye lembe véve az aláb bi informá -
ciókat a mik ro or ga niz mu sok ról:

a) ha tás mód,
b) egyéb bi o ló gi ai tu laj don sá gok,
c) to xi ci tá si, pa to ge ni tá si és fer tõ zé si vizs gá la tok.
2.8.2.2. A nö vény vé dõ szer to xi ci tá sa nö ve ked het a

 toxinok vagy ada lék anya gok ha tá sa  miatt. Az ilyen ha tá -
sok fel mé ré sé hez az aláb bi in for má ci ó kat kell figye lembe
ven ni:

a) a vízi szer ve ze tek re vo nat ko zó to xi ci tá si vizsgá -
latok,

b) a mik ro or ga niz mus sor sá ra és vi sel ke dé sé re vo nat -
ko zó in for má ci ók kü lön bö zõ kör nye ze ti kö rül mé nyek
 között.

Ha pusz tu lás vagy mér ge zé si je lek fi gyel he tõk meg a
tesz tek so rán, a fel mé rés nek tar tal maz nia kell az EC50,
 illetve a NOEC ér té ke ken ala pu ló to xi ci tá si/ex po zí ci ós
ará nyo kat és a be csült ex po zí ci ót.

2.8.3. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a
 méhek ex po zí ci ó já nak és a rá juk gya ko rolt ha tá sok nak
a  valószínûségét.

2.8.3.1. A mik ro or ga niz mus azon ké pes sé ge, hogy a
mé hek ben fer tõz het és sza po rod hat, nö vel he ti a koc ká za -
to kat. Ér té kel ni kell, hogy a nö vény vé dõ szer for mu lá ci ó -
já nak meg vá lasz tá sa ré vén be azo no sít ha tó koc ká za to kat
le het-e csök ken te ni, figye lembe véve az aláb bi informá -
ciókat a mik ro or ga niz mu sok ról:

a) ha tás mód,
b) egyéb bi o ló gi ai tu laj don sá gai,
c) to xi ci tá si, pa to ge ni tá si és fer tõ zé si vizs gá la tok.
2.8.3.2. Egy nö vény vé dõ szer to xi ci tá sa nö ve ked het a

to xi nok vagy ada lék anya gok ha tá sa  miatt. Az ilyen ha tá -
sok fel mé ré sé hez az aláb bi in for má ci ó kat kell figye lembe
ven ni:

a) a mé hek re vo nat ko zó to xi ci tá si vizs gá la tok,
b) a kör nye zet kü lön bö zõ ré sze i ben a mik ro or ga niz -

mus sor sá ra és vi sel ke dé sé re vo nat ko zó in for má ci ók.
Ha pusz tu lás vagy mér ge zé si je lek fi gyel he tõk meg a

tesz tek so rán, a fel mé rés nek tar tal maz nia kell a ve szé lyes -
sé gi há nya dos ki szá mí tá sát, a g/ha-ban meg adott dó zis
alap ján, va la mint az LD50-t mg/méh re meg ad va.
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2.8.4. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a mé -
he ken kí vü li más ízelt lá bú ak ex po zí ci ó já nak és a rá juk
gya ko rolt ha tá sok nak a va ló szí nû sé gét.

2.8.4.1. A mik ro or ga niz mus azon ké pes sé ge, hogy a
mé he ken kí vü li más ízelt lá bú ak ban fer tõz het és sza po rod -
hat, nö vel he ti a koc ká za to kat. Fel kell mér ni, hogy a
 növényvédõ szer for mu lá ci ó já nak meg vá lasz tá sa ré vén
be azo no sít ha tó koc ká za to kat le het-e csök ken te ni, figye -
lembe véve az aláb bi in for má ci ó kat a mik ro or ga niz mu -
sok ról:

a) ha tás mód,
b) egyéb bi o ló gi ai tu laj don sá gai,
c) a há zi mé hek re és más ízelt lá bú ak ra vo nat ko zó to xi -

ci tá si, pa to ge ni tá si és fer tõ zé si vizs gá la tok.
2.8.4.2. Egy nö vény vé dõ szer to xi ci tá sa nö ve ked het a

to xi nok vagy ada lék anya gok ha tá sa  miatt. Az ilyen ha tá -
sok fel mé ré sé hez az aláb bi in for má ci ó kat kell figye lembe
ven ni:

a) az ízelt lá bú ak ra vo nat ko zó to xi ci tá si vizs gá la tok,
b) a kör nye zet kü lön bö zõ ré sze i ben a mik ro or ga niz -

mus sor sá ra és a vi sel ke dé sé re vo nat ko zó in for má ci ók,
c) a bi o ló gi a i lag el sõd le ges szû rõ vizs gá la tok ren del ke -

zés re álló ada tai.
Ha pusz tu lá si vagy mér ge zé si je lek fi gyel he tõk meg a

tesz tek so rán, a fel mé rés nek tar tal maz nia kell az ER50

 érték (ef fek tív dó zis) alap ján ki szá mí tott to xi ci tá si/ex po zí -
ci ós ará nyo kat és a be csült ex po zí ci ót.

2.8.5. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a föl -
di gi lisz ták ex po zí ci ó já nak és a rá juk gya ko rolt ha tá sok nak 
a va ló szí nû sé gét.

2.8.5.1. A mik ro or ga niz mus azon ké pes sé ge, hogy a
föl di gi lisz ták ban fer tõz het és sza po rod hat, nö vel he ti a
koc ká za to kat. Ér té kel ni kell, hogy a nö vény vé dõ szer for -
mu lá ci ó já nak meg vá lasz tá sa ré vén be azo no sít ha tó koc ká -
za to kat le het-e csök ken te ni, figye lembe véve az aláb bi
 információkat a mik ro or ga niz mu sok ról:

a) ha tás mód,
b) egyéb bi o ló gi ai tu laj don sá gok,
c) a föl di gi lisz ták ra vo nat ko zó to xi ci tá si, pa to ge ni tá si

és fer tõ zé si vizs gá la tok.
2.8.5.2. Egy nö vény vé dõ szer to xi ci tá sa nö ve ked het a

to xi nok vagy ada lék anya gok ha tá sa  miatt. Az ilyen ha tá -
sok fel mé ré sé hez az aláb bi in for má ci ó kat kell figye lembe
ven ni:

a) a föl di gi lisz ták ra vo nat ko zó to xi ci tá si vizs gá la tok,
b) a kör nye zet kü lön bö zõ ré sze i ben a sors ra és a vi sel -

ke dés re vo nat ko zó in for má ci ók.
Ha pusz tu lás vagy mér ge zé si je lek fi gyel he tõk meg a

tesz tek so rán, a fel mé rés nek tar tal maz nia kell az LC50

alap ján ki szá mí tott to xi ci tá si/ex po zí ci ós ará nyok ki szá mí -
tá sát, va la mint a mg/kg szá raz ta laj ér ték ben meg adott be -
csült ex po zí ci ót.

2.8.6. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell a ta -
laj ban levõ mik ro or ga niz mu sok ex po zí ci ó já nak és a rá juk
gya ko rolt ha tá sok nak a va ló szí nû sé gét.

2.8.6.1. A mik ro or ga niz mus azon ké pes sé ge, hogy a
 talajban levõ nit ro gén- és szén mi ne ra li zá ci ó val köl csön -
ha tás ba lép het, nö vel he ti a koc ká za to kat. Ér té kel ni kell,
hogy a nö vény vé dõ szer for mu lá ci ó já nak meg vá lasz tá sa
ré vén be azo no sít ha tó koc ká za to kat le het-e csök ken te ni,
figye lembe véve az aláb bi in for má ci ó kat a mik ro or ga niz -
mu sok ról:

a) ha tás mód,
b) egyéb bi o ló gi ai tu laj don sá gok.
Kí sér le ti ada tok ál ta lá ban nem szük sé ge sek, ha iga zol -

ha tó, hogy a meg fe le lõ koc ká zat ér té ke lés el vég zé se le het -
sé ges a ren del ke zés re álló in for má ci ók alap ján.

2.8.6.2. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak ér té kel nie kell az
eg zo ti kus/nem ho nos mik ro or ga niz mu sok ha tá sát a nem
cél szer ve ze tek re és fo gyasz tó ik ra, a nö vény vé dõ szer
 javasolt fel hasz ná lá si kö rül mé nyei kö zött tör té nõ hasz ná -
la tát köve tõen. Kí sér le ti ada tok ál ta lá ban nem szük sé ge -
sek, ha iga zol ha tó hogy a meg fe le lõ koc ká za ti ér té ke lés
 elvégzése le het sé ges a ren del ke zés re álló in for má ci ók
alap ján.

2.8.6.3. Egy nö vény vé dõ szer to xi ci tá sa nö ve ked het a
to xi nok vagy ada lék anya gok ha tá sá ra. Az ilyen ha tá sok
fel mé ré sé hez az aláb bi in for má ci ó kat kell figye lembe
 venni:

a) a mik ro or ga niz mus sor sá ra és a vi sel ke dé sé re vo nat -
ko zó in for má ci ók kü lön bö zõ kör nye ze ti kö rül mé nyek
 között,

b) a bi o ló gi a i lag el sõd le ges szû rõ vizs gá la tok va la -
mennyi ren del ke zés re álló ada ta.
 

2.9. Kö vet kez te té sek és ja vas la tok
Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak le kell von nia a to váb bi in -

for má ci ók, il let ve vizs gá la tok szük sé ges sé gé re, va la mint a 
fel me rü lõ koc ká zat kor lá to zá sá ra irá nyu ló in téz ke dé sek
szük sé ges sé gé re vo nat ko zó kö vet kez te té se ket. Az en ge -
dé lye zõ ha tó ság nak meg kell in do kol nia a nö vény vé dõ
sze rek osz tá lyo zá sá nak és cím ké zé sé nek ja vas la ta it.

C. DÖNTÉSHOZATAL

1. Ál ta lá nos alap el vek
 

1.1. Adott eset ben, az en ge dé lye zõ ha tó ság nak meg
kell ha tá roz nia az ál ta la ki adott en ge dé lyek re vo nat ko zó
fel té te le ket és kor lá to zá so kat. Ezen fel té te lek és kor lá to zá -
sok jel le gét és sú lyát a várt elõ nyök és a va ló szí nû leg fel -
me rü lõ koc ká za tok alap ján, és azok nak meg fele lõen kell
meg vá lasz ta ni.
 

1.2. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak biz to sí ta nia kell, hogy 
az en ge dé lyek ki adá sá ról  szóló dön té sek figye lembe ve -
szik a ter ve zett fel hasz ná lás te rü le té nek me zõ gaz da sá gi,
nö vény egész ség ügyi vagy kör nye ze ti (be le ért ve az ég haj -
la ti) vi szo nya it. Az ilyen meg fon to lá sok kü lön le ges fel té -
te le ket és kor lá to zá so kat ered mé nyez het nek a fel hasz ná -
lást te kint ve, va la mint az en ge dé lyek re néz ve egyes, de
nem az összes te rü let vo nat ko zá sá ban, ame lye ket a ha zai
fel té te lek közt ad nak ki.
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 1.3. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak biz to sí ta nia kell,
hogy az en ge dé lye zett mennyi sé gek, a ke ze lé sek gya ko ri -
sá ga és az al kal ma zá sok szá ma, ame lyek a kí vánt ha tás
 eléréséhez szük sé ge sek a mi ni má li sak le gye nek, még
 abban az eset ben is, ahol na gyobb mennyi sé gek sem okoz -
ná nak el fo gad ha tat lan koc ká za tot az em ber i vagy ál la ti
egész ség re, va la mint a kör nye zet re néz ve. Az en ge dé lye -
zett mennyi sé ge ket a kü lön bö zõ te rü le tek me zõ gaz da sá gi,
nö vény egész ség ügyi vagy kör nye ze ti (be le ért ve az ég haj -
la ti) vi szo nyai alap ján, és ezek nek meg fele lõen kell meg -
kü lön böz tet ni. Mind azon ál tal, a dó zi sok és az al kal ma zá -
sok szá ma nem nö vel he ti a nem kí vá na tos ha tá so kat, mint
pél dá ul a re zisz ten cia ki ala ku lá sát.
 

1.4. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak biz to sí ta nia kell, hogy 
az in teg rált nö vény vé de lem re vo nat ko zó alap el ve ket a
dön té sek tisz te let ben tart ják, amennyi ben a nö vény vé dõ
szert olyan kö rül mé nyek kö zött szán dé koz nak hasz nál ni,
ame lyek re ezek az alap el vek vo nat koz nak.
 

1.5. Mi vel az ér té ke lés nek a jel lem zõ fa jok kor lá to zott
szá mú egye dé re vo nat ko zó ada to kon kell ala pul nia, az
 engedélyezõ ha tó ság nak biz to sí ta nia kell, hogy a nö vény -
vé dõ szer hasz ná la ta nem jár sem mi lyen hosszú távú ká ros
kö vet kez ménnyel a nem cél fa jok gaz dag sá gát és di ver zi tá -
sát il le tõ en.
 

1.6. Az en ge dély ki adá sát meg elõ zõ en az en ge dé lye zõ
ha tó ság nak biz to sí ta nia kell, hogy a nö vény vé dõ szer cím -
ké je:

a) meg fe lel a 30.  §-ában meg fo gal ma zott kö ve tel mé -
nyek nek;

b) tar tal maz za a kü lön jog sza bá lyok ál tal meg kö ve telt
tá jé koz ta tást a mun ka vál la lók és fel hasz ná lók vé del mé rõl;

c) meg ha tá roz za kü lö nö sen azo kat a fen ti 1.1–1.5. pont -
ban em lí tett fel té te le ket és kor lá to zá so kat, ame lyek alap ján
a nö vény vé dõ szer hasz nál ha tó, il let ve nem hasz nál ha tó;

d) az en ge dély nek em lí tést kell ten nie azok ról az ada -
tok ról, ame lye ket a 30.  § (1) be kez dé se, a 4. és 5. szá mú
mel lék let, va la mint a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes
ké szít mé nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, il let ve te vé -
keny sé gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.)
EüM ren de let 2.  §-a ír elõ.
 

1.7. Az en ge dé lyek ki adá sa elõtt az en ge dé lye zõ ha tó -
ság nak kö te les sé ge:

a) biz to sí ta ni, hogy a ja va solt cso ma go lás össz hang ban 
le gyen a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör -
vény vo nat ko zó ren del ke zé se i vel;

b) biz to sí ta ni, hogy
– a nö vény vé dõ szer meg sem mi sí té si el já rá sai,
– a nö vény vé dõ szer vé let len el szó ró dá sá ból ere dõ bár -

mi lyen ked ve zõt len ha tás sem le ge sí té se, va la mint
– a cso ma go lás men te sí té si és meg sem mi sí té si el já rá sai

össz hang ban le gye nek a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek kel.
 

1.8. Nem ad ha tó ki en ge dély, csak ha az e fe je zet a
2. pont já ban em lí tett va la mennyi kö ve tel mény tel je sül.

Mind azon ál tal, amennyi ben a 2.4. pont ban em lí tett kü lön -
le ges dön tés ho za ta li kö ve tel mé nyek kö zül egy vagy több
nem tel jes mér ték ben tel je sül, az en ge dé lyek csak ab ban
az eset ben ad ha tók ki, ha a nö vény vé dõ szer ja va solt fel -
hasz ná lá si kö rül mé nyek kö zött tör té nõ hasz ná la tá nak elõ -
nyei je len tõ seb bek, mint a hasz ná lat eset le ges ked ve zõt len 
ha tá sai. A cím kén fel kell tün tet ni min den olyan kor lá to -
zást, ami a nö vény vé dõ szer nek a 2.4. pont ban em lí tett
egyes kö ve tel mé nyek be nem tar tá sá ra vo nat ko zik. Ezek
az elõ nyök az aláb bi ak hoz kap cso lód hat nak:

a) in teg rált vé de ke zé si in téz ke dé se ket vagy bio gaz dál -
ko dást érin tõ elõ nyök, il let ve azok kal való kom pa ti bi li tás;

b) a re zisz ten cia ki ala ku lá sá nak koc ká za tát minimá -
lisra csök ken tõ stra té gi ák elõ se gí té se;

c) a ke ze lõ ket és a fo gyasz tó kat érin tõ koc ká za tok
csök ken té se;

d) a kör nye zet szennye zés és a nem cél fa jok ra gya ko -
rolt ha tás csök ken té se.
 

1.9. Ab ban az eset ben, ha az en ge délyt az ezen mel lék -
let ben meg adott kö ve tel mé nyek sze rint ad ták ki, az en ge -
dé lye zõ ha tó ság nak le he tõ sé ge van a 18.  § alap ján:

 a) meg ha tá roz ni, ahol le het, a ké rel me zõ vel szo ros
együtt mû kö dés ben, azo kat az in téz ke dé se ket, ame lyek a
nö vény vé dõ szer ha té kony sá gát ja vít ják, il let ve

b) meg ha tá roz ni, ha le het sé ges, a ké rel me zõ vel szo ros
együtt mû kö dés ben, azo kat az in téz ke dé se ket, ame lyek a
nö vény vé dõ szer hasz ná la ta so rán és azt köve tõen eset -
legesen fel lé põ ex po zí ci ót to vább csök ken tik.

Az en ge dé lye zõ ha tó ság tá jé koz tat ja a kér el me zõ ket
 valamennyi, az a) vagy b) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 intézkedésrõl, és fel hív ja a ké rel me zõt, hogy ad jon meg
min den olyan ki egé szí tõ ada tot és in for má ci ót, amely a
meg vál to zott kö rül mé nyek so rán fel me rü lõ ha té kony ság
és le het sé ges koc ká zat szem lél te té sé hez szük sé ges.
 

1.10. Az en ge dé lye zõ ha tó ság biz to sít ja, amennyi re
a gya kor lat ban le het sé ges, hogy min den en ge dé lye zés re
figye lembe vett mik ro or ga niz must il le tõ en, a ké rel me zõ a
be nyúj tás idõ pont já ban figye lembe vet te a szak iro da lom -
ban ren del ke zés re álló összes vo nat ko zó is me ret anya got
és in for má ci ót.
 

1.11. Amennyi ben a mik ro or ga niz mus a 2001/18/EK
irány elv ér tel mé ben gén tech no ló gi á val mó do sí tott, ti los az 
en ge délyt ki ad ni, ki vé ve, ha az ér té ke lést a 2001/18/EK
irány elv sze rint vé gez ték el, és a Tv. 11.  §-ának kö ve tel -
mé nyei sze rint nyúj tot ták be. Az ille té kes ha tó sá gok nak
a vo nat ko zó dön tést a 2001/18/EK irány elv sze rint kell
meg hoz ni uk.
 

1.12. A Tv. 11.  §-a ér tel mé ben ti los en ge délyt ki ad ni
olyan nö vény vé dõ szer re, amely gén tech no ló gi á val mó do -
sí tott szer ve ze tet tar tal maz, ki vé ve, ha az en ge délyt a
2001/18/EK irány elv C. ré szé nek ren del ke zé sei sze rint
 adták ki, amely nek ér tel mé ben az adott szer ve zet ki bo csát -
ha tó a kör nye zet be.
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1.13. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha az anyag cse re ter mé -
kek/to xi nok je len tõ sek (azaz ame lyek vár ha tó an az em ber i 
egész ség, il let ve a kör nye zet szem pont já ból ve szé lye sek),
és ame lye ket is mert mó don a nö vény vé dõ szer ben je len
levõ mik ro or ga niz mu sok, il let ve mik ro bi á lis szennye zõ
anya gok ter mel nek, ki vé ve, ha iga zol ha tó, hogy a je len
levõ mennyi ség a ja va solt fel hasz ná lás elõtt és után el fo -
gad ha tó szin tû.

1.14. Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak biz to sí ta nia kell a
mik ro or ga niz mus és a nö vény vé dõ szer tar tal má nak azo -
nos sá gát iga zo ló meg fe le lõ mi nõ ség-el len õr zé si in téz ke -
dé sek al kal ma zá sát. Az ilyen in téz ke dé sek nek ma guk ban
kell fog lal ni uk a koc ká zat elem zés re vo nat ko zó kri ti kus
 ellenõrzési pont rend szert (HACCP) vagy egy az zal egyen -
ér té kû rend szert.

2. Kü lön le ges alap el vek
 

A kü lön le ges alap el vek al kal ma zá sa nem sér ti az 1. sza -
kasz ban em lí tett ál ta lá nos alap el ve ket.
 

2.1. Azo no sí tás
Min den egyes ki adott en ge dély nél az en ge dé lye zõ ha tó -

ság nak biz to sí ta nia kell azt, hogy az érin tett mik ro or ga niz -
mus nem zet kö zi leg el is mert kul tú ra gyûj te mény ben meg -
ta lál ha tó és van el ér he tõ sé gi szá ma. Min den egyes mik ro -
or ga niz must faji szint en kell azo no sí ta ni, és törzs szint en
kell jel le mez ni. In for má ci ót kell adni ar ról is, hogy a mik -
ro or ga niz mus vad tí pus-e, vagy spon tán, il let ve elõ idé zett
mu táns, vagy gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve zet-e.
 

2.2. Bi o ló gi ai és tech ni kai tu laj don sá gok
2.2.1. Ele gen dõ in for má ci ó nak kell ren del ke zés re áll -

nia, amely le he tõ vé te szi a nö vény vé dõ szer elõ ál lí tá sá hoz
fel hasz nált anyag ban és a nö vény vé dõ szer ben levõ mi ni -
má lis és ma xi má lis mik ro or ga niz mus-tar ta lom ér té ke lé sét. 
A gyár tá si fo lya mat ból szár ma zó, a nö vény vé dõ szer ben
levõ egyéb össze te võk és szennye zõ mik ro or ga niz mu sok
tar tal mát a le het sé ges mér ték ben meg kell ha tá roz ni. Az
en ge dé lye zõ ha tó ság nak biz to sí ta nia kell, hogy a szennye -
zõ or ga niz mu sok szint jét el fo gad ha tó szint en tart ják.
Ezen kí vül meg kell ha tá roz ni a nö vény vé dõ szer fi zi kai
jel le gét és ál la po tát, le he tõ leg a „Pesz ti cid-for mu lá ció
 típusok és nem zet kö zi kó do lá si rend szer ka ta ló gus (Crop -
Li fe Nem zet kö zi Tech ni kai Mo no grá fia, 2. szám, 5. ki -
adás, 2002)” sze rint.

2.2.2. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha a mik ro bi o ló gi ai nö -
vény vé dõ szer bár mely fej lõ dé si stá di u má ban nyilván -
valóvá vá lik a ki ala ku ló re zisz ten cia, re zisz ten cia át adás,
vagy más me cha niz mus alap ján, hogy köl csön ha tás lép het
fel az em ber i vagy ál la ti gyógy sze rek ben hasz nált an ti mik -
ro bi á lis ha tó anya gok ha té kony sá gá val.
 

2.3. To váb bi in for má ció
Ti los en ge délyt ki ad ni, ha a tel jes in for má ció nem a

gyár tá si mód szer, a gyár tá si fo lya mat és a nö vény vé dõ
szer fo lya ma tos mi nõ ség-el len õr zé se alap ján lett meg ad -
va. Kü lö nö sen figye lembe kell ven ni a mik ro or ga niz mus

fõbb jel lem zõ i ben be kö vet ke zõ spon tán vál to zá so kat, va -
la mint a szennye zõ or ga niz mu sok hi á nyát/je len lé tét. A
gyár tás és az al kal ma zott mód sze rek mi nõ ség biz to sí tá si
kö ve tel mé nye it a le het sé ges mér ték ben le kell írni és meg
kell ha tá roz ni az egy sé ges nö vény vé dõ szer biz to sí tá sá nak 
ér de ké ben.
 

2.4. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer ha té kony sá ga

2.4.1. Ha tás

2.4.1.1. Ti los en ge délyt ki ad ni, amennyi ben a ja va solt
fel hasz ná lás olyan szer ve ze tek el le ni ha tás ra vagy el le nük
való vé de ke zés re is tar tal maz aján lá so kat, ame lyek nem
szá mí ta nak ká ros nak a meg szer zett ta pasz ta lat, vagy tu do -
má nyos bi zo nyí ték alap ján a ja va solt fel hasz ná lá si te rü let
nor mál me zõ gaz da sá gi, nö vény egész ség ügyi és környe -
zeti (be le ért ve az ég haj la ti) vi szo nyai kö zött.

2.4.1.2. A vé de lem vagy más kí vánt ha tá sok mér té ke,
ál lan dó sá ga és idõ tar ta ma ha son ló kell, hogy le gyen a
meg fe le lõ re fe ren cia ter mé kek hasz ná la tá ból adó dó ké hoz.
Ha nincs meg fe le lõ re fe ren cia ter mék, a nö vény vé dõ szer -
rõl iga zol ni kell, hogy meg ha tá ro zott elõ nyei van nak a
 javasolt fel hasz ná lá si te rü let nor mál me zõ gaz da sá gi,
 növényegészségügyi és kör nye ze ti (be le ért ve ég haj la ti)
vi szo nyai kö zött, a vé de lem vagy más kí vánt ha tá sok mér -
té ke, ál lan dó sá ga és idõ tar ta ma szem pont já ból.

2.4.1.3. Ahol le het sé ges, a nö vény vé dõ szer hasz ná la -
ta kor a ter més ho zam ban ta pasz tal ha tó ered mény nek és a
tá ro lás kor ke let ke zõ vesz te ség csök ken té sé nek mennyi sé -
gi leg, il let ve mi nõ sé gi leg ha son ló nak kell len nie a meg -
felelõ re fe ren cia ter mé kek hasz ná la tá ból adó dó ké hoz. Ha
nincs meg fe le lõ re fe ren cia ter mék, a nö vény vé dõ szer rõl
iga zol ni kell, hogy hasz ná la ta ál lan dó és meg ha tá ro zott
mennyi sé gi, il let ve mi nõ sé gi elõnnyel jár a ter més ho zam -
ban ta pasz tal ha tó ered mé nyek és tá ro lás kor ke let ke zett
vesz te sé gek csök ken té sé nek szem pont já ból, a ja va solt fel -
hasz ná lá si te rü let nor mál me zõ gaz da sá gi, nö vény egész -
ség ügyi és kör nye ze ti (be le ért ve ég haj la ti) vi szo nyai
 között.

2.4.1.4. Az en ge dé lyez tet ni kí vánt szer ha tá sá ra vo nat -
ko zó kö vet kez te té sek nek ér vé nye sek nek kell len ni ük az
or szág egész te rü le té re min den olyan kö rül mény kö zött,
mely re a hasz ná la tát ja va sol ják, ki vé ve, ha a ja va solt cím -
ke úgy ha tá roz za meg, hogy a szert bi zo nyos kü lön le ges
kö rül mé nyek kö zöt ti fel hasz ná lás ra szán ják (pél dá ul
 kisebb fer tõ zé sek, kü lön le ges ta laj tí pu sok vagy kü lön le -
ges ter mesz té si kö rül mé nyek).

2.4.1.5. Ha a ja va solt cím ke uta sí tá sai elõ ír ják, hogy a
ké szít ményt más nö vény vé dõ sze rek kel vagy se géd anya -
gok kal együtt, tank ke ve rék for má já ban al kal maz zák, a
 keveréknek el kell ér nie a kí vánt ha tást, és meg kell fe lel -
nie a 2.4.1.1–2.4.1.4. pon tok ban le írt el vek nek.

Ha a ja va solt cím ke uta sí tá sai elõ ír ják, hogy a ké szít -
ményt más nö vény vé dõ sze rek kel vagy se géd anya gok kal
együtt, tank ke ve rék for má já ban al kal maz zák, az en ge dé -
lye zõ ha tó ság csak ak kor fo gad hat ja el a ja vas la to kat, ha
azok in do kol tak.
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2.4.1.6. Ha bi zo nyí ték van arra, hogy a pa to gé nek
 rezisztenciát fej lesz te nek ki a nö vény vé dõ szer rel szem -
ben, az en ge dé lye zõ ha tó ság nak el kell dön te nie, hogy a
be nyúj tott re zisz ten cia ke ze lõ stra té gia ezt meg fele lõen és
elég sé ges mó don ke ze li-e.

2.4.1.7. Csak nem élet ké pes mik ro or ga niz mu so kat tar -
tal ma zó nö vény vé dõ sze re ket sza bad en ge dé lyez ni ge rin -
ces ál la tok el le ni vé de ke zés hez. A kí vánt ha tást úgy kell
el ér ni, hogy ezek az ál la tok fe les le ge sen ne szen ved je nek,
és ne kik fe les le ge sen fáj dal mat ne okoz za nak.

2.4.2. A nö vé nyek re és nö vé nyi ter mé kek re gya ko rolt
el fo gad ha tat lan ha tá sok

2.4.2.1. Nem mu tat koz hat nak je len tõs fi to to xi kus ha tá -
sok a ke zelt nö vé nye ken vagy nö vé nyi ter mé ke ken, ki vé -
ve, ha a ja va solt cím ke jel zi a meg fe le lõ fel hasz ná lá si kor -
lá to zá so kat.

2.4.2.2. Nem mu tat koz hat a be ta ka rí tá si ter més ho zam -
ban csök ke nés ah hoz ké pest, mint ami be kö vet kez ne a
 növényvédõ szer hasz ná la ta nél kül, ha csak ezt a csök ke -
nést nem el len sú lyoz za egyéb elõny, mint pél dá ul a ke zelt
nö vény vagy nö vé nyi ter mék mi nõ sé gé nek ja vu lá sa.

2.4.2.3. Nem mu tat koz hat el fo gad ha tat lan ked ve zõt len 
ha tás a ke zelt nö vé nye ken vagy nö vé nyi ter mé ke ken, el te -
kint ve a fel dol go zás ra gya ko rolt ked ve zõt len ha tá sok nak
at tól az ese té tõl, ami kor a ja va solt cím ke uta sí tá sai ki kö tik, 
hogy a szert ti los fel dol go zá si cél ra hasz nált nö vé nyek nél
al kal maz ni.

2.4.2.4. Nem mu tat koz hat olyan el fo gad ha tat lan ked -
ve zõt len ha tás a dug vá nyo zás ra/gyö ke rez te tés re vagy sza -
po rí tás ra hasz nált ke zelt nö vé nye ken vagy nö vé nyi ter mé -
ke ken, mint pél dá ul az élet ké pes ség re, csí rá zás ra, sarjad -
zásra, gyö ke re se dés re és meg te le pe dés re gya ko rolt ha tá -
sok, el te kint ve at tól az eset tõl, ha a ja va solt cím ke uta sí tá -
sai ki kö tik, hogy a szert ti los te nyész té si vagy sza po rí tá si
cél ra hasz nált nö vé nyek nél vagy nö vé nyi ter mé kek nél
 alkalmazni.

2.4.2.5. Nem mu tat koz hat el fo gad ha tat lan ha tás a
 következõ nö vény kul tú rá nál, el te kint ve at tól az eset tõl, ha
a ja va solt cím ke uta sí tá sai ki kö tik, hogy adott nö vény kul -
tú rák, me lye ket ha tás ér het, nem ter meszt he tõk a ke zelt
nö vény kul tú ra után.

2.4.2.6. Nem mu tat koz hat el fo gad ha tat lan ha tás a
szom szé dos nö vény kul tú rák nál, el te kint ve at tól az eset tõl,
ha a ja va solt cím ke uta sí tá sai ki kö tik, hogy a szert ti los
 alkalmazni, ha adott ér zé keny szom szé dos nö vény kul tú -
rák van nak je len.

2.4.2.7. Ha a ja va solt cím ke uta sí tá sai tar tal maz nak
 követelményeket más nö vény vé dõ sze rek kel vagy se géd -
anya gok kal együtt tör té nõ fel hasz ná lás hoz, tank ke ve rék
ese tén, a ke ve rék nek el kell ér nie a kí vánt ha tást, és meg
kell fe lel nie a 2.4.2.1–2.4.2.6. pont ban em lí tett el vek nek.

2.4.2.8. A ki jut ta tó esz köz tisz tí tá sá ra vo nat ko zó ja va -
solt uta sí tá sok nak gya kor la ti as nak és ha tá sos nak kell len -
ni ük, hogy könnyen le hes sen al kal maz ni õket, an nak ér de -
ké ben, hogy az olyan nö vény vé dõ szer-ma rad vá nyok,

 melyek ké sõbb ká ro so dást okoz hat ná nak, el tá vo lít ha tók
le gye nek.
 

2.5. Azo no sí tá si/ki mu ta tá si és mennyi ség meg ha tá ro -
zá si mód sze rek

A ja va solt mód sze rek nek a leg újabb tech ni ká kat kell
tük röz ni ük. Az en ge dé lye zés utá ni mo ni tor ing mód sze rek
ál ta lá no san ren del ke zés re álló re a gen se ket és esz kö zö ket
tar tal maz za nak.

2.5.1. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha nincs ki elé gí tõ mi nõ -
sé gû meg fe le lõ mód szer a nö vény vé dõ szer ben levõ mik -
ro or ga niz mus és nem élet ké pes össze te võk (pél dá ul to xi -
nok, szennye zõ anya gok és ada lék anya gok) azo no sí tá sá ra
és mennyi sé gi meg ha tá ro zá sá ra. Olyan nö vény vé dõ szer
ese té ben, amely egy nél több mik ro or ga niz must tar tal maz,
a ja va solt mód sze rek nek al kal mas nak kell len ni ük mind -
egyik azo no sí tá sá ra és meg ha tá ro zá sá ra.

2.5.2. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha nin cse nek meg fe le lõ
mód sze rek az élet ké pes, il let ve nem élet ké pes szer ma ra dé -
kok en ge dé lye zés utá ni el len õr zé sé re és mo ni tor ing já ra. A 
mód sze rek nek hoz zá fér he tõ nek kell len ni ük az aláb bi ak
elem zé sé re:

a) nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek, nö vé nyi és ál la ti ere -
de tû élel mi sze rek és ta kar má nyok, ha to xi ko ló gi a i lag re le -
váns szer ma ra dé kok for dul nak elõ. A szer ma ra dé kok re le -
váns nak mi nõ sül nek, ha ma xi má lis szer ma ra dék-ha tár ér -
ték (MRL), vagy élel me zés- és mun ka-egész ség ügyi vá ra -
ko zá si idõ, il let ve te rü let re való új ra be lé pé si vá ra ko zá si
idõ, vagy egyéb ilyen óv in téz ke dés meg ha tá ro zá sa szük sé -
ges;

b) ta laj, víz, le ve gõ, il let ve test szö ve tek, ha toxikoló -
giailag, öko to xi ko ló gi a i lag vagy kör nye zet vé del mi leg je -
len tõs szer ma ra dé kok for dul nak elõ.
 

2.6. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer em ber i és ál la ti
egész ség re gya ko rolt ha tá sa

2.6.1. A nö vény vé dõ szer bõl ere dõ ha tá sok
2.6.1.1. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha a do ku men tá ci ó ban

ren del ke zés re bo csá tott in for má ció alap ján ki tû nik, hogy a 
mik ro or ga niz mus pa to gén em ber re vagy nem cél ál la tok ra
néz ve a ja va solt fel hasz ná lá si kö rül mé nyek kö zött.

2.6.1.2. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha a mik ro or ga niz mus,
il let ve a mik ro or ga niz must tar tal ma zó nö vény vé dõ szer a
ja va solt fel hasz ná lá si kö rül mé nyek kö zött, be le ért ve egy,
a va ló ság ban elõ for du ló le het sé ges leg rosszabb es he tõ sé -
get, meg te le ped het, vagy az em be rek re vagy ál la tok ra ked -
ve zõt len ha tá so kat gya ko rol hat.

A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer en ge dé lye zé sé re
 vonatkozó dön tés ho za tal kor az en ge dé lye zõ ha tó ság nak
figye lembe kell ven nie a le het sé ges ha tá so kat va la mennyi
em ber i po pu lá ci ó ra néz ve, ne ve ze te sen a fel hasz ná ló szak -
em be re ket, fel hasz ná ló nem szak em be re ket, va la mint a
kör nye ze ten vagy a mun ka vég zé sen ke resz tül köz vet le nül
vagy köz vet ve ex po nált em be re ket, to váb bá az ál la to kat
 illetõen.

2.6.1.3. Min den mik ro or ga niz must le het sé ges szen zi -
bi li zá ló nak kell te kin te ni, ha csak nincs meg ala poz va meg -
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fe le lõ in for má ci ók ál tal, hogy nincs szen zi bi li zá ci ós koc -
ká zat, figye lembe véve az im mun ve szé lyez te tett és egyéb
szen zi tív egye de ket. A ki adott en ge dé lyek ben ezért meg
kell ha tá roz ni, hogy vé dõ ru há za tot és meg fe le lõ kesz tyût
kell vi sel ni, va la mint, hogy a mik ro or ga niz must tar tal ma -
zó nö vény vé dõ szert nem sza bad be lé le gez ni. To váb bá, a
ja va solt fel hasz ná lá si kö rül mé nyek meg kö ve tel he tik
 további vé dõ ru há zat és -fel sze re lés hasz ná la tát.

Ha a ja va solt fel hasz ná lá si kö rül mé nyek meg kö ve te lik
a vé dõ ru há za tok hasz ná la tát, ti los en ge délyt ki ad ni, ha
ezek nem ha tá so sak, és nin cse nek össz hang ban a vo nat ko -
zó kö zös sé gi ren de le tek kel, va la mint nem fér he tõk hoz zá
ké szen a fel hasz ná ló szá má ra, to váb bá nem meg va ló sít ha -
tó a hasz ná la tuk a nö vény vé dõ szer hasz ná la tá nak kö rül -
mé nyei kö zött, kü lö nös te kin tet tel az ég haj la ti viszo -
nyokra.

2.6.1.4. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha is me re tes, hogy a
mik ro or ga niz mus ge ne ti kai anya gá nak át ke rü lé se más
 organizmusokra az em ber i vagy ál la ti egész ség re néz ve
ked ve zõt len ha tá sok hoz ve zet het, be le ért ve az is mert
gyógy sze rek kel szem be ni re zisz ten ci át.

2.6.1.5. Azo kat a nö vény vé dõ sze re ket, me lyek kü lön -
le ges tu laj don sá ga ik  miatt, vagy me lyek ren del te tés tõl
 eltérõ ke ze lé se vagy hasz ná la ta  miatt nagy fo kú koc ká zat -
hoz ve zet het nek, kü lön le ges kor lá to zá sok nak kell alá vet ni 
a cso ma go lás mé re tét, a for mu lá ció tí pu sát, a for gal ma -
zást, fel hasz ná lást, vagy fel hasz ná lá si mó dot te kint ve.
 Továbbá, a na gyon to xi kus nak mi nõ sí tett nö vény vé dõ
sze rek nem en ge dé lyez he tõk nem szak em ber fel hasz ná lók
szá má ra.

2.6.1.6. Az élel me zés- és mun ka-egész ség ügyi, va la -
mint a te rü let re való új ra be lé pé si vá ra ko zá si idõ ket vagy
egyéb óv in téz ke dé se ket olyan mó don kell ki ala kí ta ni,
hogy vár ha tó an ne for dul jon elõ ko lo ni zá ció (meg te le pe -
dés) vagy ked ve zõt len ha tás a nö vény vé dõ szer hasz ná la -
tát köve tõen az ex po nált kö zel ben tar tóz ko dó kon vagy
dol go zó kon.

2.6.1.7. Az élel me zés- és mun ka-egész ség ügyi, va la -
mint a te rü let re való új ra be lé pé si vá ra ko zá si idõ ket vagy
egyéb óv in téz ke dé se ket olyan mó don kell ki ala kí ta ni,
hogy vár ha tó an ne le gyen ko lo ni zá ció (meg te le pe dés)
vagy ked ve zõt len ha tás az ál la tok ra néz ve.

2.6.1.8. Az élel me zés- és mun ka-egész ség ügyi, va la -
mint a te rü let re való új ra be lé pé si vá ra ko zá si idõk vagy
egyéb óv in téz ke dé sek, ame lyek biz to sít ják, hogy várha -
tóan ne le gyen ko lo ni zá ció (meg te le pe dés) vagy ked ve zõt -
len ha tás, re á li sak le gye nek; ha szük sé ges, kü lön le ges
 óvintézkedéseket kell elõ ír ni.

2.6.1.9. Az en ge dé lye zés fel té te le i nek össz hang ban
kell len ni ük a mun ká juk so rán ve gyi, fi zi kai és bi o ló gi ai
anya gok kal kap cso la tos koc ká za tok nak ki tett mun ka vál la -
lók vé del mé rõl  szóló, 1998. áp ri lis 7-i 98/24/EK ta ná csi
irány elv vel, va la mint a mun ká juk so rán bi o ló gi ai anya -
gok kal kap cso la tos koc ká za tok nak ki tett mun ka vál la lók
vé del mé rõl  szóló, 2000. szep tem ber 18-i 2000/54/EK
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv vel. A fer tõ zés vagy
a pa to ge ni tás tü ne te i nek fel is me ré sé re, az el sõ se gély nyúj -

tás ha té kony sá gá ra és a gyógy ke ze lé si mó dok ra vonat -
kozó, ren del ke zés re bo csá tott kí sér le ti ada to kat és in for -
má ci ó kat figye lembe kell ven ni. Az en ge dé lye zés fel té te -
le i nek össz hang ban kell len ni ük a mun ká juk so rán rák -
keltõ anya gok kal és mu ta gé nek kel kap cso la tos koc ká za -
tok nak ki tett mun ka vál la lók vé del mé rõl  szóló, 2004. áp -
rilis 29-i 2004/37/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv vel. Az en ge dé lye zés fel té te le i nek össz hang ban kell
len ni ük a mun ka vál la lók ál tal a mun ka he lyen hasz nált
egyé ni vé dõ esz kö zök egész ség vé del mi és biz ton sá gi
 minimumkövetelményeirõl  szóló, 1989. no vem ber 30-i
1989/656/EGK ta ná csi irány elv vel.

2.6.2. A szer ma ra dé kok ból ere dõ em ber i és ál la ti
egész ség re gya ko rolt ha tá sok

2.6.2.1. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha nincs ele gen dõ
 információ a mik ro or ga niz must tar tal ma zó nö vény vé dõ
szer rõl an nak el dön té sé hez, hogy le het-e ká ros ha tás az
em ber i vagy ál la ti egész ség re, amely a mik ro or ga niz mus -
nak, szer ma ra dék nyo ma i nak és a nö vé nyek ben, il let ve
nö vé nyi ter mé kek ben, vagy azo kon ma ra dó anyag cse re -
ter mé kek nek/to xi nok nak való ex po zí ci ó ból ered.

2.6.2.2. Ti los en ge délyt ki ad ni, ki vé ve, ha a ki mu tat ha -
tó élet ké pes szer ma ra dé kok, il let ve nem élet ké pes szer ma -
ra dé kok a nö vény vé dõ szer olyan mi ni má lis mennyi sé gét
tük rö zik, ami a jó me zõ gaz da sá gi gya kor lat tal (GAP)
össz hang ban levõ meg fe le lõ vé dõ ha tás el éré sé hez szük -
séges, olyan mó don al kal maz va (be le ért ve az élel me -
zés-egész ség ügyi vá ra ko zá si idõ ket vagy tá ro lá si idõ sza -
ko kat), hogy az élet ké pes szer ma ra dé kok, il let ve to xi nok
be ta ka rí tás kor, vá gás kor vagy tá ro lást köve tõen mi ni má -
lis ra csök ken tet tek.
 

2.7. A mik ro bi o ló gi ai nö vény vé dõ szer sor sa és vi sel -
ke dé se a kör nye zet ben

2.7.1. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha a ren del ke zés re álló
in for má ció azt mu tat ja, hogy le het nek vá rat lan ked ve zõt -
len kör nye ze ti ha tá sok a nö vény vé dõ szer kör nye ze ti sor sa 
vagy vi sel ke dé se kö vet kez té ben.

2.7.2. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha a ta laj víz, fel szí ni víz
vagy ivó víz szennye zé se vár ha tó egy nö vény vé dõ szer
 javasolt fel hasz ná lá si kö rül mé nyek kö zött tör té nõ hasz ná -
la ta kö vet kez té ben, és ez a 98/83/EK irány elv ben meg -
adott ivó víz mi nõ ség-el len õr zé si rend sze rek be való be -
avat ko zást okoz hat ja.

2.7.3. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha egy nö vény vé dõ szer
ja va solt fel hasz ná lá si kö rül mé nyek kö zött tör té nõ hasz ná -
la ta kö vet kez té ben vár ha tó ta laj víz szennye zés meg sér ti,
vagy meg ha lad ja az aláb bi ak kö zül bár me lyi ket:

a) a 98/83/EK irány elv ben meg ha tá ro zott pa ra mé te rek
vagy ma xi má li san meg en ged he tõ kon cent rá ci ók vagy

b) a víz vé del mi po li ti ka te rü le tén a kö zös sé gi fel lé pés
ke re te i nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló, 2000. ok tó ber 23-i
2000/60/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel
össz hang ban meg ha tá ro zott pa ra mé te rek vagy ma xi má li -
san meg en ged he tõ kon cent rá ci ók a nö vény vé dõ szer
össze te võ i re vo nat ko zó an, mint pél dá ul fon tos anyag cse -
re ter mé kek/to xi nok, vagy
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c) a Bi zott ság ha tá ro za ta a mik ro or ga niz mus pa ra mé te -
re i re vagy a ma xi má li san meg en ged he tõ kon cent rá ci ók ra
vo nat ko zó an, a nö vény vé dõ szer ben levõ olyan össze te -
võk re, mint pél dá ul a re le váns anyag cse re ter mé kek/to xi -
nok, a mik ro or ga niz mu sok nak az Irány elv I. mel lék let be
tör té nõ fel vé te le kor, a meg fe le lõ ada tok alap ján, kü lö nö -
sen a to xi ko ló gi ai ada tok alap ján, vagy ahol azt a kon cent -
rá ci ót nem ha tá roz ták meg, a mik ro or ga niz mus nak az
Irány elv I. mel lék let be tör té nõ fel vé te le kor meg ha tá ro zott
napi en ge dé lye zett be vi tel (ADI) ér ték 1/10 ré szé nek meg -
fe le lõ kon cent rá ció,
ki vé ve, ha tu do má nyo san iga zol ha tó, hogy az adott te rü le ti 
kö rül mé nyek kö zött a pa ra mé te rek az alsó ha tár ér té ket
vagy kon cent rá ci ót nem sér tik, vagy ha lad ják meg.

2.7.4. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha egy nö vény vé dõ szer
ja va solt fel hasz ná lá si kö rül mé nyek kö zött tör té nõ hasz ná -
la ta kö vet kez té ben vár ha tó ta laj víz szennye zés:

a) meg ha lad ja az ivó víz ki vé tel re szánt fel szí ni víz mi -
nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl  szóló, 1975. jú ni us 16-i
75/440/EGK ta ná csi irány elv vel össz hang ban meg ha tá ro -
zott pa ra mé te re ket vagy ér té ke ket, ott, ahol a fel szí ni vi zet
a ter ve zett te rü le ten ivó víz-ki vé tel re szán dé koz zák fel -
hasz nál ni; vagy

b) meg ha lad ja a 2000/60/EK irány elv vel össz hang ban
meg ha tá ro zott pa ra mé te re ket vagy ma xi má li san meg en -
ged he tõ kon cent rá ci ó kat a nö vény vé dõ szer össze te võ i re
vo nat ko zó an, mint pél dá ul je len tõs anyag cse re ter mé -
kek/to xi nok pa ra mé te re it vagy ér té ke it; vagy

c) el fo gad ha tat lan nak ítélt ha tás sal van a nem cél szer -
ve ze tek re, be le ért ve az ál la to kat, a 2.8. pont ban meg adott
kö ve tel mé nyek sze rint.

A nö vény vé dõ szer hasz ná la tá ra ja va solt uta sí tá sok, be -
le ért ve a ki jut ta tó be ren de zés tisz tí tá si el já rá sa it is, olya -
nok le gye nek, hogy a fel szí ni víz vé let len szennye zé sé nek
va ló szí nû sé ge mi ni má lis ra csök ken jen.

2.7.5. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha is me re tes, hogy a mik -
ro or ga niz mus ge ne ti kai anya gá nak át ke rü lé se más szer ve -
ze tek be a kör nye zet re gya ko rolt el fo gad ha tat lan ha tá sok -
hoz ve zet het.

2.7.6. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha nincs ele gen dõ in for -
má ció a ter ve zett fel hasz ná lás kor, vagy azt köve tõen a
fenn ál ló kör nye ze ti vi szo nyok kö zött a kul túr nö vény(b)en
levõ mik ro or ga niz mus és a fon tos má sod la gos anyag cse re -
ter mé kek/to xi nok le het sé ges fenn ma ra dá sá ra/ver seny ké -
pes sé gé re vo nat ko zó an.

2.7.7. Ti los en ge délyt ki ad ni, ha a mik ro or ga niz mus,
il let ve le het sé ges re le váns anyag cse re ter mé kei/to xin jai
vár ha tó an olyan kon cent rá ci ók ban ma rad nak meg a kör -
nye zet ben, ame lyek sok kal ma ga sab bak a ter mé sze tes hát -
tér szint nél, figye lembe véve az is mé telt al kal ma zá so kat az 
évek fo lya mán, ha csak nem iga zol ha tó meg bíz ha tó koc ká -
zat ér té ke lés sel, hogy a fel hal mo zó dott szin tû koncentrá -
ciókból ere dõ koc ká za tok el fo gad ha tó ak.
 

2.8. A nem cél szer ve ze tek re gya ko rolt ha tá sok
Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak biz to sí ta nia kell, hogy a

ren del ke zés re álló in for má ció ele gen dõ ah hoz, hogy dön -

tést le hes sen hoz ni arra néz ve, hogy le het nek-e el fo gad ha -
tat lan ha tá sok a nem cél fa jo kat (fló ra és fa u na) te kint ve, a
mik ro or ga niz must tar tal ma zó nö vény vé dõ szer nek való
ex po zí ció kö vet kez té ben, a ter ve zett fel hasz ná lá sát köve -
tõen.

Az en ge dé lye zõ ha tó ság for dít son kü lö nös fi gyel met
min den olyan le het sé ges ha tás ra, ami a bi o ló gi ai vé de ke -
zés re hasz nált hasz nos szer ve ze te ket és az in teg rált vé de -
ke zés ben fon tos sze re pet ját szó szer ve ze te ket ér he ti.

2.8.1. Ahol va ló szí nû a ma da rak és más szá raz föl di
nem cél ge rin ce sek ex po zí ci ó ja, ti los en ge délyt ki ad ni:

a) ha a mik ro or ga niz mus pa to gén a ma da rak ra és más
szá raz föl di nem cél ge rin ce sek re néz ve;

b) to xi kus ha tá sok ese té ben, me lye ket a nö vény vé dõ
szer ben levõ olyan össze te võk okoz nak, mint pél dá ul a
 releváns anyag cse re ter mé kek/to xi nok, a to xi ci tá si/ex po zí -
ci ós arány ki sebb, mint 10 az akut LD50 alap ján, vagy a
hosszú távú to xi ci tá si/ex po zí ci ós arány ki sebb, mint 5,
 hacsak meg fe le lõ koc ká zat ér té ke lés ál tal nem iga zol ha tó
egy ér tel mû en, hogy a te rü le ti vi szo nyok kö zött nem for -
dul nak elõ el fo gad ha tat lan ha tá sok – köz vet le nül vagy
köz vet ve – a nö vény vé dõ szer nek a ja va solt fel hasz ná lá si
kö rül mé nyei sze rin ti hasz ná la ta után.

2.8.2. Ahol va ló szí nû a vízi szer ve ze tek ex po zí ci ó ja,
 tilos en ge délyt ki ad ni, ha

a) a mik ro or ga niz mus pa to gén a vízi szer ve ze tek re
néz ve;

b) to xi kus ha tá sok ese té ben, me lye ket a nö vény vé dõ
szer ben levõ olyan össze te võk okoz nak, mint pél dá ul a
 releváns anyag cse re ter mé kek/to xi nok, a to xi ci tá si/ex po zí -
ci ós arány ki sebb, mint 100 az akut to xi ci tás ese té ben
(EC50) a daf ni á ra és a ha lak ra, és 10 a hosszú távú/kró ni kus 
to xi ci tás az al gák ra (EC50), daf ni ák ra (NOEC) és  halakra
(NOEC), ha csak meg fe le lõ koc ká zat ér té ke lés ál tal nem
iga zol ha tó egy ér tel mû en, hogy a te rü le ti vi szo nyok kö zött
nem for dul nak elõ el fo gad ha tat lan ha tá sok az ex po nált fa -
jok élet ké pes sé gét te kint ve – köz vet le nül vagy köz vet ve –
a nö vény vé dõ szer nek a ja va solt fel hasz ná lá si
 körülményei sze rin ti hasz ná la ta után.

2.8.3. Ahol va ló szí nû a mé hek ex po zí ci ó ja, ti los en ge -
délyt ki ad ni:

a) ha a mik ro or ga niz mus pa to gén a mé hek re néz ve;
b) to xi kus ha tá sok ese té ben, me lye ket a nö vény vé dõ

szer ben levõ olyan össze te võk okoz nak, mint pél dá ul a
 releváns anyag cse re ter mé kek/to xi nok, a ve szé lyes sé gi
 hányadosuk a mé hek szá jon ke resz tü li és kon takt ex po zí -
ci ó já nál na gyob bak, mint 50, ha csak meg fe le lõ koc ká zat -
ér té ke lés ál tal nem iga zol ha tó egy ér tel mû en, hogy a te rü -
le ti vi szo nyok kö zött nem for dul nak elõ el fo gad ha tat lan
ha tá sok a há zi méh lár vák ra vagy a ko ló ni ák fenn ma ra dá -
sá ra és fej lõ dé sé re néz ve, a nö vény vé dõ szer nek a ja va solt
fel hasz ná lá si kö rül mé nyei sze rin ti hasz ná la ta után.

2.8.4. Ahol va ló szí nû a mé he ken kí vül más ízelt lá bú ak
ex po zí ci ó ja, ti los en ge délyt ki ad ni:

a) ha a mik ro or ga niz mus pa to gén a mé he ken kí vü li
ízelt lá bú ak ra néz ve;
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b) to xi kus ha tá sok ese té ben, me lye ket a nö vény vé dõ
szer ben levõ olyan össze te võk okoz nak, mint pél dá ul a
 releváns anyag cse re ter mé kek/to xi nok, ha csak meg fe le lõ
koc ká zat ér té ke lés ál tal nem iga zol ha tó egy ér tel mû en,
hogy a te rü le ti vi szo nyok kö zött nem for dul nak elõ el fo -
gad ha tat lan ha tá sok ezek re a szer ve ze tek re vo nat ko zó an, a 
nö vény vé dõ szer nek a ja va solt fel hasz ná lá si kö rül mé nyei
sze rin ti hasz ná la ta után. Min den sze lek tív és in teg rált
 védekezésben tör té nõ fel hasz ná lás ra vo nat ko zó ja vas la tot
meg fe le lõ ada tok kal kell iga zol ni.

2.8.5. Ahol va ló szí nû a föl di gi lisz ták ex po zí ci ó ja, ti los
en ge délyt ki ad ni ha a mik ro or ga niz mus pa to gén a föl di gi -
lisz ták ra néz ve, to xi kus ha tá sok ese té ben, me lye ket a
 növényvédõ szer ben levõ olyan össze te võk okoz nak, mint
pél dá ul a re le váns anyag cse re ter mé kek/to xi nok, az akut
to xi ci tá si/ex po zí ci ós arány ki sebb, mint 10, vagy a hosszú
távú to xi ci tá si/ex po zí ci ós arány ki sebb, mint 5, ha csak
meg fe le lõ koc ká zat ér té ke lés ál tal nem iga zol ha tó egy ér -
tel mû en, hogy a te rü le ti vi szo nyok kö zött a földigiliszta-
 populációkat nem fe nye ge ti koc ká zat, a nö vény vé dõ szer -
nek a ja va solt fel hasz ná lá si kö rül mé nyei sze rin ti hasz ná la -
ta után.

2.8.6. Ahol va ló szí nû a ta laj ban levõ nem cél szer ve zet
ta laj mik ro or ga niz mu sok ex po zí ci ó ja, ti los en ge délyt
 kiadni, ha a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok sze rint a nit ro gén-
és szén mi ne ra li zá ci ós fo lya ma to kat 25%-nál na gyobb
mér ték ben be fo lyá sol ják 100 nap el tel té vel, ha csak meg fe -
le lõ koc ká zat ér té ke lés ál tal nem iga zol ha tó egy ér tel mû en,
hogy a te rü le ti vi szo nyok kö zött a mik ro bi á lis tár su lá so kat
nem éri el fo gad ha tat lan ha tás, a nö vény vé dõ szer nek a
 javasolt fel hasz ná lá si kö rül mé nyei sze rin ti hasz ná la ta
után, figye lembe véve a mik ro or ga niz mu sok sza po ro dá si
ké pes sé gét.”

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
32/2006. (VII. 26.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi és vízügyi elõirányzatok
felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól  szóló

3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az
ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló 2003. évi
CXVI. tör vény 112.  §-ának (3) be kez dé sé ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak kal össz hang ban
– a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi elõ irány za tok fel hasz -
ná lá sá nak és el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló 3/2004.
(II. 24.) KvVM ren de let 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„ 9.  § (1) A Kö vi-bõl tá mo ga tást – amennyi ben nem zet -
kö zi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – bel föl di szék -
he lyû jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve zet, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi
tár sa ság, egyé ni vál lal ko zó, va la mint ter mé sze tes sze mély
kap hat.

(2) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás a pá lyá zó ré szé re, ha nem
fe le l meg az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott ren de zett mun ka ügyi
kap cso la tok ál ta lá nos és kü lö nös fel té te le i nek, ille tõ leg
ezen fel té te lek fenn ál lá sát nem, vagy nem a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don iga zol ja.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Ko vács Kál mán s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi ni szté ri u mi

ál lam tit kár

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
33/2006. (VII. 26.) KvVM

rendelete

a vízkészletjárulék kiszámításáról  szóló
43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet

módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 1999. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1998. évi XC. tör vény (a továb biak ban: Kvt.) 66. és
67.  §-ai ban, va la mint a Kvt. 10. szá mú mel lék le té nek
18–21. pont ja i ban fog lal tak alap ján – fi gye lem mel az
egyes el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ról  szóló 1992. évi
LXXXIII. tör vény 120.  §-a (7) be kez dé sé nek c) és d) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás ra – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A víz kész let já ru lék ki szá mí tá sá ról  szóló 43/1999.
(XII. 26.) KHVM ren de let (a továb biak ban: R.) 10.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(2) A ki szá mí tott VKJ-t, ké se del mi pót lé kot, adó bír sá -
got és mu lasz tá si bír sá got a fi ze té si kö te le zett ség ke let ke -
zé sé nek he lye sze rint ille té kes víz ügyi ha tó ság ál tal ke zelt
– a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett – e ren de let 3. szá -
mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott szám lá ra kell be fi zet ni.”
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2.  §

Az R. ki egé szül az e ren de let mel lék le té ben fog lalt
3. szá mú mel lék let tel.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg

a) az R. 2.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, a 3.  §-ában,
az 5.  §-a (1) be kez dé se e) és g) pont já ban, a 9.  § -ának
(1) be kez dé sé ben a víz ügyi fel ügye let szö veg rész víz ügyi
ha tó ság ra vál to zik,

b) az R. 10.  §-ának (3) be kez dé se, to váb bá az egyes
kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel adat- és 
ha tás kö rö ket meg ál la pí tó mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá -
sá ról  szóló 1/2004. (II. 6.) KvVM ren de let 16.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont ja ha tá lyát vesz ti.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 33/2006. (VII. 26.) KvVM rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 43/1999. (XII. 26.) KHVM ren de let hez]

In téz mé nyek Szám la meg ne ve zé se Szám la szá mok

Al só-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi,
 Természetvédelmi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Kö vi ce Ba jai Fel ügye lõ ség 10025004-01850626-00000000

Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Kö vi ce Bu da pes ti Fel ügye lõ ség 10032000-01850729-00000000

Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi, Természet -
védelmi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Kö vi ce Deb re ce ni Fel ügye lõ ség 10034002-01850688-00000000

Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Kö vi ce Gyõ ri Fel ügye lõ ség 10033001-01850671-00000000

Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Kö vi ce Gyu lai Fel ügye lõ ség 10026005-01850633-00000000

Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Kö vi ce Mis kol ci Fel ügye lõ ség 10027006-01850640-00000000

Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi,
 Természetvédelmi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Kö vi ce Nyír egy há zi Fel ügye lõ ség 10044001-01850695-00000000

Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Kö vi ce Pé csi Fel ügye lõ ség 10024003-01850619-00000000

Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi,
 Természetvédelmi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Kö vi ce Sze ge di Fel ügye lõ ség 10028007-01850657-00000000

Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi,
 Természetvédelmi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Kö vi ce Szé kes fe hér vá ri Fel ügye -
lõ ség

10029008-01850664-00000000

Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Kö vi ce Szol no ki Fel ügye lõ ség 10045002-01850705-00000000

Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del mi,
 Természetvédelmi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Kö vi ce Szom bat he lyi Fel ügye lõ -
ség

10047004-01850712-00000000

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um KvVM Kö vi ce Bu da pest 10032000-01220263-53000004



 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1073/2006. (VII. 26.) Korm.

határozata

a Kormány ügyrendjérõl  szóló
1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat

módosításáról

A Kor mány a Kor mány ügy rend jé rõl  szóló 1088/1994.
(IX. 20.) Korm. ha tá ro za tot (a továb biak ban: H.) a kö vet -
ke zõk sze rint mó do sít ja:

1. A H. 4. pont já nak elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„A mun ka terv és a Kor mány tör vényalkotási prog ram ja
egy más sal össze han golt ter ve ze tét a Mi nisz ter el nö ki
 Hivatal az el fo ga dott kor mány prog ram alap ján – a mi nisz -
te rek és a kor mány biz to sok ja vas la ta i nak figye lembe véte -
lével – ké szí ti el.”

2. A H. 10. pont já nak má so dik mon da ta he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha jog sza bály vagy nem zet kö zi szer zõ dés az Eu ró pai
Unió jo gá ból ere dõ tag ál la mi kö te le zett sé ge ket érint, az
elõ ter jesz tésben tá jé koz ta tást kell adni ar ról is, hogy a
 javasolt sza bá lyo zás össze egyez tet he tõ-e az Eu ró pai Unió
jo gá val, az eu ró pai uni ós jogi ak tu sok át ül te té sét vagy
vég re haj tá sát szol gá ló jog sza bály-ter ve ze tek re vo nat ko zó
elõ ter jesz tésekhez pe dig rész le tes táb lá za tot kell csa tol ni,
amely ben fel kell tün tet ni, hogy az uni ós jogi ak tus egyes
ren del ke zé se i nek a ter ve zet mely ren del ke zé sei fe lel nek
meg (meg fe le lé si táb lá zat).”

3. A H. 16. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„16. Az elõ ter jesz téshez – ki vé ve a kis ter je del mû, egy -

sze rû me gí té lé sû elõ ter jesz téseket – ve ze tõi össze fog la lót
kell ké szí te ni, amely tar tal maz za az elõ ter jesz tés rö vid tar -
tal mi össze fog la lá sát, a kor mány prog ram hoz való vi szo -
nyát, elõz mé nye it, a vár ha tó gaz da sá gi, költ ség ve té si, tár -
sa dal mi és szak mai ha tá so kat, az Eu ró pai Unió jo gá val
való össze egyez tet he tõ ség re vo nat ko zó nyi lat ko za tot,
 illetve a ter ve zet tel át ül te tett, vég re haj tott eu ró pai uni ós
jogi ak tu sok meg je lö lé sét, – ha a jog sza bály-ter ve ze tet az
eu ró pai kö zös sé gi jog ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint elõ ze -
tesen meg kell kül de ni vé le mé nye zés re az Eu ró pai Bi zott -
ság nak, az Eu ró pai Köz pon ti Bank nak, il let ve az Eu ró pai
Unió tag ál la ma i nak – a meg kül dé si kö te le zett ség tel je sí té -
sé re vo nat ko zó nyi lat ko za tot, a más elõ ter jesz téshez, il let -

ve dön tés hez való kap cso ló dá sát, a fenn ma radt vi tás kér -
dé sek be mu ta tá sát és a saj tó tá jé koz ta tá sá ra vo nat ko zó
 javaslatot.”

4. A H. 18–20. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18. a) Az elõ ter jesz tés ter ve ze té nek köz igaz ga tá si
egyez te tés re és a mi nisz te ri ren de let ter ve ze té nek vé le mé -
nye zés re bo csá tá sá ról – a kor mány prog ram mal való össz -
hang, az idõ sze rû ség, to váb bá a jogi, szak mai és pénz ügyi
fel té te lek meg lé té nek elõ ze tes vizs gá la tá val, az elõ ter jesz -
tõ ja vas la ta alap ján – a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban szer ve -
zett, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, a mi nisz -
ter el nö köt he lyet te sí tõ mi nisz ter, az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt
ve ze tõk bõl álló mun ka cso port dönt, il le tõ leg a mi nisz te ri
ren de le tek ese té ben vé le ményt nyil vá nít (szak ma po li ti kai
egyez te tés). A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
egyes elõ ter jesz téseket (mi nisz te ri ren de le te ket) ha laszt -
ha tat lan eset ben men te sít het a szak ma po li ti kai egyez te tés
alól.

b) A mun ka cso port rend sze re sen – ál ta lá ban he ten -
ként – ülé se zik. A mun ka cso por tot a Mi nisz ter el nö ki
 Hivatal Kor mány iro dá já nak (a továb biak ban: Kor mány -
iro da)  vezetõje ve ze ti.

c) A mun ka cso port ülé sén, ál lan dó meg hí vott ként,
 tanácskozási jog gal részt vesz a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit ká rá nak, va la mint
– fel adat kö rét érin tõ en – az ál lam re form elõ ké szí tõ mun -
ká i nak ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos meg -
bí zott ja. A mun ka cso port ülé sé re – ké ré sé re – az elõ ter -
jesz tõ ál tal ki je lölt ve ze tõt meg kell hív ni.

d) A szak ma po li ti kai egyez te tés ke re té ben tár gyal ni
kért anya go kat leg ké sõbb az egyez te tés idõ pont ját meg -
elõ zõ má so dik mun ka na pon a mun ka idõ vé gé ig, elekt ro ni -
kus for má ban meg kell kül de ni a Kor mány iro da ve ze tõ jé -
nek, to váb bá egy ide jû leg a mun ka cso port tag ja i nak és
meg hí vot ta i nak. Az ülés részt ve või a tár gya lás ra ke rü lõ
anya gok ról az ülést meg elõ zõ mun ka na pon elekt ro ni kus
úton tá jé koz ta tást kap nak. A mun ka cso port dön té sé rõl az
elõ ter jesz tõt a Kor mány iro da ve ze tõ je tá jé koz tat ja.

19. A szak ma po li ti kai egyez te tést köve tõen az elõ ter -
jesz tés és a mi nisz te ri ren de let ter ve ze tét – ha tör vény vagy 
e ha tá ro zat el té rõ en nem ren del ke zik – ész re vé te le zés, il le -
tõ leg vé le mény nyil vá ní tás cél já ból meg kell kül de ni

a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nek
(a Kor mány iro da ve ze tõ jé nek), a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit ká rá nak, a fel adat -
kör ében érin tett mi nisz ter nek, kor mány biz tos nak és kor -
mány hi va tal ve ze tõ jé nek, akik a ter ve zet re ész re vé telt
 tehetnek, va la mint

b) a ha tár idõ meg je lö lé sé vel a töb bi mi nisz ter nek és
kor mány biz tos nak, akik a ter ve zet rõl vé le ményt nyil vá nít -
hat nak, il let ve – ha meg je lö lik, hogy a ter ve zet a fel adat -
kö rü ket mi ként érin ti – ész re vé telt te het nek.
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Az a) pont sze rint min den, az Eu ró pai Unió jogi ak tu sa i -
nak át ül te té sé vel, il let ve vég re haj tá sá val kap cso la tos és az
uni ós vív má nyok tárgy kö rét érin tõ elõ ter jesz tés és mi nisz -
te ri ren de let ter ve ze tét meg kell kül de ni az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz ter nek, va la mint a kül ügy mi nisz ter nek.

Az elõ ter jesz tés és a mi nisz te ri ren de let ter ve ze tét meg
kell kül de ni a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ko a lí ci ós ko or di ná -
ci ó ért fe le lõs ál lam tit ká rá nak.

20. A bí ró sá gok és az ügyész sé gek ha tás kö rét érin tõ
ter ve ze tet a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ké nek, il le tõ leg a leg -
fõbb ügyész nek, az Al kot mány bí ró sá got, az Ál la mi Szám -
ve võ szé ket, a Ma gyar Nem ze ti Ban kot és a Gaz da sá gi
Ver seny hi va talt érin tõ ter ve ze tet az érin tett szerv el nö ké -
nek is meg kell kül de ni, akik a ter ve zet re ész re vé telt te het -
nek.”

5. A H. 25–26. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„25. Az elõ ter jesz tés és a mi nisz te ri ren de let ter ve ze té re 
tett ész re vé te le ket az elõ ter jesz tõ kö te les egyez tet ni.

26. Az ész re vé te le zé si jo got
a) a mi nisz ter, az ál lam tit kár vagy a ki je lölt szak ál lam -

tit kár, il le tõ leg a mi nisz ter ren del ke zé se alap ján a ka bi net -
fõ nök,

b) a kor mány biz tos, vagy
c) a kor mány hi va tal ve ze tõ je, il le tõ leg – aka dá lyoz ta -

tá sa ese tén – erre ki je lölt he lyet te se
gya ko rol ja.”

6. A H. a kö vet ke zõ új 32. pont tal egé szül ki:
„32. Az ész re vé te lek rõl foly ta tott köz igaz ga tá si egyez -

te tés ke re té ben le he tõ ség sze rint min den szak mai, jogi és
ko di fi ká ci ós kér dést le kell zár ni és a le het sé ges mér té kig
egyet ér tés re kell jut ni. A mi nisz ter, il le tõ leg az elõ ter jesz -
tés be nyúj tá sá ra jo go sult más sze mély a köz igaz ga tá si
egyez te tést köve tõen fenn ma radt ész re vé te lek kel kap cso -
la tos vi tás kér dé se ket az elõ ter jesz tésben csak ak kor vi he ti 
dön tés re a Kor mány elé, ha az ezek te kin te té ben ál ta la,
 illetõleg – mi nisz ter ese té ben – az õt he lyet te sí tõ ál lam tit -
kár ál tal a 19. a) és a 25. pont ban ír tak figye lembe véte lével 
foly ta tott sze mé lyes egyez te tés is si ker te le nül zá rult.”

7. A H. 34. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„34. A Kor mány hoz elõ ter jesz tést nyújt hat be – a Kor -

mány tag ja in kí vül – a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ko a lí ci ós
ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit ká ra, a Kor mány dön té se
alap ján vagy a mi nisz ter el nök meg bí zá sá ból a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra, fel adat kör ében a kor mány biz -
tos és a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke, to váb bá a
Kor mány dön té se alap ján vagy a mi nisz ter el nök elõ ze tes
hoz zá já ru lá sá val más szer vek és sze mé lyek. A kormány -
hivatal ál tal elõ ké szí tett elõ ter jesz tést a kor mány hi va tal
fel ügye le tét el lá tó mi nisz ter nyújt ja be és kép vi se li a Kor -
mány elõtt.”

8. A H. 35. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„35. Az elõ ter jesz téseket leg alább két mun ka nap pal az
ál lam tit ká ri ér te kez let idõ pont ja elõtt, het ven öt pél dány -
ban – to váb bi egy pél dányt az elõ ter jesz tõ ere de ti alá írá sá -
val el lát va –, va la mint elekt ro ni ku san meg kell kül de ni a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nak. Az elõ ter jesz tés át dol go zott
vál to za tát, il let ve írás be li ki egé szí té sét e sza bá lyok meg fe -
le lõ al kal ma zá sá val, leg ké sõbb a kor mány ülés idõ pont ját
meg elõ zõ má so dik mun ka na pon kell be nyúj ta ni.”

9. A H. 37. pont já nak má so dik mon da ta he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„Ha az elõ ter jesz tés e ha tá ro zat elõ írásainak nem fe le l
meg, er rõl tá jé koz tat ja az elõ ter jesz tõt, és egy út tal javas -
latot tesz az elõ ter jesz téssel kap cso la tos ten ni va lók ra.”

10. A H. a 39. pont ját köve tõen a kö vet ke zõ új al cím -
mel és 39/A. pont tal egé szül ki:

„A módosító javaslatokkal
és a képviselõi önálló indítványokkal kapcsolatos

kormányzati álláspont kialakítása

39/A. A tör vényjavaslatokhoz be nyúj tott mó do sí tó és
kap cso ló dó mó do sí tó ja vas la tok kal, va la mint a kép vi se lõi
mó do sí tó in dít vá nyok kal kap cso la tos kor mány za ti ál lás -
pont ról – az Or szág gyû lés nek a tá mo ga tott ja vas la tok ról
való tá jé koz ta tá sát meg elõ zõ en, e ha tá ro zat nak az elõ ter -
jesz tésekre irány adó ren del ke zé sei meg fe le lõ al kal ma zá -
sá val – a Kor mány dönt. Ha laszt ha tat lan eset ben, a tör -
vényjavaslattal össze füg gés ben a Kor mányt az Or szág -
gyû lés elõt ti tár gya lá sa so rán kép vi se lõ mi nisz ter a
 Miniszterelnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel, a mi nisz ter -
el nö köt he lyet te sí tõ mi nisz ter rel, az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter rel, va la mint a pénz ügy mi nisz ter rel együt -
te sen ala kít ja ki a kép vi se len dõ kor mány za ti ál lás pon tot;
vé le mény el té rés ese tén a mi nisz ter el nök dön té sét kell
 kérni.”

11. A H. 44. pont ját meg elõ zõ al cím és a 44–45. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az államtitkári értekezlet

44. A Kor mány ülé sé re be nyúj tott min den elõ ter jesz -
tést és je len tést, ide ért ve a kor mány biz to sok elõ ter jesz -
téseit (je len té se it) is, elõ ze tesen ál lam tit ká ri ér te kez le ten
kell meg tár gyal ni, amely a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû
dön tés-elõ ké szí tõ tes tü le te ként a kor mány ülé sek elõ ké szí -
té sé nek ál ta lá nos szak mai, po li ti kai, szer ve zõ, egyez te tõ
és el len õr zõ fó ru ma ként mû kö dik. Az ál lam tit ká ri ér te kez -
let az elõ ter jesz téseket és je len té se ket a Kor mány ülé sét
köz vet le nül meg elõ zõ en tár gyal ja meg.

45. Az ál lam tit ká ri ér te kez let fel ada ta a Kor mány ülé -
sé nek elõ ké szí té se. En nek ke re té ben ál lást fog lal az elõ ter -
jesz tések és je len té sek kor mány dön tés re való al kal mas sá -
gá ról, na pi rend re vé te lé rõl, il le tõ leg a to váb bi egyez te té -
sek, va la mint az elõ ter jesz tés át dol go zá sá nak, ki egé szí té -
sé nek szük sé ges sé gé rõl. Ha az ál lam tit ká ri ér te kez let ülé -
sén az elõ ter jesz téssel (je len tés sel) kap cso lat ban – elõ ké -
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szí té si vagy egyez te té si hi á nyos sá gok ból adó dó an – je len -
tõ sebb új elem me rül ne fel, az ál lam tit ká ri ér te kez let az
elõ ter jesz tést (je len tést) le ve he ti a na pi rend jé rõl.”

12. A H. 47–51. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„47. Az ál lam tit ká ri ér te kez le tet a Mi nisz ter el nö ki
 Hivatal kor mány za ti mun ka stra té gi ai irá nyí tá sát el lá tó
 államtitkára (a továb biak ban: Ál lam tit kár) hív ja össze,
szer ve zi és ve ze ti.

48. Az ál lam tit ká ri ér te kez let na pi rend jét – a Kor mány -
iro da ve ze tõ jé nek ja vas la tá ra – az Ál lam tit kár ál la pít ja
meg.

49. Az ál lam tit ká ri ér te kez let na pi rend jé re csak elõ ze -
tesen egyez te tett, il le tõ leg a 32. pont sze rin ti sze mé lyes
egyez te tés si ker te len sé gét ki fe je zet ten fel tün te tõ, az e ha -
tá ro zat ban fog lalt kö ve tel mé nyek meg tar tá sá val be nyúj -
tott elõ ter jesz tés és je len tés ve he tõ fel. E sza bály al kal ma -
zá sa alól a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ki vé -
telt te het.

50. Az ál lam tit ká ri ér te kez let részt ve või a mi nisz té ri u -
mok és a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rai, a Kor -
mány iro da ve ze tõ je, az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
ope ra tív irá nyí tá sá ért, to váb bá a fej lesz tés po li ti ká ért fe le -
lõs kor mány biz tos, il let ve az ál ta la ki je lölt sze mély. Az
 államtitkári ér te kez le ten a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ki je lölt
szak ál lam tit ká ra és a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke
ál lan dó meg hí vott ként vesz részt. Az ál lam tit ká ri ér te kez -
let re a fel adat kö rét érin tõ elõ ter jesz tések tár gya lá sá hoz a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal más szak ál lam tit ká rát, a nem
 állandó részt ve võ kor mány biz tost, a kor mány hi va tal ve ze -
tõ jét, va la mint a Ma gyar Nem ze ti Bank al el nö két meg kell
hív ni. Az Ál lam tit kár az ál lam tit ká ri ér te kez let re más sze -
mélyt is meg hív hat.

51. Az ál lam tit ká ri ér te kez le ten az ál lam tit kárt a
 minisztérium szak ál lam tit ká ra, ka bi net fõ nö ke csak ki vé te -
le sen, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter en ge dé -
lyé vel he lyet te sít he ti. E ren del ke zést a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal ál lam tit ká rai ese té ben is meg fele lõen al kal maz ni
kell. Az ál lan dó meg hí vot tak kö zül a Köz pon ti Sta tisz ti kai 
Hi va tal el nö két a ki je lölt el nök he lyet tes he lyet te sít he ti.”

13. A H. 53. pont já nak elsõ mon da ta he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„53. Az ál lam tit ká ri ér te kez let kez de mé nyez he ti, hogy
az ál ta la tár gyalt elõ ter jesz tést (je len tést) a Kor mány ülé se
elõtt – fel adat kör ében – a Kor mány ka bi net je, a kor mány -
bi zott ság, az Ál lam re form Bi zott ság vagy a Fej lesz tés po li -
ti kai Irá nyí tó Tes tü let is vi tas sa meg. A fel adat kö rük be tar -
to zó elõ ter jesz tések (je len té sek) meg tár gya lá sá ról e tes tü -
le tek ön ál ló an is dönt het nek.”

14. A H. 57–57/A. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„57. Az elõ ter jesz tõ nek a Kor mány ülé sét meg elõ zõ en
to váb bi sze mé lyes egyez te tés út ján kell meg kí sé rel nie az

ál lam tit ká ri ér te kez le tet, il le tõ leg más dön tés-elõ ké szí tõ
tes tü le tek ülé sét köve tõen eset le ge sen még fenn ma radt
 nézetkülönbségek tisz tá zá sát és a vi ták le zá rá sát.

57/A. Az ál lam tit ká ri ér te kez let re a kül ügy mi nisz ter
rend sze re sen írás be li je len tést nyújt be az euró pai uni ós
tag ság gal össze füg gõ ak tu á lis kül- és Eu ró pa-po li ti kai kér -
dé sek rõl, va la mint az azok ból ere dõ ha zai fel ada tok ról.”

15. A H. 58. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„58. Az elõ ter jesz tés vagy je len tés a kor mány ülés na pi -
rend jé re ak kor ve he tõ fel, ha az ál lam tit ká ri ér te kez let
–  illetõleg az 53. pont ban fog lal tak sze rint fel adat kör ében
a Kor mány ka bi net je, az Ál lam re form Bi zott ság vagy a
Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü let is – meg tár gyal ta és
na pi rend re tû zé sét ja va sol ta. E sza bály al kal ma zá sa alól a
mi nisz ter el nök ki vé telt te het. Az ál lam tit ká ri ér te kez let
 állásfoglalásáról a ka bi ne tet, az Ál lam re form Bi zott sá got,
il let ve a Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü le tet az elõ ter -
jesz tõ tá jé koz tat ja. A dön tés-elõ ké szí tõ tes tü le tek el té rõ
ál lás fog la lá sa ese tén a vi tás kér dés rõl a Kor mány dönt.”

16. A H. 59. pont já nak elsõ mon da ta he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ülés na pi rend jé nek ja vas la tát az ál lam tit ká ri ér te -
kez let ál lás fog la lá sá nak figye lembe véte lével a Kor mány -
iro da ké szí ti el és – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter jó vá ha gyá sa után – kül di ki az ülés részt ve võ i nek.”

17. A H. 61. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„61. A Kor mány ülé sé re ál lan dó meg hí vot tak:
a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rai,
b) a Kor mány iro da ve ze tõ je,
c) az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív irá -

nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos,
d) a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos,
e) a kor mány szó vi võ.”

18. A H. 64. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„64. A 2006. évi LVII. tör vény 31.  §-ának (1) és (5) be -
kez dé sé ben fog lal tak alap ján a Kor mány ülé sén a mi nisz -
tert – aka dá lyoz ta tá sa ese tén – az ál lam tit kár, a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert az ál ta la ren de let ben
 kijelölt ál lam tit kár he lyet te sí ti.”

19. A H. 71/A. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„71/A. A kül ügy mi nisz ter az 57/A. pont sze rin ti je len -
tés ben tá jé koz tat ja a Kor mányt az eu ró pai uni ós tag ság gal
össze füg gõ ak tu á lis kül- és Eu ró pa-po li ti kai kér dé sek rõl,
va la mint az azok ból ere dõ ha zai fel ada tok ról.”

20. A H. a kö vet ke zõ 71/B. pont tal egé szül ki:

2006/91. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6503



„71/B. A Kor mány az ülé se in rend sze re sen kon zul tá ci ót 
foly tat az ál lam re form és a fej lesz tés po li ti ka ak tu á lis kér -
dé se i rõl.”

21. A H. 89. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„89. Az össze fog la ló egy-egy pél dá nyát a Kor mány tag -
jai, a Kor mány ülé se i nek ál lan dó meg hí vot tai, va la mint az
ál lam tit ká rok kap ják meg. Az Ál lam tit kár az össze fog la ló
meg kül dé sét más nak is en ge dé lyez he ti.

22. A H. 99. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„99. A Kor mány dön té se it elõ ké szí tõ tes tü le tek ülé se i -
rõl em lé kez te tõ ké szül, amely tar tal maz za az ülé sen részt
ve võk fel so ro lá sát, a tes tü let ál lás fog la lá sát és az eset le ge -
sen fenn ma radt vi tás kér dé sek lé nye gi be mu ta tá sát. Az
 államtitkári ér te kez let és a Gaz da sá gi Ka bi net ülé se i rõl ké -
szí tett em lé kez te tõ nek az ér de kel tek ré szé re tör té nõ meg -
kül dé sé rõl a Kor mány iro da a kor mány anya gok ter jesz té si
rend je sze rint, a töb bi tes tü let em lé kez te tõ je ese té ben a
tes tü let tit kár sá ga gon dos ko dik.”

23. A VIII. fe je zet Záró ren del ke zé sek címe elé be ik tat -
va a H. a kö vet ke zõ új 100. pont tal egé szül ki:

„100. Az Eu ró pai Unió dön tés ho za ta li te vé keny sé gé -
ben való rész vé tel rõl és az eh hez kap cso ló dó ko or di ná ci ós
el já rás rend rõl, va la mint az eu ró pai uni ós tag ság ból ere dõ
jog har mo ni zá ci ós fel ada tok meg ha tá ro zá sá nak, prog ra -
mo zá sá nak és tel je sí té sük el len õr zé sé nek rend jé rõl kü lön
kor mány ha tá ro zat ren del ke zik.”

24. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg

a) ha tá lyát vesz ti
– a H. 5., 23–24. és 93–97. pont ja;
– az 1130/1998. (X. 6.) Korm. ha tá ro zat 8. pont ja;
– az 1092/2002. (VI. 8.) Korm. ha tá ro zat 4., 5. és

9. pont ja;
– az 1023/2003. (II. 27.) Korm. ha tá ro zat 1. és 2. pont ja;
– az 1036/2004. (IV. 27.) Korm. ha tá ro zat 15. pont ja;
– az 1102/2004. (X. 20.) Korm. ha tá ro zat 1. és 2. pont ja;
– az 1023/2005. (III. 10.) Korm. ha tá ro zat 22–25. pont ja;
b)
– a H. 4. pont já ban az „Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um” szö -

veg rész he lyé be az „Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Miniszté -
rium”, va la mint a „jog al ko tá si fel ada tok ter vé nek” szö -
veg rész he lyé be a „jog al ko tá si fel ada tok jegy zé ké nek”,

– a H. 28. pont já ban „az or szá gos ha tás kö rû szer vek
ve ze tõ i nek” szö veg rész he lyé be „a kor mány hi va ta lok
 vezetõinek”, va la mint az „or szá gos ha tás kö rû szer vek
 vezetõitõl” szö veg rész he lyé be a „kor mány hi va ta lok
 vezetõitõl”,

– a H. 30. pont já ban „az or szá gos ha tás kö rû szerv ve ze -
tõ je” szö veg rész he lyé be „a kor mány hi va tal ve ze tõ je”,

– a H. 41. pont já ban „az or szá gos ha tás kö rû szer vek
ve ze tõi” szö veg rész he lyé be „a kor mány hi va ta lok ve ze -
tõi”,

– a H. 56., 74. és 80. pont já ban a „Mi nisz ter el nö ki
 Hivatal köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be a
„Kor mány iro da ve ze tõ je”,

– a H. 71. és 87. pont já ban „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be „az
 Államtitkár”,

– a H. 75. pont já ban a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal köz -
igaz ga tá si ál lam tit ká rá hoz” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány iro da ve ze tõ jé hez”,

– a H. 79. b) pont já ban „az or szá gos ha tás kö rû szer vek
ve ze tõi” szö veg rész he lyé be „a kor mány hi va ta lok és a
rend vé del mi szer vek ve ze tõi”,

– a H. 83. pont já ban a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal jogi he -
lyet tes ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be a „Kor mány iro da
ve ze tõ je”,

– a H. 90. pont já ban „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal köz -
igaz ga tá si ál lam tit ká rá nál” szö veg rész he lyé be „az Ál lam -
tit kár nál”, va la mint „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal közigaz -
gatási ál lam tit ká rá nak” szö veg rész he lyé be „az Ál lam tit -
kár”,

– a H. 92. pont já ban „az or szá gos ha tás kö rû szerv ve ze -
tõ jét” szö veg rész he lyé be „a kor mány hi va tal ve ze tõ jét”
szö veg rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
313/2006. (VII. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a dr. Szer da he lyi Sza bolcs ál tal az ‘56-os De por tá lá sok
Tény fel tá ró Bi zott sá ga (1139 Bu da pest, Haj dú u. 46.) kép -
vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
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 Bizottsághoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.) le het
 kifogást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Dr. Szer da he lyi Sza bolcs 2006. jú ni us 23-án or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
 Választási Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a követ -
kezõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés he lyez ze ha tá -
lyon kí vül a Bu da pest fõ vá ros fel sza ba dí tá sá nál el esett
szov jet ka to nák em lé ké nek meg örö kí té sé rõl  szóló, 1945.
évi IX. tör vényt?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ívet,
va la mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dést mind for -
mai, mind tar tal mi szem pont ból meg vizs gál ta. Az zal a
kér dés sel kap cso lat ban, hogy a kér dés érint-e a Ma gyar
Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
(a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott, ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ -
dés bõl ere dõ kö te le zett ség vál la lást, il let ve az e kö te le zett -
sé ge ket tar tal ma zó tör vény tar tal mát, az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az el já rás so rán ki kér te a Külügyminiszté -
rium szak vé le mé nyét is.

A szak vé le mény ben sze re pel a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és az Orosz or szá gi Fö de rá ció Kor má nya kö zött 
a há bo rúk ban el esett ka to nák és pol gá ri ál do za tok emlé -
kének meg örö kí té sé rõl, va la mint sír ja ik jogi hely ze té rõl
 szóló, Moszk vá ban, 1995. már ci us 6-án alá írt meg ál la po -
dás ról, ame lyet a 104/1996. (VII. 16.) Korm. ren de let hir -
de tett ki.

A Meg ál la po dás 2. Cik ké nek 4. pont ja rög zí ti: „A Fe lek
biz to sít ják a Ma gyar Köz tár sa ság és az Orosz or szá gi
 Föderáció te rü le tén levõ orosz, il let ve ma gyar ka to nai
 temetkezési he lyek, be le ért ve az em lék mû vek és más
 kegyeleti lé te sít mé nyek vé del mét és kor lát lan idõ re  szóló
meg õr zé sük jo gát.”

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság arra
a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy a nép sza va zás sal ha tá lyon
 kívül he lyez ni kí vánt 1945. évi XI. tör vény olyan ren del -
ke zést tar tal maz, amely je len leg ha tá lyos nem zet kö zi
 kötelezettségvállalás ér vé nye sü lé sét biz to sít ja. Mind ezek
alap ján az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé se b) pont já nak
ér tel mé ben a kez de mé nye zés ben sze rep lõ kér dés ben nép -
sza va zás nem tart ha tó, így az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
b) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -

nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) pont ján, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §-ának
(3)–(5) be kez dé se in, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

a 2007. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj
elnyerésére

A pá lyá zat cél ja

A 103/2005. (XI. 4.) FVM ren de let alap ján meg hir de -
tés re ke rü lõ pá lyá zat cél ja azon ha zai ag rár gaz da sá gi szer -
ve ze tek or szá gos szin tû el is me ré se és dí ja zá sa, ame lyek
te vé keny sé gük so rán bi zo nyít ha tó an el kö te le zet tek a
 minõség ügye iránt és ki emelt fon tos sá got tu laj do ní ta nak a 
mi nõ sé gi mun ka vég zés nek, il let ve szol gál ta tás nak, az
egyen le te sen jó mi nõ sé gû ter mé kek elõ ál lí tá sá nak.

A pá lyá zat cél ja to váb bá olyan mo dell ki ala kí tá sa, be -
ve ze té se és ha té kony mû köd te té se a dí ja zott szer ve ze tek
ál tal, amely pél da ér té kû és se gí ti az ag rár gaz da ság töb bi
sze rep lõ i nek fo lya ma tos fej lõ dé sét.

A pre fe rált kri té ri u mok az aláb bi ak:
– az ag rár-kör nye zet vé de lem,
– a bio-di ver zi tás vé del me,
– az ál lat vé de lem ér vé nye sü lé se,
– a fenn tart ha tó ság kö ve tel mé nye i nek tel je sü lé se,
– a mi nõ sé gi ter me lés alap ját szol gá ló bi o ló gi ai ala pok

elõ ál lí tá sa, meg ter me lé se,
– az élel mi szer biz ton ság ér vé nye sí té se,
– a nyo mon kö vet he tõ ség ma gas szin tû tel je sí té se.

Pá lyá za ti fel té te lek

Pá lyá za tot nyújt hat nak be azok a szer ve ze tek, ame lyek
meg fe lel nek a kö vet ke zõ rész le tes pá lyá za ti fel té te lek nek:

– A szer ve zet nek le járt és meg nem fi ze tett köztarto -
zása nincs.

– A szer ve zet nem áll sem csõd, sem fel szá mo lás, sem
vég el szá mo lás ha tá lya alatt.

– Amennyi ben a pá lyá zó te vé keny sé gé re – jog sza bály
ál tal – kö te le zõ va la mi lyen mi nõ ség ügyi rend szer (pl.
HACCP) al kal ma zá sa, ab ban az eset ben ez is pá lyá za ti
 feltétel.

Meg jegy zés:
Nem ál ta lá nos pá lyá za ti fel té tel, de elõnyt je len t az, ha a 

szer ve zet ta nú sí tott mi nõ ség irá nyí tá si vagy iga zolt mi nõ -
ség biz to sí tá si rend szer rel ren del ke zik.

A pá lyá za ton való rész vé tel nek ugyan csak nem fel té te le 
a pá lyá zat kö ve tel mény rend sze rét is mer te tõ fel ké szí tõ
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 tájékoztatón tör tént rész vé tel, mely nek idõ pont ja ké sõbb
ke rül meg hir de tés re az FVM (www.fvm.hu) és az EOQ
MNB (info@eoq.hu) hon lap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sa

A pá lyá za tot leg ké sõbb 2006. no vem ber 10., 14.00 órá ig
be ér ke zõ leg (sze mé lye sen vagy pos tán) 4 pél dány ban
a kö vet ke zõ cím re kell be nyúj ta ni:

Ma gyar Ag rár gaz da sá gi Mi nõ ség Díj Bi zott ság Tit kár -
sá ga

FVM Élel mi szer ipa ri Fõ osz tály
1055 Bu da pest, Kos suth La jos tér 11. (III. em. 369. szo ba)

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak rend je

A be ér ke zett pá lyá za to kat a Ma gyar Ag rár gaz da sá gi
Mi nõ ség Díj Bi zott ság szük ség ese tén szak ér tõk be vo ná -
sá val bí rál ja el.

Fõbb ér té ke lé si szem pon tok:
A pá lyá zó ki emel ke dõ mi nõ sé gû ter mé ke ket vagy ter -

mék csa lá do kat elõ ál lí tó, vagy ma gas szín vo na lú szolgál -
tatást nyúj tó, ered mé nye sen gaz dál ko dó, si ke res vállal -
kozás.

1. A pá lyá zat a ter mé kek vagy ter mék csa lá dok, il let ve
szol gál ta tás ki vá ló mi nõ sé gét a kö vet ke zõk kel bi zo nyít ja:

a) elõ ál lí tá si ada tok kal,
b) ér té ke sí té si in for má ci ók kal,
c) ter mék re vo nat ko zó ki emel ke dõ mi nõ sé gi jel lem -

zõk kel (ér zék szer vi tu laj don sá gok, össze té te li, táplálko -
zási, kü lön le ge sen elõ nyös fel hasz ná lá si jel lem zõk stb.)
vagy a szol gál ta tás ma gas szín vo na lú vég zé sét bi zo nyí tó
ada tok kal,

d) ar ról  szóló nyi lat ko zat tal, hogy ter mé kei minõsé -
gével, biz ton sá gá val kap cso lat ban a ha tó sá gi el len õr zés
ez év ben lé nye ges ki fo gást vagy in téz ke dést nem tett,

e) elõnyt je len te nek a már el nyert dí jak vagy mi nõ sí tõ
véd je gyek (pl. Ter mék Nagy díj, Szív ba rát ta nú sí tó véd -
jegy, fo gyasz tó vé del mi el is me rés, ha zai és/vagy kül föl di
ren dez vé nye ken, ki ál lí tá so kon vagy vá sá ro kon el nyert
 minõség dí jak, Ki ál lí tói Díj, Ki vá ló Ma gyar Élel mi szer
véd jegy, föld raj zi áru jel zés, el is mer ten ha gyo má nyos ter -
mé kek).

2. A pá lyá zat meggyõ zõ en be mu tat ja mind azo kat a
jog sza bá lyok ban vagy ke res ke del mi kap cso la tok ban elõ írt 
rend sze re ket vagy azok ele me it, ame lye ket a pá lyá zó a jó
mi nõ sé gû és biz ton sá gos ag rár gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí -
tá sá hoz, va la mint a fo lya ma tos fej lesz tés hez al kal maz.

A pá lyá zat tar tal mi kö ve tel mé nyei

1. Elõ lap
– A szer ve zet neve és a „Ma gyar Ag rár gaz da sá gi

 Minõség Díj 2007” fel irat.

2. Ki töl tött Pá lyá za ti je lent ke zé si lap a 2007. évi a
„Ma gyar Ag rár gaz da sá gi Mi nõ ség Díj ra” (a pá lyá zat ba
be fûz ve).

– A szer ve zet ál ta lá nos ada tai és a cég jegy zés re jo go -
sult ál tal cég sze rû en alá írt, il let ve egyé ni vál lal ko zó ese tén 
az ál ta la alá írt nyi lat ko zat.

3. Tar ta lom jegy zék
Ma xi mum 1 ol dal

4. Ál ta lá nos is mer te tõ
Ma xi mum 4 ol dal, amely tö mö ren be mu tat ja a szer ve zet
– tör té ne tét,
– szer ve ze ti fel épí té sét és üz le ti (eset leg jog sza bá lyi)

kör nye ze tét,
– leg fon to sabb ter mé ke it és kap cso ló dó szol gál ta tá sa it,
– be szál lí tó i nak és ve võ i nek kö rét,
– fon to sabb egyéb part ner kap cso la ta it,
– tech no ló gi ai- és alap anyag bá zi sát,
– ter mé sze ti adott sá ga it, kör nye ze tét, alap ve tõ kör nye -

zet vé del mi te vé keny sé gét,
– fõbb ver seny tár sa it, va la mint
– min den olyan fon tos tényt, amely a pá lyá zat ban le ír -

tak ér té ke lé sét elõ se gít he ti (pl. ha tó sá gi el len õr zé sek ered -
mé nyei).

5. Ön ér té ke lés
Ma xi mum: 25 ol dal
Az ön ér té ke lés a szer ve zet mû kö dé sé nek sa ját fel mé ré -

se és ér té ke lé se, az aláb bi te rü le te ken (a rész le tes EFQM
mo dell el ér he tõ az FVM hon lap ján: www.fvm.hu):

– ve ze tés (a szer ve zet cél ki tû zé sei),
– stra té gia és mû kö dé si po li ti ka (al kal ma zott mód sze -

rek, esz kö zök),
– hu mán erõ for rá sok (a szer ve zet ho gyan hasz no sít ja

em ber i erõ for rá sa it az ered mé nyek el éré sé re),
– egyéb erõ for rá sok (pénz ügyi, anya gi, tech ni kai, tech -

no ló gi ai, in for má ci ós for rá sok fel hasz ná lá sa),
– fo lya ma tok (a szer ve zet fo lya ma tai mi ként van nak

össz hang ban cél ki tû zé se i vel),
– kül sõ ve või elé ge dett ség (az ered mé nyek alá tá maszt -

ják, hogy a szer ve zet mû kö dé se a ve või igé nyek le he tõ
leg jobb ki elé gí té sét szol gál ja),

– dol go zói elé ge dett ség (a dol go zók a szer ve zet stra té -
gi á já nak, cél ki tû zé se i nek tel je sí té sé ben mo ti vál tak, elé ge -
det tek),

– a kör nye zet el vá rá sai, szük ség le tei (a szer ve zet fi gye -
lem mel kí sé ri a he lyi és a tá gabb kör nye ze ti ese mé nye ket
és együtt mû kö dik a tár sa dal mi szer ve ze tek kel),

– üz le ti ered mé nyek (a szer ve zet mû kö dé sé nek, ered -
mé nyé nek, tel je sít mé nyé nek kulcs fon tos sá gú mu ta tói, jel -
lem zõi).

A fen ti te rü le tek re vo nat ko zó an tö re ked ni kell az el múlt 
idõ sza ki (leg alább 3 év) tren dek, va la mint a ki tû zött cé lok
el éré sé nek be mu ta tá sá ra is.

Amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá zat ban nem tér ki az
összes meg adott kri té ri um ra, ak kor pá lyá za ta nem ér té kel -
he tõ.

6. Mel lék le tek
Ma xi mum: 10 ol dal
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A mel lék le tek tar tal maz hat ják pél dá ul:
– a szer ve ze ti fel épí tés rész le te it,
– a pá lyá zat hoz kap cso ló dó do ku men tu mo kat (pl. az

ISO 9001:2000, ISO 14001 sze rin ti ta nú sít vány, egyéb
iga zo lás, ok le ve lek, ter mék- és más dí jak má so la tát), va la -
mint

– a meg ha tá ro zó ter mé kek vagy ter mék csa lá dok mi nõ -
sé gé nek is mer te té sét.

A pá lyá zat for mai kö ve tel mé nyei

– Nyom ta tott for má tum
– A4-es mé re tû, matt pa pír
– Leg ki sebb be tû mé ret 10 pt
– Gra fi ko nok, áb rák ol vas ha tó fel ira to zá sa
– Ma gyar nyelv
– A be mu ta tott kri té ri u mok kö ve tel mény rend szer nek

meg fe le lõ szá mo zá sa
– Fo lya ma tos ol dal szá mo zás

Az al kal ma zott el vá lasz tó la pok nem szá mí ta nak bele az 
ol dal szám-kor lá to zás ba, ki vé ve, ha bár mi lyen, a pá lyá zat
el bí rá lá sa szem pont já ból fon tos in for má ci ót – szö ve get,
idé ze tet, áb rát – tar tal maz nak.

Vég sõ ér té ke lés és dön tés a Díj oda íté lé sé rõl

A Ma gyar Ag rár gaz da sá gi Mi nõ ség Díj oda íté lé sé rõl
a bi zott ság ja vas la ta alap ján a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter dönt. A pá lyá za tok ér té ke lé sét és a
dön té si fo lya mat so rán nyert üz le ti in for má ci ó kat a köz re -
mû kö dõk bi zal ma san ke ze lik.

Díj át adás

A Ma gyar Ag rár gaz da sá gi Mi nõ ség Dí jat ün ne pé lyes
ke re tek kö zött, a mi nisz té ri um 2007. már ci us 15-i ün nep -
sé ge ke re tén be lül a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter, il let ve sze mé lyes meg bí zott ja adja át.

A dí ja zot tak név so ra meg je le nik a Ma gyar Köz löny ben, 
va la mint az FVM hi va ta los lap já ban. A nyer te sek jo go sul -
tak ezt a tényt üz le ti do ku men tu ma i kon, rek lám anya ga i -
kon fel tün tet ni.

Vissza jel zés

Va la mennyi pá lyá zó vissza jel zést kap ar ról, hogy az ér -
té ke lõk mi lyen nek íté lik meg fel ké szült sé gü ket. Ezért va -
la mennyi tar tal mi lag és for ma i lag el fo ga dott pá lyá zat vo -
nat ko zá sá ban az ér té ke lõk a pá lyá zat erõs sé ge i rõl és fej -
lesz ten dõ te rü le te i rõl 2007. jú ni us 30-ig vissza jel zést ké -
szí te nek a pá lyá zó szá má ra.

A fel hí vás mel lék le te:
„Pá lyá za ti je lent ke zé si lap” (ame lyet a pá lyá zat ele jé re

be kell fûz ni).

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um

Jó vá hagy ta:

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz ter
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Melléklet

Pályázati

JELENTKEZÉSI LAP

a 2007. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díjra

Pá lyá zó neve: ....................................................................................................................................................................

Pá lyá zó hi va ta los neve: .....................................................................................................................................................

Pon tos címe: ......................................................................................................................................................................

A pá lyá zó fe le lõs ve ze tõ jé nek neve: ................................................................................................................................
Be osz tá sa: .................................................................. E-ma il címe: .............................................................................
Te le fon: ...................................................................... Fax: ..........................................................................................

A pá lyá za tért fe le lõs neve: ..............................................
Be osz tá sa: ........................................................................
Mun ka he lyi címe: ............................................................
Te le fon: ...........................................................................
Mo bil: ..............................................................................
Fax: ..................................................................................
E-ma il: .............................................................................

Ál ta lá nos in for má ci ók
A szer ve zet fõ te vé keny sé ge: ..........................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Az al kal ma zot tak össz lét szá ma: ..........
A szer ve zet tu laj do no sa(i), és tu laj do ni ará nya(ik):
A tel jes szer ve zet pá lyá zik: igen: [ ] nem: [ ]
Ha csak a szer ve zet egy ré sze pá lyá zik, az hány %-a
az összes dol go zói lét szám nak? ..........(%)

Nyi lat ko zat (a pá lyá zat be fo ga dá sá hoz a nyi lat ko zat min den pont já nak el fo ga dá sa szük sé ges!)

– Tu do má sul vesszük és el fo gad juk a Ma gyar Ag rár gaz da sá gi Mi nõ ség Díj pá lyá za ti út mu ta tó já ban rész le te zett pá lyá -
za ti fel té te le ket.

– Ki je lent jük, hogy szer ve ze tünk nek nin csen ren de zet len köz tar to zá sa, adó- és já ru lék tar to zá sa.

– Ki je lent jük, hogy szer ve ze tünk nem áll sem csõd, sem fel szá mo lás, sem vég el szá mo lás ha tá lya alatt.

– Biz to sít juk a hely szí ni ér té ke lés le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket és a szem le ér té ke lé se so rán együtt mû kö dünk 
az ér té ke lõk kel.

– Eset le ges díj nyer tes ként kö te les sé günk nek tart juk az ön ér té ke lés so rán szer zett ta pasz ta la ta ink to vább adá sát.

– A díj el nye ré se ese tén hoz zá já ru lunk, hogy nyer tes pá lyá za tunk, a pá lyá zat bi zal mas ré sze i nek ki vé te lé vel,
az FVM-ben hoz zá fér he tõ le gyen más szer ve ze tek szá má ra.

..............................., 2006. ........................

....................................................................
(cég sze rû alá írás)
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A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se
alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sorszámát teszi
közzé:
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193341B
982904C
641715F
532209B
181592D
855333D
537705D
797746F
379018D
799120E
104290G
350139A
557467E
181378B
528638A
317887D
224038E
033948F
089763F
656463C
249076D
561004A
539937C
407259C
725680E
630388E
548835C
388123E
232045E
214971D
105339C
855661B
338940C
535420C
408866D
779426C
992937A
826037D
879703A
156067B
093636B
037451E
342745C
946125C
354438D
663067E

354486D
783888D
055510A
722097B
796806D
193640F
372028D
499367D
464347C
926352C
580276C
086506D
575375D
344668G
487608E
436682D
149651B
921478C
035406C
902750F
640814E
110566B
843518A
941698D
218361A
990336A
608251D
401906B
397780C
121241E
067477E
851956B
592738D
972223C
236666B
169629B
721570E
945903C
767989D
884042A
781533D
538733E
243501C
996637B
456554C
493817F
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463341E
757331B
224308B
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603829B
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085746A
295696B
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232703G
220568F
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558328B
111061A
177041G
063555B
508327A
037930E
445528C
051683G
226708C
951831B
422863A
775907D
464297A
714143C
379201D
683721B
826825F
006084C
394322F
447671C
778421C
766192C
172670C
884722B
030879B
035161C
901303A
251181F
315010G
159312D
200505B
900098F
837794C

745491C
424946F
770193B
242264G
704487F
619750B
243839B
062117F
078158D
833500A
919478E
400407D
474069C
624509F
990273C
881014E
425588A
712155A
306596D
491871F
448818A
369716E
657491C
972216C
235112E
219074B
036469F
312439D
818443C
290458F
084956B
287403B
574298A
744462A
520254A
655920E
140096C
849649A
049843F
463803D
910867D
575283F
759210D
110722B
056239E
484803C

888293A
195530C
075395G
627006B
880720A
322162B
293455B
075398G
255993A
998207A
948471B
781050B
970973C
627863C
548766A
247351B
977474B
158299G
595906E
989304C
652647C
623979A
738638D
384661F
678411B
896730D
114811F
768518F
665725D
860541D
567144B
055273C
833956E
923049E
910059C
008459B
223828C
714096C
092827D
381094G
422825C
324718E
454271C
008240D
799483D
429662E

697814D
904728C
016773A
512671D
021155G
315188C
250140F
289013B
038136A
995970D
143767D
245781D
805975F
092511F
527777F
077132D
893030F
015990D
127964A
240087A
326085E
265994A
219068C
648975E
905739D
765459C
802179D
743529C
910723E
056221E
543354E
372827C
115432E
150019E
872977C
970893B
258420B
092850G
289007B
815319E
105824D
131095B
663643E
182523F
218598C
218132D

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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