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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
138/2007. (VI. 18.) Korm.

rendelete

az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással
összefüggõ kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben – az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, va la mint
40.  §-a (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va –,
az egész ség ügyi ha tó sá gi igaz ga tá si te vé keny ség rõl  szóló
1991. évi XI. tör vény 15.  §-ának (4) be kez dé sé ben, a víz -
gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 45.  §-a
(7) be kez dé sé nek k) pont já ban, az épí tett kör nye zet ala kí -
tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény
62.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban, a nö vény vé de lem -
rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény 65.  §-a (1) be kez dé sé -
nek d) pont já ban, az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi
LXXXII. tör vény 20/A. §-ának a) pont já ban, 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 ról
 szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §-ának a) pont já ban,
a ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény 12.  §-a 
(1) be kez dé sé nek h) pont já ban, va la mint az ál lat egész ség -
ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI. tör vény 47.  §-ának
(1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 4.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, va la mint a § a kö vet ke zõ (7) és (8) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (7)–(11) be kez dés meg -
je lö lé se (9)–(13) be kez dés re vál to zik:

„(6) A mi nisz ter az élel mi szer-biz ton sá gért való fe le lõs -
sé ge kö ré ben fe lel az élel mi szer-hi gi é ni á ért és az élel mi -
szer-el len õr zé sért, e kör ben – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz ter rel együtt mû köd ve – elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az élel mi szer-biz ton sá gi és élel mi szer-hi gi é ni ai kö -
ve tel mé nyek rõl,

b) az élel mi szer mi nõ ség-el len õr zés rõl, va la mint a bor
és zöld ség-gyü mölcs mi nõ ség-el len õr zés rõl,

c) a bor elõ ál lí tás és for ga lom ba ho za tal fel té tel rend -
sze ré rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(7) A mi nisz ter az élel mi szer-biz ton sá gért való fe le lõs -
sé ge kö ré ben – az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel
együtt mû köd ve – elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az élel mi szer ben je len lé võ, az egész ség re ható té -
nye zõk ha tár ér té ke i rõl,

b) az élel mi szer ere de tû meg be te ge dé sek meg elõ zé sé -
nek és le küz dé sé nek élel mi szer-biz ton sá gi fel té te le i rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(8) A mi nisz ter az élel mi szer-biz ton sá gért való fe le lõs -
sé ge kö ré ben elõ ké szí ti az élel mi sze rek elõ ál lí tá sá nak és
for ga lom ba ho za ta lá nak élel mi szer-biz ton sá gi fel té te le i rõl 
 szóló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le tet ad ki.”

(2) A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ z) pont tal egé -
szül ki:

[A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben irá nyít ja]

„z) a Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va talt.”

2.  §

Az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 7.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter az egész ség ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben 
meg ha tá roz za]

„a) a köz egész ség ügyi, nép egész ség ügyi fel ada to kat,
to váb bá a fel adat kö ré be tar to zó szak te rü le tek te kin te té ben
– a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel, va la mint
tör vény ben adott fel ha tal ma zás alap ján a föld mû ve lés ügyi 
és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel együt te sen – az élel mi -
szer-biz ton ság te rü le té re vo nat ko zó ha tár ér té kek ki vé te lé -
vel az egész ség re ható té nye zõk ha tár ér té ke it,”

3.  §

(1) A Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal lét re ho zá -
sá ról  szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. ren de let 1.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kor mány Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va talt 
(a továb biak ban: Hi va tal) lé te sít, amely nek irá nyí tá sát a
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) lát ja el.”

(2) A Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal lét re ho zá -
sá ról  szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. ren de let 1.  §-ának
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Hi va tal ön ál ló jogi sze mé lyi sé gû, elõ irány za tai
fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ, rész ben ön ál ló an gaz dál -
ko dó köz pon ti költ ség ve té si szerv. A Hi va tal költ ség ve té -
se a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
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(a továb biak ban: mi nisz té ri um) fe je ze tén be lül sze re pel,
meg ha tá ro zott pénz ügyi-gaz da sá gi fel ada ta it a Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lát ja el.”

(3) A Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal lét re ho zá -
sá ról  szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. ren de let 3.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ta nács ba – a Hi va tal fel ada ta i nak el lá tá sá hoz
szük sé ges szak ér te lem mel ren del ke zõ tag ként – a mi nisz -
ter négy, az egész ség ügyi mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter, szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter két-két, 
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter egy sze mélyt je -
löl, a szak mai, tu do má nyos és ér dek-kép vi se le ti szer ve ze -
tek je lölt jei kö zül a mi nisz ter két-két ta got vá laszt.”

(4) A Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal lét re ho zá -
sá ról  szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. ren de let 5.  §-a a kö vet -
ke zõ s) pont tal egé szül ki:

[A Hi va tal szak mai te vé keny sé ge kö ré ben:]

„s) a 6.  §-ban fog lalt adat szol gál ta tás ke re té ben tu do má -
nyos cél ból ada to kat gyûjt és ele mez az élel mi sze rek okoz -
ta meg be te ge dé sek rõl.”

(5) A Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal lét re ho zá -
sá ról  szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. ren de let 5/A.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A több éves nem ze ti el len õr zé si terv el ké szí té sét a
Hi va tal ko or di nál ja. A terv el ké szí té se so rán a vám ha tó ság 
köz re mû kö dé sét is igény lõ fel ada tok te kin te té ben a Vám-
és Pénz ügy õr ség vé le mé nyét ki kell kér ni. A ter vet a mi -
nisz ter a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben fo gad ja el. A ter vet a mi nisz té ri um, va la mint a Szo ci á -
lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban köz zé
kell ten ni.”

(6) A Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal lét re ho zá -
sá ról  szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. ren de let 6.  §-ának
(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Hi va tal a so ron kí vü li in téz ke dé sek ko or di ná ci ó -
ja ke re té ben össze ál lít ja az élel mi szer- és ta kar mány-biz -
ton sá gi vál ság ke ze lés so rán kö ve ten dõ in téz ke dé si és
kom mu ni ká ci ós ter vet (a továb biak ban: vál ság ke ze lé si
terv), ame lyet a mi nisz ter hagy jóvá.”

4.  §

(1) A ha tó sá gi élel mi szer-el len õr zés rend jé rõl  szóló
302/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 2.  §-ának (3) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és egy ide jû leg a §
a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) E ren de let al kal ma zá sá ban

a) élel mi szer-biz ton sá gi szerv: a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal köz pont ja, il let ve te rü le ti szer vei;

b) köz egész ség ügyi ha tó ság: az Ál la mi Nép egész ség -
ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat re gi o ná lis, il let ve kis tér sé gi
in té ze tei;

c) fo gyasz tó vé del mi ha tó ság: a Fo gyasz tó vé del mi Fõ -
fel ügye lõ ség és a te rü le ti fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé -
gek.

(4) E ren de let al kal ma zá sá ban ven dég lá tó hely: az Étv.
2.  §-ának 6. pont ja sze rin ti ter mé ket elõ ál lí tó és te vé keny -
sé get vég zõ lé te sít mény.”

(2) A ha tó sá gi élel mi szer-el len õr zés rend jé rõl  szóló
302/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 3. és 4.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § (1) Az élel mi szer-biz ton sá gi szerv
a) ki zá ró la go san va la mennyi élel mi szer-vál lal ko zás

ese té ben
aa) el len õr zi az élel mi szer-biz ton sá gi elõ írások be tar -

tá sát és az élel mi sze rek élel mi szer-biz ton sá gi meg fe le lõ -
sé gét, nyo mon kö vet he tõ sé gét, élel mi sze rek élelmiszer-
 minõségi meg fe le lõ sé gét, je lö lé sét, cso ma go lá sát, el bí rál -
ja az élel mi sze rek fo gyaszt ha tó sá gát,

ab) el len õr zi az élel mi szer lánc ban az élel mi sze rek kel
ren del te tés sze rû en érint ke zés be ke rü lõ anya gok meg fe le -
lõ sé gét, to váb bá – a b) pont ban fog lalt el té rés sel – az élel -
mi szer-hi gi é ni ai meg fe le lõ sé get,

ac) vizs gál ja az ál la ti ere de tû mel lék ter mé kek és élel -
mi szer hul la dé kok ke ze lé sét és ár tal mat lan ná té te lét ál -
lat-jár vány ügyi és élel mi szer-biz ton sá gi szem pont ból, ál -
lat jár vány fenn ál lá sa vagy an nak gya nú ja ese tén az ál lat -
egész ség ügyi-jár vány vé del mi elõ írások be tar tá sát;

b) ven dég lá tó he lyen az ab) pont ban fog lalt el len õr zést
és vizs gá la tot az élel mi szer-vál lal ko zás ál tal a ven dég lá tó
ter mék elõ ál lí tá sá hoz hasz nált élel mi szer-össze te võk és
-alap anya gok tá ro lá sá ra szol gá ló rak tár ban, azok be szer -
zé se, tá ro lá sa, ke ze lé se vo nat ko zá sá ban vég zi;

c) kü lön jog sza bály alap ján vizs gál ja az ol ta lom alatt
álló föld raj zi áru jel zõk kel jel zett, va la mint a ha gyo má nyos 
kü lön le ges ter mé ke ket;

d) a köz egész ség ügyi ha tó ság ér te sí té se alap ján élel mi -
szer-ere de tû meg be te ge dés vagy an nak gya nú ja ese tén az
élel mi szer rel kap cso lat ban el len õr zést és vizs gá la tot vé -
gez – az e) pont ban fog lalt el té rés sel – az élel mi szer lánc -
hoz tar to zó bár mely te rü le ten és he lyen, mely nek so rán a
vizs gá lat le zá rá sá ig fo lya ma to san tá jé koz tat ja a köz egész -
ség ügyi ha tó sá got;

e) ven dég lá tó he lyen a d) pont ban fog lalt el len õr zést és
vizs gá la tot az élel mi szer-vál lal ko zás ál tal a ven dég lá tó
ter mék elõ ál lí tá sá hoz hasz nált élel mi szer-össze te võk és
-alap anya gok ere de té nek vo nat ko zá sá ban vég zi, mely nek
so rán a vizs gá lat le zá rá sá ig fo lya ma to san tá jé koz tat ja a
köz egész ség ügyi ha tó sá got;

f) élel mi szer rel kap cso lat ban el len õr zést és vizs gá la tot
vé gez az élel mi szer lánc hoz tar to zó bár mely te rü le ten és
he lyen az em be ri egész ség re ve szé lyes élel mi szer for ga -
lom ba ke rü lé se kor, mely nek so rán a vizs gá lat le zá rá sá ig
fo lya ma to san tá jé koz tat ja a köz egész ség ügyi ha tó sá got;

g) el len õr zi az Eu ró pai Uni ón kí vü li or szág ból
(a továb biak ban: har ma dik or szág) be lé põ élel mi sze rek
élel mi szer-biz ton sá gi és élel mi szer-mi nõ sé gi meg fe le lõ -
sé gét;
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h) vizs gál ja a for ga lom ba ho zott, il let ve har ma dik or -
szág ból ér ke zõ fel dol go zat lan és fel dol go zott nö vé nyi ere -
de tû me zõ gaz da sá gi ter mé ke ket és élel mi sze re ket nö vény -
vé dõ szer-ma ra dék, a nit rát és nit rit tar ta lom, va la mint nö -
vé nyi ká ro sí tó vo nat ko zá sá ban, a fel dol go zat lan nö vé nyi
ere de tû me zõ gaz da sá gi ter mé kek ne héz fém tar tal mát, il let -
ve ter més nö ve lõ anya gok ból szár ma zó egyéb to xi kus
anyag tar tal mát;

i) el lát ja a jog sza bály ban meg ha tá ro zott zöld ség-gyü -
mölcs el len õr zé si fel ada to kat, el len õr zi a bel föl dön meg -
ter melt, for ga lom ba ho zott, il let ve ki vi tel re vagy be ho za -
tal ra szánt zöld sé get, gyü möl csöt, és az elõ ál lí tá suk kal,
for gal ma zá suk kal kap cso la tos kö ve tel mé nye ket;

j) el len õr zi az elõ ál lí tás és a for gal ma zás te rü le tén a
szõ lõ ter mesz tés rõl, va la mint a bor gaz dál ko dás ról  szóló
jog sza bá lyok ban fog lal tak be tar tá sát a bel föl dön for ga -
lom ba ke rü lõ, köz fo gyasz tás ra szánt, to váb bá az ex port és
im port bo rok, bor pár la tok, bo rá sza ti ké szít mé nyek vo nat -
ko zá sá ban.

(2) A köz egész ség ügyi ha tó ság

a) a ven dég lá tó he lyen és an nak rak tá rá ban el len õr zi és
vizs gál ja az étel ké szí tés re, étel tá ro lás ra, étel ke ze lés re,
étel ki szol gá lás ra, va la mint az ab ban részt ve võ sze mély -
zet re vo nat ko zó köz egész ség ügyi elõ írások be tar tá sát, va -
la mint a táp lál ko zás tu do má nyi szem pon tok ér vény re jut ta -
tá sát;

b) vizs gál ja az élel mi szer-ere de tû meg be te ge dé se ket
jár vány ügyi szem pont ból, to váb bá az a) pont ban sze rep lõ
te vé keny sé gek so rán ke let ke zett élel mi sze rek, va la mint az 
azt vég zõ sze mély zet vo nat ko zá sá ban, amely nek so rán az
élel mi szer-biz ton sá gi szer vet egy ide jû leg ér te sí ti;

c) vizs gál ja az élel mi szer-ere de tû meg be te ge dé se ket a
ház tar tá sok ban, amely nek so rán az élel mi szer-biz ton sá gi
szer vet egy ide jû leg ér te sí ti;

d) élel mi szer-ere de tû meg be te ge dés, vagy an nak gya -
nú ja ese tén a be te gek kel kap cso la tos, il let ve a ven dég lá tó -
he lyen a meg be te ge dés re vo nat ko zó an meg is mert, fel tárt
ada tok ról a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül, majd a vizs gá lat
le zá rá sá ig fo lya ma to san ada tot kö zöl az élel mi szer-biz -
ton sá gi szerv vel;

e) táp lál ko zás-egész ség ügyi vizs gá la to kat vé gez.

(3) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság a 178/2002/EK ren de -
let sze rin ti kis ke res ke de lem te rü le tén az élel mi szer-biz -
ton sá gi kö ve tel mé nyek ki vé te lé vel vizs gál ja – a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va – a fo -
gyasz tók nak szánt, for ga lom ba ho za tal ra ke rü lõ ter mé kek
mi nõ sé gét, je lö lé sét, cso ma go lá sát, szár ma zá sát, rek lá mo -
zá sát, va la mint a for gal ma zás egyéb jog sza bá lyok ban elõ -
írt fel té te le it.

4.  § (1) Az élel mi szer-biz ton sá gi szerv – a vám ha tó ság -
gal együtt mû köd ve – össze han golt kö zös el len õr zé se ket
vé gez élel mi szer-lo gisz ti ka és nagy ke res ke del mi rak tá rak -
ban, üz let lán cok el osz tó köz pont ja i ban és szük ség sze rint
a köz uta kon az élel mi sze rek do ku men tá ci ó já nak, ere de té -
nek, nyo mon kö vet he tõ sé gé nek el len õr zé sé re. A vám ha tó -
ság a kö zös el len õr zé sek so rán a fel adat- és ha tás kö ré be

tar to zó el len õr zé si fel ada to kat – így kü lö nö sen az élel mi -
szer-szál lít má nyok köz úti el len õr zé sét – lát ja el.

(2) Az élel mi szer-biz ton sá gi szerv a har ma dik or szág -
ból ér ke zõ élel mi sze rek vizs gá la ta so rán együtt mû kö dik a
vám ha tó ság gal.”

5.  §

A vá sá rok ról és a pi a cok ról  szóló 35/1995. (IV. 5.)
Korm. ren de let 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A vá sá ri és pi a ci áru sí tás so rán meg kell tar ta ni az
el áru sí tó hely re, az áru sí tást vég zõ sze mély re és az áru sí tott 
ter mé kek re, ál la tok ra vo nat ko zó ke res ke del mi, élel mi -
szer-biz ton sá gi, köz egész ség ügyi, ál lat egész ség ügyi és
nö vény egész ség ügyi, köz tisz ta sá gi elõ írásokat.”

6.  §

(1) Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let
111.  §-a (7) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Az el té rõ meg ol dás]
„a) az egész ség vé de lem biz to sí tá sa szem pont já ból a

66.  § (1) be kez dé se, a 70.  § (3), (6), (7) be kez dé se, a 71.  §,
a 72.  § (7) be kez dé se, a 73.  § (3) be kez dé se, a 77.  § (4) be -
kez dé se, 77.  § (5) be kez dé se vo nat ko zá sá ban az élel mi szer 
fo gyasz tá sá ra szol gá ló he lyi ség ese tén, a 79.  § (2) be kez -
dé sé nek b) pont ja, (5) be kez dé se, a 82.  § (2) be kez dé sé nek
a)–c) pont ja, (6) be kez dé se, a 85.  § (3), (4), (5) be kez dé se,
a 88.  § (3) be kez dé se, a 89.  § (2) be kez dé se, 90.  § (2), (3),
(4) be kez dé se, a 92.  § (4), (5) be kez dé se, a 99.  §, a 102.  §
(3) be kez dé se és a 103.  § (1) be kez dé se te kin te té ben az
Egész ség ügyi Mi nisz té ri um Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va ta la, a
77.  § (5) be kez dé se vo nat ko zá sá ban élel mi szer tá ro lá sá ra,
fel dol go zá sá ra, for gal ma zá sá ra szol gá ló he lyi ség ese tén a
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz zá já ru lá sá val
és fel té te le i vel,”

(2) Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let
3. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„1 Me zõ gaz da sá gi
    Szak igaz ga tá si Hi va tal

élel mi szer-biz ton ság”

(3) Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let
3. szá mú mel lék le té nek 14. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„14 – Me zõ gaz da sá gi 
    Szak igaz ga tá si Hi va tal

ta laj vé de lem”

    – kör nye zet vé del mi, 
    ter mé szet vé del mi és 
    víz ügyi fel ügye lõ ség

5382 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/76. szám



  7.  §

Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat -
ról és a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö lé sé -
rõl  szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let 8.  §-a (1) be -
kez dé sé nek ca) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[A re gi o ná lis in té zet el lát ja az ala pí tó ok irat ban meg -
ha tá ro zott, il let ve a jog sza bá lyok ban rög zí tett felada -
tokat]

„ca) a köz egész ség ügy (kör nye zet- és te le pü lés-egész -
ség ügy, élel me zés-egész ség ügy, táp lál ko zás-egész ség -
ügy, su gár egész ség ügy, ké mi ai biz ton ság, mun ka egész -
ség ügy) te rü le tén az élel mi szer-biz ton ság ki vé te lé vel,
mely a fel ada tok el lá tá sá hoz mû sze res, por-, rost-, zaj- és
su gár la bo ra tó ri u mot üze mel tet het,”

8.  §

(1) Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá sá -
ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren -
de let 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § A hely szí ni el já rás ra jo go sult köz tiszt vi se lõ ré szé -
re a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott min ta sze rin ti
iga zol ványt kell ki ál lí ta ni.”

(2) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 10.  §-a a kö vet ke zõ l)–m) pon tok kal egé szül ki:

[Az MgSzH-t – ha kor mány ren de let el té rõ en nem ren -
del ke zik – a Kor mány]

,,l) élel mi szer-biz ton sá gi szerv ként,
m) zöld ség-gyü mölcs mi nõ ség-el len õr zé si szerv ként”

[je lö li ki.]

(3) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 14.  §-a a kö vet ke zõ (19) be kez dés sel egé szül ki:

„(19) A Kor mány ál lat egész ség ügyi ha tó ság ként az
 Áeütv. 45.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti fel adat el lá tá sá ra
az el sõ fo kú ha tó sá gi jog kö ré ben el já ró ha tó sá gi ál lat or -
vost, ha tó sá gi fõ ál lat or vost, élel mi szer-biz ton sá gi fel -
ügye lõt – aki az MgSzH te rü le ti szer vé nek élel mi szer-biz -
ton sá gi, il let ve -mi nõ ség el len õr zé si fel ada to kat el lá tó köz -
tiszt vi se lõ je – ál lat egész ség ügyi fel ügye lõt – aki az
MgSzH te rü le ti szer vé nek ál lat egész ség ügyi, il let ve ta kar -
mány-el len õr zé si fel ada to kat el lá tó köz tiszt vi se lõ je – je lö -
li ki.”

(4) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let a kö vet ke zõ 19/A.  §-sal egé szül ki:

„19/A.  § (1) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv ként az Étv. 8/A.  §-a sze rin ti fel adat el lá tá sá ra az
MgSzH Köz pont ját je lö li ki.

(2) A Kor mány élel mi szer-el len õr zõ ha tó ság ként az
Étv. 14.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti fel adat el lá tá sá ra az

el sõ fo kú ha tó sá gi jog kö ré ben el já ró ha tó sá gi ál lat or vost,
ha tó sá gi fõ ál lat or vost, élel mi szer-biz ton sá gi fel ügye lõt
– aki az MgSzH te rü le ti szer vé nek élel mi szer-biz ton sá gi,
il let ve -mi nõ ség el len õr zé si fel ada to kat el lá tó köz tiszt vi se -
lõ je – nö vény vé del mi fel ügye lõt, zöld ség-gyü mölcs mi nõ -
ség-el len õrt
je lö li ki.

(3) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl
 szóló 1991. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Ehi.) 2.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti fel adat el lá tá sá ra az
élel mi szer-biz ton sá gi fel ada to kat érin tõ elõ írások te kin te -
té ben az MgSzH Köz pont ját és te rü le ti szer vét je lö li ki.

(4) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
az Ehi. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti fel adat
el lá tá sá ra az élel mi szer-vál lal ko zá sok nál élel mi szer elõ ál -
lí tá sá hoz fel hasz ná lás ra ke rü lõ, az eu ró pai élel mi szer jog
ál ta lá nos el ve i rõl és kö ve tel mé nye i rõl, az Eu ró pai Élel mi -
szer-biz ton sá gi Ha tó ság lét re ho zá sá ról és az élel mi -
szer-biz ton ság ra vo nat ko zó el já rá sok meg ál la pí tá sá ról
 szóló 178/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
sze rin ti ivó víz, to váb bá ás vány víz, va la mint pa lac ko zott
vi zek mi nõ sé gé nek, a köz egész ség ügyi kö ve tel mé nyek
be tar tá sá nak, il let ve ér vé nye sü lé sé nek a rend sze res el len -
õr zé se te kin te té ben az MgSzH Köz pont ját és te rü le ti szer -
vét je lö li ki.

(5) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
az Ehi. 4.  §-a (5) be kez dé sé nek

a) a) pont ja sze rin ti fel adat el lá tá sá ra az élel mi sze rek -
ben, ita lok ban, él ve ze ti cik kek ben, va la mint az ezek ké szí -
té sé hez hasz nált anya gok össze te võ i ben elõ for du ló vagy
ke ze lé sük so rán be le ke rü lõ ve gyi, fi zi kai, il let ve bi o ló gi ai
egész ség ká ro sí tó anya gok ki mu ta tá sa, az ezek re vo nat ko -
zó köz egész ség ügyi ha tár ér té kek és kö ve tel mé nyek ki -
mun ká lá sa, és mind ezek nek a ter me lés, fel dol go zás, tá ro -
lás és for gal ma zás so rán tör té nõ el len õr zé se és ér vé nye sí -
té se te kin te té ben,

b) b) pont ja sze rin ti fel adat el lá tá sá ra a meg be te ge dést
oko zó élel mi szer kü lön jog sza bály sze rin ti – a jár vány ügyi 
ki vizs gá lás ki vé te lé vel tör té nõ – vizs gá la ta, to váb bá az ez -
zel kap cso la tos szük sé ges in téz ke dé sek meg té te le, újabb
egész ség ká ro so dá sok meg elõ zé se ér de ké ben tör té nõ in -
téz ke dé sek te kin te té ben,

c) d) pont ja sze rin ti fel adat el lá tá sá ra ada lék anya gok és 
tech no ló gi ai se géd anya gok, élel mi szer-cso ma go ló anya -
gok, élel mi szer ipar ban fel hasz nált mo só- és fer tõt le ní tõ -
sze rek gyár tá sá val, fel hasz ná lá sá val, az élel mi szert elõ ál -
lí tó, fel dol go zó, cso ma go ló, tá ro ló és for gal ma zó he lyek
mû kö dé si en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos el já rás ban való
köz re mû kö dés te kin te té ben
az MgSzH Köz pont ját és te rü le ti szer vét je lö li ki.”

(5) Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá sá -
ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren -
de let 20.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(1) A ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta -
lá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény
(a továb biak ban: takarmánytör vény) 4.  §-a (1) és (2) be -
kez dé sé ben, 8.  §-ában, 11.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–e) és
g)–k) pont ja i ban, (3) be kez dé sé ben, és (4) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 14.  §-ának a)–c) pont já ban, va la mint
16.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor -
mány ta kar má nyo zá si ha tó ság ként az MgSzH Köz pont ját
je lö li ki. A takarmánytör vény 11.  §-a (2) be kez dé sé nek
f) pont já ban a mû kö dé si en ge dély meg szer zé sé re kö te le -
zett lé te sít mé nyek nyil ván tar tá sa vo nat ko zá sá ban a Kor -
mány ta kar má nyo zá si ha tó ság ként az MgSzH Köz pont ját,
a csak nyil ván tar tás ra kö te le zett lé te sít mé nyek nyil ván tar -
tá sá ra az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(2) A takarmánytör vény 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
11.  §-a (4) be kez dé sé nek b)–h) pont já ban, va la mint
14.  §-ának d)–j) pont já ban fog lal tak te kin te té ben a Kor -
mány ta kar má nyo zá si ha tó ság ként az MgSzH te rü le ti szer -
vét je lö li ki.”

(6) Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá sá -
ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren -
de let 20.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A Kor mány ta kar má nyo zá si ha tó ság ként a
takarmánytör vény 16.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti fel -
adat el lá tá sá ra az el sõ fo kú ha tó sá gi jog kö ré ben el já ró ta -
kar mány fel ügye lõt, va la mint ha tó sá gi ál lat or vost – aki az
MgSzH te rü le ti szer ve ál tal ta kar mány-el len õr zé si fel ada -
tok kal meg bí zott köz tiszt vi se lõ – je lö li ki.”

9.  §

(1) Az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr -
zés rend jé rõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let
1.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép.

[A je len ren de let ha tá lya nem ter jed ki:]
„e) arra a víz re, ame lyet ki zá ró lag olyan cél ra hasz nál -

nak, amely nem je lent sem köz vet len, sem köz ve tett ká ros
ha tást a víz hasz ná lók egész sé gé re és a víz fel hasz ná lá sát
az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
(a továb biak ban: ÁNTSZ) re gi o ná lis in té ze te (a továb -
biak ban: ÁNTSZ me gyei in té ze te) – élel mi szer-vál lal ko -
zá sok nál élel mi szer elõ ál lí tá sá hoz tör té nõ fel hasz ná lás
ese té ben a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
(a továb biak ban: MgSzH) szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val – 
en ge dé lyez te;”

(2) Az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr -
zés rend jé rõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let
2.  §-ának ab) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[ivó víz: e ren de let ben meg ha tá ro zott mi nõ sé gû olyan
víz:]

„ab) ame lyet az eu ró pai élel mi szer jog ál ta lá nos el ve i rõl
és kö ve tel mé nye i rõl, az Eu ró pai Élel mi szer-biz ton sá gi
Ha tó ság lét re ho zá sá ról és az élel mi szer-biz ton ság ra vo -

nat ko zó el já rá sok meg ál la pí tá sá ról  szóló 178/2002/EK
 európai par la men ti és ta ná csi ren de let (a továb biak ban:
178/2002/EK ren de let) 2. cik ke sze rint az élel mi szer-vál -
lal ko zá sok élel mi szer elõ ál lí tá sá hoz hasz nál nak fel
(a továb biak ban: 178/2002/EK ren de let sze rin ti ivó víz),
be le ért ve mind azon anya gok nak és ter mé kek nek a gyár tá -
sát, fel dol go zá sát, kon zer vá lá sát és for gal ma zá sát, ame -
lyek em be ri fo gyasz tás ra szol gál nak; ki vé ve, ha az
ÁNTSZ, il let ve az MgSzH azt ál la pít ja meg, hogy a víz
mi nõ sé ge nem be fo lyá sol hat ja a kész ter mék (élel mi szer)
mi nõ sé gét;”

(3) Az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr -
zés rend jé rõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let
4.  §-ának (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A víz mi nõ sé gé nek az aláb bi pon to kon kell meg fe lel nie
a 3.  §-ban fog lalt elõ írásoknak:]

„d) élel mi szer ipa ri-vál lal ko zá sok ese tén, ahol a
178/2002/EK ren de let sze rin ti ivó vi zet az élel mi szer-elõ -
ál lí tás hoz, il let ve -ke ze lés hez az élel mi szer-hi gi é nia biz to -
sí tá sa ér de ké ben fel hasz nál ják.”

(4) Az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr -
zés rend jé rõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let
5.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(8) Az ÁNTSZ me gyei in té ze te, il let ve – a
178/2002/EK ren de let sze rin ti ivó víz ven dég lá tá son kí vü li 
élel mi szer-vál lal ko zá sok nál tör té nõ fel hasz ná lá sa ese tén
az élel mi szer-vál lal ko zás irá nyá ban – az MgSzH olyan
víz mi nõ sé gi jel lem zõ vizs gá la tát is el ren del he ti, amely re
nincs a 3.  § sze rint meg ha tá ro zott ha tár ér ték, amennyi ben
fel té te lez he tõ, hogy olyan mennyi ség ben, il le tõ leg kon -
cent rá ci ó ban van je len az ivó víz ben, amely egész ség ügyi
szem pont ból koc ká za tot je lent het.”

(5) Az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr -
zés rend jé rõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let
5.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:

„(10) A 178/2002/EK ren de let sze rin ti ivó víz ven dég lá -
tá son kí vü li élel mi szer-vál lal ko zá sok nál tör té nõ fel hasz -
ná lá sá nak el len õr zé se az em be ri fo gyasz tás ra szánt víz mi -
nõ sé gé rõl  szóló 1998. no vem ber 3-i 98/83/EK ta ná csi
irány elv 6. cik ké nek d) pont já ban meg ha tá ro zott meg fe le -
lõ sé gi pont tól az MgSzH ha tás kö re. Az MgSzH és az
ÁNTSZ egy mást köl csö nö sen tá jé koz tat ják, amely köl -
csö nös tá jé koz ta tá si kötelezettség ki ter jed min den olyan
el té rés re, il let ve adat szol gál ta tás ra, amely egész ség ügyi
vagy élel mi szer-biz ton sá gi koc ká zat tal van össze füg gés -
ben.”

(6) Az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr -
zés rend jé rõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let
6.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az üze mel te tõ, il let ve az el len õr zött élelmiszer-
 vállalkozás kö te les a vizs gá lat költ sé ge it az el len õr zõ ha -
tó ság nak meg té rí te ni, amennyi ben arra az 5.  § (1) be kez -
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dé se sze rin ti vizs gá lat el mu lasz tá sa  miatt ke rül sor, va la -
mint ha a vizs gá lat so rán be bi zo nyo so dik, hogy a ha tár ér -
ték-túl lé pés az üze mel te tõ jog el le nes ma ga tar tá sá nak a kö -
vet kez mé nye.

(3) Az egész ség re ve szélyt je len tõ ivó víz fo gyasz tá sát,
fel hasz ná lá sát – füg get le nül at tól, hogy ha tár ér ték-túl lé pés 
for dult-e elõ – az ÁNTSZ me gyei in té ze te, il let ve a
178/2002/EK ren de let sze rin ti ivó víz ven dég lá tá son kí vü li 
élel mi szer-vál lal ko zá sok nál tör té nõ fel hasz ná lá sát az
MgSzH meg tilt hat ja, kor lá toz hat ja, vagy – ha az az em be ri 
egész ség vé del me ér de ké ben szük sé ges – egyéb mó don in -
téz ked het. Az üze mel te tõ a fo gyasz tó kat és a he lyi ön kor -
mány za to(ka)t kö te les ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni a víz el -
lá tás kor lá to zá sá ról vagy be til tá sá ról, va la mint az át me ne ti 
víz el lá tás mód já ról és rend jé rõl.”

10.  §

(1) A nö vény vé del mi igaz ga tás szer ve ze té rõl  szóló
335/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Tv. 51.  § a)–b) pont ja i ba fog lalt in téz ke dé sek
meg té te lé re jo go sult nö vény vé del mi szerv ként a Kor mány

a) bel te rü le ten a te le pü lé si (fõ vá ros ban ke rü le ti) ön kor -
mány zat jegy zõ jét (a továb biak ban: jegy zõ),

b) kül te rü le ten a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal (a továb biak ban: MgSzH) te rü le ti szer vét
je lö li ki.”

(2) A nö vény vé del mi igaz ga tás szer ve ze té rõl  szóló
335/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 3.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § (1) A Tv. 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti köz ér de kû vé -
de ke zés el ren de lé sé re bel te rü le ten a jegy zõ jo go sult.

(2) A Tv. 7/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti par lag fû el le ni
köz ér de kû vé de ke zés el ren de lé sé re bel te rü le ten a jegy zõ
jo go sult.

(3) A Tv. 53.  § (4) be kez dé se te kin te té ben a Kor mány
nö vény vé del mi szerv ként a jegy zõt je lö li ki.”

11.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – 2007. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 10.  §-a a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép
ha tály ba.

(3) E ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé se és 3.  §-a 2007. jú -
li us 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:

a) az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 5.  §-a (1) be kez -
dé sé nek c) pont ja;

b) a Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal lét re ho zá -
sá ról  szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. ren de let 6.  §-a (1) be -

kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „ , mel lék let sze rin ti” szö -
veg rész, va la mint mel lék le te;

c) a Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal lét re ho zá sá -
ról  szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 333/2004. (XII. 11.) Korm. ren de let 1.  §-ának (1) és
(2) be kez dé se;

d) a ha tó sá gi élel mi szer-el len õr zés rend jé rõl  szóló
302/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 5.  §-a (2) be kez dé sé -
nek a) pont ja.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 7.  §-a (1) be kez -
dé sé nek d) pont ja;

b) az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat ról és a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö lé -
sé rõl  szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let 13.  §-a
(1) be kez dé sé nek „és 8/A.  §-a” szö veg ré sze;

c) a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 14.  §-a (3) be kez dé sé nek be) pont ja;

d) a vá sá rok ról és a pi a cok ról  szóló 35/1995. (IV. 5.)
Korm. ren de let 9.  §-ának (3) be kez dé se.

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

A Kormány
139/2007. (VI. 18.) Korm.

rendelete

a tûzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági
feladatokat ellátó szerv kijelölésérõl

A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz -
ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: 
Ttv.) 47.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Kor mány a tûz vé de lem mel kap cso la tos pi ac fel ügye -
le ti ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó szerv nek az Or szá gos
 Katasztrófavédelmi Fõ igaz ga tó sá got je lö li ki.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 15-én lép ha tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
pi ac fel ügye le ti el já rá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
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139/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben az „ , az zal, hogy elsõ fo kon a BM OKF ille té kes
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, má sod fo kon a BM OKF fõ -
igaz ga tó ja jár el” szö veg rész.

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

A Kormány
140/2007. (VI. 18.) Korm.

rendelete

a tûzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók
tûzvédelmi hozzájárulásának a központi

költségvetésbe történõ befizetése és elszámolása
rendjérõl, valamint felhasználásának

és ellenõrzésének módjáról  szóló
180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz -
ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: 
Ttv.) 47.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében a Kor mány a
tûz vé del mi bír ság, va la mint a Ttv. 44.  §-a alap ján fi ze ten -
dõ hoz zá já ru lás be fi ze té si és el szá mo lá si rend jé rõl, va la -
mint fel hasz ná lá sá nak és el len õr zé sé nek mód já ról a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A tûz vé del mi bír ság nak, va la mint a biz to sí tók tûz vé del -
mi hoz zá já ru lá sá nak a köz pon ti költ ség ve tés be tör té nõ be -
fi ze té se és el szá mo lá sa rend jé rõl, va la mint fel hasz ná lá sá -
nak és el len õr zé sé nek mód já ról  szóló 180/1998. (XI. 6.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-ának (1) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A biz to sí tó min den ne gye dé vet kö ve tõ hó nap
30. nap já ig kö te les az al szám lá ra be fi zet ni a Ttv.
44.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si
ága za tok ból be fo lyó biz to sí tá si dí jak – ide nem ért ve a biz -
to sí tó egye sü le tek ál tal be sze dett tag díj – 1,5%-ának meg -
fe le lõ tûz vé del mi hoz zá já ru lás össze gét.”

2.  §

Az R. 5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(2) A be vé tel a Ttv. 44.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott cé lok ra hasz nál ha tó fel.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 1.  §-ának
1. pont ja.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
2.  §-ának (1) be kez dé sé ben és a 8/A.  §-ban a „Bel ügy mi -
nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „Ön kor mány za ti és
 Területfejlesztési Mi nisz té ri um” szö veg rész; az R.
5.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi -
nisz ter” szö veg rész lép.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
29/2007. (VI. 18.) EüM

rendelete

az étrend-kiegészítõkrõl  szóló
37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  § (11) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va, a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld mû -
ve lés ügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben a
következõket ren de lem el:

1.  §

Az ét rend-ki egé szí tõk rõl  szóló 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 14.  § (6) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ez a ren de let az ét rend-ki egé szí tõ ké szít mé nyek rõl
 szóló, 2002. jú ni us 10-i 2002/46/EK eu ró pai par la men ti és 
ta ná csi irány elv nek, va la mint az azt mó do sí tó 2006/37/EK 
irány elv nek való megfelelést szolgálja.”

2.  §

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

5386 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/76. szám



3.  §

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

(2) Ez a ren de let a 2002/46/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv II. mel lék le té nek bi zo nyos anya gok fel vé te -
le te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. már ci us
30-i 2006/37/EK bi zott sá gi irány elv nek való megfelelést
szolgálja.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 29/2007. (VI. 18.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te A) Vi ta mi nok cí mé nek
10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10. Fo lát
pte ro il mo nog lu ta min sav
kál ci um-L-me til-fo lát”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le te B) Ás vá nyi anya gok cím
Vas pont ja az „ele mi vas (kar bo nil, elekt ro li ti kus, hid ro -
gén nel re du kált)” szö veg részt köve tõen a „vas-biszgli -
cinát” szö veg résszel egészül ki.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
31/2007. (VI. 18.) IRM

rendelete

a megyei (budapesti) rend õr-fõkapitányságok
és rend õrkapitányságok ille té kességi területének

megállapításáról  szóló
22/2004. (VI. 2.) BM rendelet módosításáról

A Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény 101.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 3.  §
(5) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körömben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A me gyei (bu da pes ti) rend õr-fõkapitányságok és rend -
õrkapitányságok ille té kességi te rü le té nek meg ál la pí tá sá -
ról  szóló 22/2004. (VI. 2.) BM ren de let mel lék le té ben

a) a Rend õr ka pi tány ság Encs cím
„Ga rad na
Gönc” szö veg rész he lyé be
„Ga rad na
Gi bárt
Gönc” szö veg,

b) a Rend õr ka pi tány ság Gyön gyös cím
„Nagy ré de
Szü csi” szö veg rész he lyé be
„Nagy ré de
Pá los vö rös mart
Szü csi” szö veg,

c) a Rend õr ka pi tány ság Hat van cím
„Hort
Lõ rin ci” szö veg rész he lyé be
„Hort
Ke rek ha raszt
Lõ rin ci” szö veg,

d) a Rend õr ka pi tány ság Ba las sa gyar mat cím
„Iliny
Ipoly ve ce” szö veg rész he lyé be
„Iliny
Ipoly szög
Ipoly ve ce” szö veg,

e) a Rend õr ka pi tány ság Sal gó tar ján cím
„Sal gó tar ján
Sós har tyán” szö veg rész he lyé be
„Sal gó tar ján
So mos kõ új fa lu
Sós har tyán” szö veg,

f) a Rend õr ka pi tány ság Mo nor cím
„Mo nor
Nyár egy há za” szö veg rész he lyé be
„Mo nor
Mo no ri er dõ
Nyár egy há za” szö veg,

g) a Rend õr ka pi tány ság Ta má si cím
„Ozo ra
Pin ce hely” szö veg rész he lyé be
„Ozo ra
Pári
Pin ce hely” szö veg

lép.

2.  §

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

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
32/2007. (VI. 18.) IRM

rendelete

a szabadságvesztés és az elõ ze tes letartóztatás
végrehajtásának szabályairól  szóló 

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosításáról

A bün te té sek és in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló 1979. 
évi 11. tör vényerejû ren de let 127.  §-ának (1) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a leg fõbb ügyésszel egyet ér -
tés ben –, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re -
haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 6/1996. (VII. 12.) IM ren de -
let (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõ 19/A.  §-sal egészül
ki:

„19/A.  § (1) Az el ítél tet a be fo ga dás kor írás ban kell tá -
jé koz tat ni ar ról, hogy hoz zá tar to zó já val, il le tõ leg – a nem -
zet kö zi szer ve ze tek kép vi se lõi és a védõ ki vé te lé vel – az
ál ta la meg je lölt más sze méllyel (a továb biak ban együtt:
kap cso lat tar tó) ki zá ró lag ak kor tart hat kap cso la tot, ha
– kü lön tör vény ren del ke zé se alap ján – a kap cso lat tar tó -
ként meg je lölt sze mély hoz zá já rul ah hoz, hogy személyes
adatai az intézet nyilvántartásában szerepeljenek.

(2) A hoz zá já ru lás be szer zé se ér de ké ben en ge dé lyez ni
kell, hogy az el ítélt egy al ka lom mal le ve let ír jon az érintett 
részére.

(3) A kap cso lat tar tó ada ta it az érin tett írás be li hoz zá já -
ru lá sá val le het a nyil ván tar tás ban fel tün tet ni. Ha a kap cso -
lat tar tó cse lek võ kép te len vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké -
pes, írás be li hoz zá já ru lá sá ra külön tör vény rendelkezései
irányadók.”

2.  §

Az R. 29.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[29.  § (1) Az in té zet az el ítélt be fo ga dá sá ról – a vár ha tó
sza ba du lás idõ pont já nak köz lé sé vel – tíz na pon belül
értesíti]

„b) a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hivatalát;”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 183.  §-sal egé szül ki:
„183.  § (1) Ha a bí ró ság a Be. 574.  §-ának (3) be kez dé se 

alap ján össz bün te tés be fog la lás cél já ból an nak köz lé se vé -

gett ke re si meg az el ítél tet fog va tar tó in té ze tet, hogy az el -
ítélt az össz bün te té si íté let alap já ul szol gá ló sza bad ság -
vesz tés bün te té sek bõl mennyi idõt töl tött ki, az in té zet so -
ron kí vül (rövid úton) teljesíti az adatszolgáltatást.

(2) Ha a bí ró ság a nem jog erõs össz bün te té si íté let ben
az össz bün te tés alap já ul szol gá ló sza bad ság vesz té sek vég -
re haj tá sát fél be sza kít ja, az in té zet ha la dék ta la nul in téz ke -
dik az elítélt szabadítása iránt.

(3) Ha a jog erõs össz bün te tés sze rin ti sza bad ság vesz tés
tar ta ma az össz bün te tés alap já ul szol gá ló sza bad ság vesz -
té sek (2) be kez dés sze rin ti tar ta mát nem ha lad ja meg, úgy
kell el jár ni, mint ha az el ítélt a sza bad ság vesz tés ki töl té sé -
vel sza ba dult vol na. Az iga zo lást az elítéltnek postán
ajánlva kell megküldeni.

(4) Ha a jog erõ sen ki sza bott össz bün te tés meg ha lad ja
az össz bün te tés alap já ul szol gá ló sza bad ság vesz té sek
(2) be kez dés szerinti tartamát, és

a) az el ítélt fel té te les sza bad ság ra bo csá tá sa ese dé kes,
az in té zet so ron kí vül elõ ter jesz tést tesz a bv. bíróhoz,

b) az el ítélt nem bo csát ha tó fel té te les sza bad ság ra,
vagy a fel té te les sza bad ság ra bo csá tá sa ké sõbb ese dé kes,
to váb bá, ha a fel té te les sza bad ság ra bo csá tást a bv. bíró
nem en ge dé lyez te, az in té zet az el ítél tet írás ban fel szó lít ja, 
hogy a bün te tés hát ra lé võ ré szé nek letöltésére a megjelölt
napon jelentkezzék.”

4.  §

(1) Az R. 202.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[202.  § (1) A sza ba don bo csá tás ról het ven két órán be lül 
ér te sí te ni kell]

„c) a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hivatalát.”

(2) Az R. 236.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az elõ ze tes le tar tóz ta tott be fo ga dá sá ról az in té zet
öt na pon be lül értesíti]

„c) a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hivatalát;”

5.  §

(1) E ren de let hatályba lépését kö ve tõ har minc na pon
be lül a bün te tés-vég re haj tá si in té zet kö te les fel hív ni a ren -
de let hatályba lépésekor fog va tar tott sze mélyt, hogy a kap -
cso lat tar tó ként meg je lölt sze mély sze mé lyes ada ta i nak
nyil ván tar tás ba vé te lé hez a kap cso lat tar tó ként megjelölt
személy hozzájárulása szükséges.

(2) Az in té zet tá jé koz ta tá sá nak arra is ki kell ter jed nie,
hogy a kap cso lat tar tó ként meg je lölt sze mély hoz zá já ru lá -
sa hi á nyá ban az in té zet a kap cso lat tar tó sze mé lyes adatait
nem tarthatja nyilván.
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6.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba
és 2007. jú li us 31-én ha tá lyát veszti.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
187/A.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím ha tá lyát veszti.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
29.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um ille -
té kes szer vé nek” szö veg rész he lyé be a „Köz igaz ga tá si és
Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hivatalának”
szöveg lép.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
115/2007. (VI. 18.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés j) pont ja, va la mint
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõterjesztésére,

a Pak si Atom erõ mû ben 2003-ban be kö vet ke zett üzem -
za var kö vet kez mé nye i nek si ke res fel szá mo lá sa ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge elismeréseként

An ton Ju ri je vics Ba gyen kov-nak, a TVEL Rt. ügyve -
zetõ el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje, polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. jú ni us 8.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/2373/2007.

A Köztársasági Elnök
116/2007. (VI. 18.) KE

határozata

kitüntetés viselésének engedélyezésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi XXXI. tör vény 2. §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján en ge dé lye -
zem a Mol do vai Köz tár sa ság el nö ke ál tal dr. Ró bel Sán dor
ré szé re ado má nyo zott „Or de nul de Onoare”
(Becsületrend) kitüntetés viselését.

Bu da pest, 2007. jú ni us 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 14.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-5/2347/2007.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1037/2007. (VI. 18.) Korm.

határozata

a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos
feladatokról

Fi gye lem be véve a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi
egyez mé nyek ben vál lalt kö te le zett sé ge it, va la mint arra te -
kin tet tel, hogy a kor rup ci ós je len sé gek meg fe le lõ ke ze lé -
se, il let ve meg elõ zé se mi lyen nagy je len tõs ség gel bír a
Ma gyar Köz tár sa ság ver seny ké pes sé ge és nem zet kö zi
meg íté lé se szem pont já ból, szá mol va to váb bá a hosszú
távú po zi tív gaz da sá gi és tár sa dal mi kö vet kez mé nyek kel
– en nek meg fele lõen a kor rup ció el le ni küz de lem te rü le tén 
újfajta stratégiai megközelítést alkalmazva – a Kormány a
következõképpen határoz:

1. A Kor mány fel hív ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz tert, hogy 2007 vé gé ig ké szít se el a kor rup ció el le ni
küz de lem hosszú tá vú cél ja it és be avat ko zá si te rü le te it
meg je le ní tõ stra té gi ai do ku men tu mot, va la mint az eh hez
kap cso ló dó – 2008–2010 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó –
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rö vid tá vú cse lek vé si prog ra mot. A do ku men tu mo kat a
Kor mány ha tá ro zat ban hagy ja jóvá. Ki dol go zá suk so rán
figye lembe kell ven ni, il let ve ér vény re kell jut tat ni az
Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te (ENSZ), az Eu ró pa Ta nács 
Kor rup ció El le ni Ál la mok Cso port ja (GRECO), va la mint
a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) által kibocsátott, vonatkozó ajánlásokat.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

2. A kor rup ció el le ni küz de lem ko or di ná lá sa ér de ké -
ben a Kor mány el ren de li az An ti kor rup ci ós Ko or di ná ci ós
Tes tü let (a továb biak ban: Tes tü let) lét re ho zá sát. A Tes tü -
let a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé get tá mo -
ga tó, vé le mé nye zõ, il let ve ja vas lat te võ szerv, a kor rup ció
el le ni küzdelem tekintetében szakmai koordinációs
szerepet tölt be.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, az
 érin tett szer vek ve ze tõ i vel együtt mû köd ve

Ha tár idõ: azon nal

3. A Tes tü let nyil vá no san mû kö dik – az ál ta la el fo ga -
dott ügy rend alap ján lát ja el fel ada ta it – mû kö dé sé ért az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fe lel. A Tes tü let el nö -
ke az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, akit aka dá lyoz -
ta tá sa ese tén az ál ta la meg bí zott sze mély (el nök) he lyet te -
sít. A Tes tü let mû kö dé sé vel össze füg gõ tit kár sá gi te en dõ -
ket az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um lát ja el. A
Tes tü let te vé keny sé ge egye bek ben nem érin ti a mi nisz te -
rek jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatá -
rozott feladatait, illetve hatásköreit.

4. A Tes tü let tag jai
a) kor mány za ti szer vek de le gált jai:
– az egész ség ügyi mi nisz ter,
– a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,
– az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,
– az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,
– a pénz ügy mi nisz ter,
– a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

ál tal kép vi se let re fel jo go sí tott sze mé lyek.
b) A Kor mány fel ké ri az Ál la mi Szám ve võ szék, a Gaz -

da sá gi Ver seny hi va tal, a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak el -
nö két és az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta -
lá nak ve ze tõ jét, to váb bá az adat vé del mi or szág gyû lé si
biz tost és a leg fõbb ügyészt, hogy kép vi se lõ ik út ján ál lan -
dó meghívottként vegyenek részt a Testület munkájában.

c) Az el nök a Tes tü let mun ká já ba – ese ti vagy ál lan dó
jel leg gel és a Tes tü let ál tal meg fo gal ma zott ja vas la tok
alap ján – meg hí vott ként von ja be más szak mai, tár sa dal -
mi, il let ve ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek kép vi se lõ it, il let -
ve a kor rup ció el le ni küz de lem ben jár tas, nem zet kö zi leg is 
el is mert szak ér tõ ket. A Tes tü let mun ká já ba olyan mó don
kell kül sõ part ne re ket be von ni, hogy e sze mé lyek, il let ve

szer ve ze tek száma elérje a Testületen belüli kormányzati
szervek delegáltjainak arányát.

5. A Tes tü let fel ada tai a kö vet ke zõk:
a) a kor rup ció, mint tár sa dal mi és gaz da sá gi je len ség

fel tá rá sá nak elõ se gí té se, az ál ta lá nos kor rup ci ós koc ká za -
tok elem zé se, ja vas lat té tel ha té ko nyabb kor rup ció el le nes
esz kö zök és mód sze rek al kal ma zá sá ra – kü lö nös te kin tet -
tel a kor rup ció el le ni küz de lem irán ti tár sa dal mi ér zé keny -
ség ja ví tá sá ra, va la mint az ehhez szükséges oktatási és
képzési tevékenység támogatására;

b) köz re mû kö dés a kor rup ció el le nes stra té gi ai do ku -
men tu mok szak mai meg ala po zá sá ban, ki dol go zá sá ban, a
vég re haj tás meg szer ve zé sé ben, ko or di ná lá sá ban, el len õr -
zé sé ben, ér té ke lé sé ben és mo ni to ro zá sá ban, to váb bá az
említett dokumentumok folyamatos aktualizálásában;

c) a Tes tü let ben részt vevõ szer vek kor rup ció el le nes te -
vé keny sé gé nek elvi össze han go lá sa;

d) a kor rup ció el le nes küz de lem mel össze füg gõ elõ ter -
jesz tések vé le mé nye zé se;

e) a kor rup ció el le nes te vé keny ség ered mé nye i nek ér té -
ke lé se – a rö vid tá vú cse lek vé si prog ra mok vég re haj tá sá -
hoz iga zo dó an – be szá mo lás a Kormány ré szé re.

6. A Kor mány fel ké ri mind azo kat a tár sa dal mi szer ve -
ze te ket, ame lyek a kor rup ció el le nes küz de lem ben szak mai 
tá mo ga tást ké pe sek nyúj ta ni, hogy se gít sék a Testület
munkáját.

7. A kor rup ció el le nes stra té gi ai do ku men tu mok elõ ké -
szí té sé vel, ki dol go zá sá val és vég re haj tá sá val, va la mint a
meg va ló su lás ér té ke lé sé vel, ko or di ná ci ó já val kap cso lat -
ban meg nö ve ke dõ fel ada tok ra te kin tet tel a Kor mány az
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um részére további
egy fõ ügyintézõi státuszt biztosít.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

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

a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban,
az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó
köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét -
szá má ról  szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat
1. szá mú mel lék le té ben az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
 Minisztérium számára meghatározott létszám 462 fõre
módosul;

b) ha tá lyát ve szí ti a Ta nács adó Tes tü let a Kor rup ció -
men tes Köz éle tért lét re ho zá sá ról  szóló 1011/2004.
(II. 26.) Korm. ha tá ro zat, va la mint a kor rup ci ó val szem be -
ni kor mány za ti stra té gi á ról  szóló 1023/2001. (III. 14.)
Korm. határozat.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
1038/2007. (VI. 18.) Korm.

határozata

a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelkeretének 

bõvítésérõl, a „Sikeres Magyarországért”
Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram és a „Sikeres

Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram
hitelcéljainak kiegészítésérõl

A Kor mány a ma gyar vál lal ko zá sok ver seny ké pes sé gé -
nek erõ sí té se és a he lyi kö zös sé gi kez de mé nye zé sek pénz -
ügyi meg erõ sí té se, va la mint a 2007–2013 kö zöt ti idõ szak -
ban az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv és az Új Ma gyar -
or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram fej lesz té si hi te lek kel tör -
té nõ tá mo ga tá sa ér de ké ben:

1. egyet ért az zal, hogy a 310 mil li árd fo rin tos hi tel ke -
ret tel ren del ke zõ „Si ke res Ma gyar or szá gért” Vál lal ko zás -
fej lesz té si Hitelprogram

1.1. hi tel cél jai egész ül je nek ki:
a) az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv és az Új Ma -

gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram társ fi nan szí ro zá sát
se gí tõ pro jekt ki egé szí tõ hitellehetõségekkel,

b) a vál lal ko zá sok tõ ke hely ze tét erõ sí tõ át hi da ló tõ ke -
hi tel lel,

c) a bér la kás és idõ sek ott ho na épí té sét tá mo ga tó fej -
lesz té si hi tel le he tõ sé gek kel,

d) me zõ gaz da sá gi ter mé kek fel dol go zá sá val, ér té ke sí -
té sé vel kap cso la tos be ru há zá sok fi nan szí ro zá si le he tõ sé -
ge i vel,

e) a Mik ro hi tel Plusz Prog ram mel lett a kis vál lal ko zá -
sok hi tel hez ju tá sát ösz tön zõ – pénz ügyi köz ve tí tõk be vo -
ná sá val is el ér he tõ – kis vál lal ko zói hi tel le he tõ ség gel,

f) a Vi dék fej lesz té si Hi tel prog ram mal;

1.2. fõbb fel té te lei az aláb bi ak sze rint vál toz za nak:
a) az igény be ve he tõ hi tel fel sõ ha tá ra 3 mil li árd fo rint -

ra bõvüljön,
b) a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok mel lett a tel jes

vál lal ko zói szek tor – nagy vál la latok, ál la mi és ön kor -
mány za ti tu laj don ban lévõ vál lal ko zá sok – is ked vez mé -
nyes ka ma to zá sú fej lesz té si hi telt ve hes sen igény be,

c) a sa ját erõ – tá mo ga tá si ka te gó ri á tól füg gõ en –
10%-os, il let ve 25%-os legyen,

d) a hi tel fo rint és euró fi nan szí ro zás mel lett is igény be
ve he tõ legyen;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. jú li us 1.

2. úgy dönt, hogy az eu ró pai uni ós for rás ból meg va ló -
su ló mik ro fi nan szí ro zá sú tá mo ga tá si konst ruk ci ó kat
össze kell han gol ni a Mik ro hi tel Plusz Programmal;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. egyet ért az zal, hogy az Ag rár Fej lesz té si Hi tel prog -
ram ki dol go zá sá ról  szóló 2318/2004. (XII. 11.) Korm. ha -
tá ro zat alap ján mû köd te tett „Si ke res Ma gyar or szá gért”
Ag rár Fej lesz té si Hi tel prog ram az Eu ró pai Uni ós tá mo ga -
tá si sza bá lyok vál to zá sá ra te kin tet tel és az Új Ma gyar or -
szág Fej lesz té si Terv hez és az Új Ma gyar or szág Vi dék fej -
lesz té si Prog ram hoz kap cso ló dó an a 2007–2013 kö zöt ti
idõ szak ága za ti fej lesz té si cél ja i nak tá mo ga tá sa ér de ké ben 
a kö vet ke zõk sze rint módosuljon.

3.1. A hi tel prog ram ke re té ben fi nan szí roz ha tó fõ hi tel -
cé lok:

a) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek el sõd le ges elõ ál lí tá sa
cél já ból vég re haj tott beruházások,

b) a fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk te vé keny sé gé nek
meg kez dé sé hez szük sé ges beruházások,

c) az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram pá -
lyá za ta i hoz pro jekt ki egé szí tõ for rá sok biztosítása,

d) ag rár for rás hi tel a me zõ gaz da sá gi kis- és kö zép vál -
lal ko zá sok tõ ke hely ze té nek erõsítésére.

3.2. A hi tel prog ram fõbb fel té te lei az aláb bi ak sze rint
vál toz za nak:

a) az igény be ve he tõ hi tel fel sõ ha tá ra 1 mil li árd fo rint -
ra bõvüljön,

b) a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok mel lett a me zõ -
gaz da sá gi õs ter me lõk is ked vez mé nyes ka ma to zá sú fej -
lesz té si hi telt vehessenek igénybe,

c) a sa ját erõ 15%-ra csök ken jen,
d) a tü rel mi idõ 3 évre nõ jön,
e) a hi tel fo rint és euró fi nan szí ro zás mel lett is igény be

ve he tõ legyen;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú li us 1.

4. tu do má sul ve szi, hogy a 2318/2004. (XII. 11.) Korm. 
ha tá ro zat 3. pont ja alap ján az Ag rár Fej lesz té si Hi tel prog -
ram ren del ke zés re álló 40 mil li árd fo rin tos ke re té bõl 2007. 
jú ni us 30-áig kö tött hi tel szer zõ dé sek kel le kö tött össze gen
fe lü li rész az e ha tá ro zat 3. pont ja sze rin ti „Si ke res Ma -
gyar or szá gért” Ag rár Fej lesz té si Hi tel prog ram ban ke rül -
jön fel hasz ná lás ra;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú li us 1.

5. fel hív ja a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz tert, hogy a „Si ke res Ma gyar or szá gért” Ag rár Fej lesz -
té si Hi tel prog ram ál la mi tá mo ga tá sok kal össze füg gõ sza -
bá lya it rendeletben állapítsa meg;
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Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú li us 1.

6. egyet ért az zal, hogy a „Si ke res Ma gyar or szá gért”
Ön kor mány za ti Inf ra struk tú ra fej lesz té si Hitelprogram

6.1. 135 mil li árd fo rin tos hi tel ke re te 235 mil li árd fo -
rint ra bõ vül jön, a hi tel a be ru há zá sok ér té ké nek leg fel jebb
95%-áig, az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv és az Új
Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram társ fi nan szí ro zá -
sa ese tén leg fel jebb 100%-áig is igénybe vehetõ legyen;

6.2. hi tel cél jai egész ül je nek ki
a) az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv és az Új Ma -

gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram társ fi nan szí ro zá sát
se gí tõ pro jekt ki egé szí tõ hitellehetõségekkel,

b) a kul tu rá lis és sport cé lú inf ra struk tú ra ki ala kí tá sát
tá mo ga tó be ru há zá sok finanszírozásával,

c) a Sport XXI. Nem ze ti Sport stra té gi á val kap cso la tos
be ru há zá sok és az Or szá gos Lab da rú gó pá lya Lé te sí té si
Prog ram ke re té ben meg va ló su ló be ru há zá sok, va la mint a
Komp lex kö zös sé gi te rek és a te le pü lé si tu risz ti kai
beruházások létrehozásának finanszírozásával;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: 2007. jú li us 1.

7. egyet ért az zal, hogy az MFB Rt. ál tal eu ró ban meg -
ha tá ro zott éven túli le já ra tú hi tel fel vé te lek hez, köt vény ki -
bo csá tá sok hoz kap cso ló dó an a „Si ke res Ma gyar or szá -
gért” Ön kor mány za ti Inf ra struk tú ra fej lesz té si Hi tel prog -
ram fi nan szí ro zá sá hoz – az új gaz da ság fej lesz té si hi tel -
prog ra mok meg hir de té sé rõl  szóló 2288/2004. (XI. 17.)
Korm. ha tá ro zat 2. a) pont já ban biz to sí tott 135 mil li árd fo -
rin tos ár fo lyam-ga ran ci án túl – to váb bi 100 Mrd Ft-os
mér té kig a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl 
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 37.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ke ret ter hé re a Ma gyar Fej lesz té si
Bank Rész vény tár sa ság ról  szóló 2001. évi XX. tör vény
5.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a pénz ügy mi nisz ter az
MFB Rt.-vel ár fo lyam fe de ze ti meg ál la po dást kös sön. A
prog ram fu tam ide je az ár fo lyam fe de ze ti meg ál la po dás
szem pont já ból 26 év. Az ár fo lyam fe de ze ti meg ál la po dás
a jelen kormányhatározat hatálybalépésének napján a
Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR
devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

8. tu do má sul ve szi, hogy:

8.1. a „Si ke res Ma gyar or szá gért” Vállalkozásfejlesz -
tési Hi tel prog ram a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a nem -
ze ti re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá -
sá ról  szóló 2006. ok tó ber 24-i, 1628/2006/EK bi zott sá gi

ren de let (HL L 302., 2006.11.1., 29–40. o.), va la mint a
Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a cse kély össze gû tá mo ga tá -
sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 2006. de cem ber 15-i,
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379., 2006.
12.28., 5. oldal) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz;

8.2. a „Si ke res Ma gyar or szá gért” Ag rár Fej lesz té si Hi -
tel prog ram a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da -
sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép vál -
lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al -
kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. de cem ber 15-i, 1857/2006/EK bi zott sá gi ren -
de let (HL L 358., 2006.12.16., 3–21. o.) hatálya alá tartozó 
támogatást tartalmaz;

9. jó vá hagy ja az MFB Rt. 2007. évi ma xi mum
1025 mil lió eu rós for rás be vo ná si tervét.

10. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg az Ag rár Fej lesz té si Hi tel prog ram ki dol go zá -
sá ról  szóló 2318/2004. (XII. 11.) Korm. ha tá ro zat 1. és
2. pontja hatályát veszti.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
40/2007. (VI. 18.) ME

határozata

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottsága tagjainak megbízatása megszûnésérõl

Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok ról
szó ló 1997. évi CXXXVI. tör vény 2. § (4) be kez dé se alap -
ján meg ál la pí tom, hogy 

dr. Lõ rincz La jos egye te mi ta nár, az MTA r. tag ja és
dr. Zsen gel lér Jó zsef, a Pá pai Re for má tus Te o ló gi ai

Aka dé mia rek tor he lyet te se, tan szék ve ze tõ egyetemi tanár

az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok Bi -
zott sá ga tag ja i nak e meg bí za tá sa – a ha tá ro zott idõ el tel te,
il let ve lemondása miatt –

meg szûnt.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Miniszterelnök
41/2007. (VI. 18.) ME

határozata

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottsága tagjainak megbízásáról

Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok ról
szó ló 1997. évi CXXXVI. tör vény 2. § (3) be kez dés b) és
d) pont ja alap ján – az MTA el nö ke és a Ma gyar Rek to ri
Kon fe ren cia elnöke javaslatára – 

dr. Lamm Van da egye te mi ta nárt, ku ta tó pro fesszort, a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia le ve le zõ tagját,

dr. Já no si Zol tánt, a Nyír egy há zi Fõ is ko la Böl csé szet -
tu do má nyi és Mû vé sze ti Fõ is ko lai Kar dékánját

az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok Bi -
zott sá ga tag sá gi te en dõ i nek el lá tá sá val – há rom éves
idõtartamra – 

meg bí zom.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. április 13-i ülésérõl

Az OÉT meg vi tat ta a 2007–2013 kö zöt ti idõ szak ra
 szóló fo gyasz tó vé del mi po li ti ká ról  szóló kormány-elõ ter -
jesz tést.

A kor mány ol dal a kö zép tá vú fo gyasz tó vé del mi po li ti -
ká ban ter ve zett in téz ke dé sek kö zül ki emel te az ál la mi sze -
rep vál la lás erõ sí té sé vel össze füg gõ sza bá lyo zá si és ha tó -
sá gi fel ada to kat, va la mint a fo gyasz tó vé de lem szé les körû
tár sa dal mi ala pok ra he lye zé sét, a tu da tos fo gyasz tói ma ga -
tar tás ér vé nye sü lé sé nek elõ se gí té sét. Kér te a szo ci á lis
part ne rek vé le mé nyét és rész vé te lét a fo gyasz tó vé de lem
je len le gi négy éves és a 2011–2013 kö zöt ti idõ szak ra ki -
dol go zan dó há rom éves cse lek vé si prog ram já nak elõ ké -
szí té sé ben, il let ve vég re haj tá sá ban.

a) A mun ka vál la lói ol dal hi á nyol ta a 2007–2013 kö zöt ti
idõ szak fo gyasz tó vé del mi fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sa elõtt 
a fo gyasz tó vé de lem és a fo gyasz tók je len le gi hely ze té nek
komp lex ér té ke lé sét. A fo gyasz tók hely ze tét ele mez ve ki -
emel te, hogy a fo gyasz tói tár sa da lom nagy mér ték ben ki -
szol gál ta tott. En nek csök ken té sé hez igé nyel te az ál la mi
sze rep vál la lás nö ve lé sét a tá jé koz ta tás ban, az ok ta tás-ne ve -

lés ben, a fo gyasz tó vé del mi in téz mé nyek mû köd te té sé ben.
Ugyan ak kor meg nyug vás sal ál la pí tot ta meg, hogy az ál lam
tel je sebb sze rep vál la lá sá nak szán dé kát az elõ ter jesz tés
maga is több te kin tet ben tük rö zi. Az ol dal az ál la mi sze rep -
vál la lás szük sé ges sé ge mel lett fel hív ta a fi gyel met a vál la la -
tok szo ci á lis fe le lõs sé gé re is a fo gyasz tó vé del mi sza bá lyok
kor rekt be tar tá sa te kin te té ben. A szak szer ve ze ti szö vet sé -
gek sür get ték a te rü le ten a tel jes uni ós jog har mo ni zá ci ót.

A mun ka vál la lói ol dal fon tos nak ítél te a meg osz tott el -
len õr zé si in téz mény struk tú ra egy sé ge sí té sét, egyet len fe -
le lõs cent rum mal, és egy, a ko ráb bi KER MI-hez ha son ló
in téz mény be ve ze té sé vel. A fo gyasz tó vé del mi el len õr zést
a ter me lés te rü le tén is fon tos nak mi nõ sí tet te, nem csu pán
az ér té ke sí tés szfé rá já ban. Szük sé ges nek ítél te az élel mi -
szer pi a con ta pasz tal ha tó ano má li ák kü lön elem zé sét, a te -
rü let fel ada ta i nak hang sú lyos meg ha tá ro zá sát – fo lya ma -
to san a tu do má nyos ku ta tás kap cso ló dó meg ál la pí tá sa i ra
is ala poz va azo kat, és fon tos nak tar tot ta az el len õr zés ben e 
te rü let tar tó san ki emelt sze re pel te té sét. Az ol dal je lez te,
hogy kí vá na tos nak tart ja az elõ ter jesz tés alap ján ké szü lõ
kö vet ke zõ kor mány za ti anyag OÉT vi tá ját is.

b) A mun kál ta tói ol dal az elõ ter jesz tést nem tar tot ta elég
komp lex nek. Ál lás pont ja sze rint a kor mány fo gyasz tó vé -
del mi po li ti ká já nak ré szét kel le ne ké pez nie az Ál la mi Nép -
egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat, az ál lat- és nö vény -
vé de lem és az élel mi szer-biz ton sá gi fel té te lek sza bá lyo zá -
sá nak. Két tí pu sú el len õr zõ szer ve zet ki ala kí tá sát ja va sol ta,
mely egy részt ha tó sá gi fel ada to kat lát na el, vizs gál ná a jog -
sza bá lyok meg lé tét, köz ter he ket, más részt a  piacfelügyelet
ré szé rõl az élel mi szer-biz ton sá gi fel té te lek meg lé tét.

A mun kál ta tók szük sé ges nek tart ják egy el já rá si rend ki -
ala kí tá sát a szank ci ók meg ha tá ro zá sá ra, mely tar tal maz ná,
hogy mi lyen vét sé gért vagy sza bály sér té sért mennyi a ma xi -
má lis bün te tés, és mi kor ke rül het sor az üz let be zá rá sá ra. Ki -
fej tet ték, az el len õr zé se ket a ha tó sá gok össze han gol tan vé -
gez zék, azok cél ja ne a szank ció le gyen, ha nem a pre ven ció.

c) Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács a fo gyasz tó vé -
de lem to váb bi, ki emelt fel ada ta i val összes sé gé ben egyet -
ér tett, egy ben szor gal maz ta a fo gyasz tói tu da tos sá got erõ -
sí tõ kép zé sek, a tá jé koz ta tás és a nyil vá nos ság szé le sí té sét.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács Tit kár sá ga

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. április 26-i ülésérõl

1. Az OÉT meg vi tat ta az Eu ró pai Bi zott ság nak és Ta -
nács nak be nyúj tan dó kor mány za ti be szá mo ló fõbb ele me it 
a kon ver gen cia prog ram vég re haj tá sá nak ed di gi ta pasz ta -
la ta i ról. A tá jé koz ta tó át te kin tést adott a 2006–2008. évi
mak ro gaz da sá gi fo lya ma tok ra vo nat ko zó ak tu a li zált elõ -
re jel zés rõl, a 2007. évi vár ha tó ál lam ház tar tá si fo lya ma -
tok ról, va la mint a költ ség ve té si egyen sú lyi prog ra mot
meg ala po zó re form lé pé sek ha tá sa i ról.
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A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, egy rész le te sebb be szá -
mo ló job ban tük röz né a gaz da sá gi fo lya ma tok ala ku lá sát.
Ál lás pont ja sze rint ma gas a ka mat, nö ve ke dett a költ ség -
ve tés új ra el osz tó sze re pe, csök ken tek a be ru há zá sok, ami
ve szé lyez te ti a gaz da sá gi nö ve ke dés üte mé nek fel gyor su -
lá sát 2008-ban. Az ál lam ház tar tás egyen sú lyát el sõ sor ban
a ki adá sok ra di ká lis csök ken té sé vel kell hely re ál lí ta ni. In -
do kolt nak tart ja to váb bá a kör be tar to zá sok ról  szóló tör -
vény mi e lõb bi el fo ga dá sát.

Az ol dal a tá jé koz ta tót – az ag go dal mai fenn tar tá sa mel -
lett – tu do má sul ve szi.

A mun ka vál la lói ol dal nem ér tett egyet a tá jé koz ta tó ban
fog lal tak kal. Ki emel te: ál lás pont ja sze rint a ter he ket dön tõ en
a mun ka vál la lók vi se lik. Tá jé koz ta tást kért ar ról, hogy a Kor -
mány mi lyen idõ pont tól lát ja csök kent he tõ nek a mun ka vál la -
lók ter he it, és a mun ka vál la lók szá má ra el iga zo dást nyúj tó
jö võ ké pet sür ge tett. Va ló di re for mo kat, rend szer sze rû vál -
toz ta tá so kat tar tott szük sé ges nek, a vi se len dõ ter hek mi ni ma -
li zá lá sa mel lett. A ha zai bé rek te kin te té ben is szük sé ges nek
ítél te a kon ver gen ci át, az uni ós kö ze lí tést.

A kor mány ol dal az elsõ há rom hó nap tény ada ta i ra
figye lemmel ki emel te a fog lal koz ta tás bõ vü lé sé nek, a gaz -
da ság ki fe hé re dé sé nek ja vu ló ten den ci á ját, va la mint a
kon ver gen cia prog ram ban sze rep lõ, szük sé ges struk tu rá lis 
re for mok kö vet ke ze tes vég re haj tá sát.

2. Az OÉT meg tár gyal ta a szak- és fel nõtt kép zést érin -
tõ re form prog ram vég re haj tá sá hoz szük sé ges egyes tör -
vények mó do sí tá si ja vas la ta it. A ja va solt mó do sí tá sok a
szak kép zés rõl, a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a fel nõtt -
kép zés rõl  szóló tör vényeket érin tik, min de nek elõtt a mun -
ka erõ-pi a ci igé nyek kel  való jobb össze han go lás és a gaz -
da ság sze rep lõ i nek szé le sebb körû be vo ná sa ér de ké ben.

A mun kál ta tói ol dal az új in téz mé nyi in teg rá ci ó val és az 
új tár su lá sok lét re ho zá sá val egyet ér tett. A ren del ke zés re
álló idõt azon ban ke vés nek tart ja, és az át ala kí tás fi nan szí -
ro zá sát sem lát ja meg ol dott nak. Ér de mi vál to zás ként ér té -
ke li, hogy a gaz da ság kép vi se lõi nö vek võ sze re pet játsz -
hat nak a szak kép zés fej lesz té si fo lya ma tá ban, nõ és meg -
ha tá ro zó vá vá lik a dön tés ho zói jo go sít vánnyal ren del ke zõ
re gi o ná lis fej lesz té si és kép zé si bi zott sá gok ban a gaz da ság 
kép vi se lõ i nek (mun ka adók, mun ka vál la lók) ará nya, be le -
szó lá si jo guk lesz az in teg rált szak kép zé si szer ve zõ dé sek
fel adat el lát ási kö te le zett sé gé nek meg ha tá ro zá sá ban.

Az ol dal po zi tí van ér té kel te a vizs gáz ta tás rend sze ré be be -
kö vet ke zõ vál to zá so kat, a vizs gáz ta tás el len õr zé sé nek be ve -
ze té sét. A pá lya kö ve té si kö te le zett ség jogi szabá lyozásának
meg te rem té sé vel egyet ért és azt hasz nos nak tart ja.

Vé le mé nye sze rint a fel nõtt kép zés rõl  szóló tör vény mó -
do sí tá sai mi nõ sé gi ja vu lást ered mé nyez het nek. Meg nyug -
ta tó nak tart ja, hogy a jö võ ben meg valósul a fel nõtt kép zés
gya kor la ti kép zé sé nek el len õr zé se.

A mun kál ta tói ol dal sze rint a szak kép zé si hoz zá já ru lás
és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá val kap cso la tos sza -
bá lyo zás lé nye ges vál to zá sa szá mos prob lé mát fog okoz ni
mind a gaz dál ko dó szer ve ze tek, mind a tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõ in téz mé nyek szá má ra.

Az ol dal egyet ért az zal, hogy a mó do sí tás az in teg rá ci ót
tá mo gat ja, de az át me ne ti idõ szak ra a ki zá ró la gos sá got és

a tá mo ga tá sok fenn tar tó szá má ra tör té nõ át adá sát nem tart -
ja el fo gad ha tó nak. Fon tos elõ re lé pés ként ér té ke li, hogy a
jö võ ben a gaz da sá gi ér dek kép vi se le tek szak kép zés ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge köz vet le nül is tá mo gat ha tó vá
vá lik.

A mun ka vál la lói ol dal ál lás pont ja sze rint saj ná la tos,
hogy nincs re form prog ram az ok ta tá si rend szer egé szét
ille tõen. Kü lö nö sen hi á nyos az alap fo kú, meg ala po zó ok -
ta tás re form ja, ami pe dig meg könnyít het né a szak kép zés
re form ját is. A vi ta anyag ban fog lal ta kat az ol dal összes sé -
gé ben jó nak mi nõ sí tet te, köz tük a re gi o ná lis in teg rá ci ó val
kap cso la tos el kép ze lé se ket is. Ki emel te: a kép zés nek a
fog lal koz ta tá si hely zet tel össz hang ban kell len nie, a gya -
kor lat szá má ra hasz nál ha tó szak ok ta tás ra van szük ség.
Fon tos a di á kok szak mai gya kor la ta az is ko lai tan mû he -
lye ken túl a gaz dál ko dá si egy sé gek ben is, az ok ta tók rend -
sze res to vább kép zé se, va la mint a pá lya kö ve té si rend szer.
A kép zé si bi zott sá gok ban  való szak szer ve ze ti kép vi se le tet 
az ol dal a re gi o ná lis mun ka ügyi ta ná csok ban  való rész vé -
tel fog lal koz ta tá si tör vény ben meg fo gal ma zott sza bá lyo -
zá sa sze rint ja va sol ta rög zí te ni.

Az OÉT ész re vé te lei meg fo gal ma zá sa mel lett, a mó do -
sí tá si ja vas la to kat tá mo gat ta.

3. Az OÉT meg vi tat ta a kor mány ol dal elõ ter jesz tését a
Ro má nia és Bul gá ria Eu ró pai Uni ó hoz tör tént csat la ko zá -
sát kö ve tõ elsõ ne gyed évi mun ka erõ-pi a ci hely zet rõl, va -
la mint a fog lal koz ta tá si lis ta fe lül vizs gá la tá ról.

A mun ka vál la lói ol dal kép vi se lõi hang sú lyoz ták: el vi -
leg és a gya kor lat ban is el len zik a mun ka vál la lá si célú be -
uta zá sok kor lá to zá sát. Ál lás pont juk sze rint azt tel jes mér -
ték ben fel kell ol da ni. En nek meg fele lõen nem tar tot ták
szük sé ges nek a mun ka erõ-pi a ci hely zet vizs gá la tát elõ író
lis ta fenn tar tá sát sem. Az ol dal a fe ke te fog lal koz ta tás
meg szün te té sé nek fon tos sá gát hang sú lyoz ta, és a mun ka -
ügyi el len õr zés ta pasz ta la ta i nak elem zé sét ja va sol ta.

A mun kál ta tói ol dal vé le mé nye sze rint a tá jé koz ta tó na -
gyon jól mu tat ja be a re ál fo lya ma tok ala ku lá sát. Azok
figye lemmel kí sé ré sé hez szük sé ges nek tart ja, hogy a jö võ -
ben is ilyen rész le tes elem zé sek ké szül je nek.

Ál lás pont ja sze rint a li be ra li zá lás nak nincs aka dá lya,
azon ban né hány szak ma ese té ben to vább ra is in do kolt nak
tart ja a mun ka erõ-pi a ci vizs gá lat fenn tar tá sát.

Ezek:
– Dip lo más ápo ló nõ, ápo ló (FEOR: 2230)
– Ügy nök (szol gál ta tá si, ke res ke del mi) (FEOR: 3626)
– Pi a ci, ut cai, vá sá ri árus (FEOR: 5113)
– Cuk rász (FEOR: 5122)
– Egyéb er dõ gaz dál ko dá si fog lal ko zá sok (FEOR:

6219)
– Kõ fa ra gó, épü let szob rász, mû kö ves (FEOR: 7636)
– Te her gép ko csi-ve ze tõ (FEOR: 8356)
Az OÉT úgy fog lalt ál lást, hogy a mun ka erõ-pi a ci sza -

bá lyo zás fe lül vizs gá la tá ra egy tel jes év ta pasz ta la ta i nak is -
me re té ben tér vissza, a kö vet ke zõ idõ szak ban pe dig fél -
éven ként te kin ti át.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 66. szá má ban meg je lent, a he lyi kö zös sé gi köz le ke dés nor ma tív tá mo ga tá sá nak ön kor mány za ton ként meg ítélt
össze ge i rõl szó ló 8002/2007. (V. 30.) GKM–ÖTM együt tes tá jé koz ta tó mel lék le té nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott táb lá zat  he lye sen a kö vet ke zõ so ro kat is
tar tal maz za:

[Sor szám Te le pü lés Arány (%) Tá mo ga tás  (ezer Ft)]

,,26/a. Fo nyód 0,00143 505

29/a. Gyöm rõ 0,00238 840

56/a. Mar ton vá sár 0,00175 617

104/a. Üllõ 0,00031 110”

(Kéz irat hi ba)
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2007. május hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve köz zé tett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2007. évi 76. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

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

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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