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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kor mány
95/2008. (IV. 28.) Korm.

rendelete

a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sa
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló

19/2005. (II. 11.) Korm. ren de let módosításáról

A Kor mány a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá -
mo ga tá si rend sze ré rõl szó ló 1992. évi LXXXIX. tör vény
22. §-ának a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,
a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949. évi
XX. tör vény 35. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt
fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sa
 felhasználásának rész le tes sza bá lya i ról szó ló 19/2005.
(II. 11.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 17. §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ön kor mány zat a köz be szer zé si el já rás le foly ta -
tá sá ról és ered mé nyé rõl az ered mény ki hir de té sét kö ve tõ
15 mun ka na pon be lül a köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi
CXXIX. tör vény ben fog lalt, az an nak vég re haj tá sá ra
 kiadott, a köz be szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé nyek,
a bí rá la ti össze ge zé sek és az éves sta tisz ti kai össze ge zé sek 
min tá i ról ren del ke zõ kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
min ta sze rin ti hir det mény hi te le sí tett má so la tá nak meg -
kül dé sé vel tá jé koz tat ja az Igaz ga tó sá got.”

2. §

Az R. 20. §-a a kö vet ke zõ (8) és (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A Cct. 14. §-ának (15) be kez dé se alap ján be nyúj -
tott mû sza ki tar ta lom mó do sí tá sát ké rel me zõ do ku men -
tum ban az ön kor mány zat

a) is mer te ti a be ru há zás mû sza ki tar tal má nak meg vál -
toz ta tá sát elõ idé zõ oko kat és kö rül mé nye ket,

b) be mu tat ja a be ru há zás mû sza ki tar tal ma mó do sí tá sá -
nak költ sé ge it, va la mint

c) mel lé ke li
ca) a köz pon ti vagy ha tó sá gi in téz ke dést alá tá masz tó

do ku men tu mot, és
cb) szük ség ese tén az il le té kes ha tó ság en ge dé lyé nek

hi te les má so la tát, va la mint

cc) az R. 4. mel lék let A) rész V., VII. és IX. pont já nak,
va la mint a lé te sít mény jegy zék nek – a ké re lem mel össz -
hang ban – ki töl tött és alá írt do ku men tu mát.

(9) A Cct. 14. §-ának (15) be kez dé se sze rin ti, a be ru há -
zás pénz ügyi üte me zé sé nek mó do sí tá sá ra irá nyu ló ké rel -
mé ben az ön kor mány zat be mu tat ja – kü lön do ku men tum -
mal alá tá maszt va – a be ru há zás be fe je zé sé nek el hú zó dá sát 
ered mé nye zõ elõ re nem lát ha tó oko kat, és mel lé ke li  az
R. 4. mel lék let A) rész V., VII. és IX. pont já nak, va la mint
a lé te sít mény jegy zék nek – a ké re lem mel össz hang ban –
ki töl tött és alá írt do ku men tu mát.”

3. §

Az R. 24. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ön kor mány zat a be ru há zás – mû sza ki-pénz ügyi
szem pont ból – tel jes be fe je zé sét kö ve tõ 6 hó na pon be lül
a cím zett, il let ve cél tá mo ga tá si elõ irány zat fel hasz ná lá sá -
ról az ÖTM ál tal az Igaz ga tó sá gon ke resz tül meg kül dött
adat la po kon el szá mol. A szám la ve ze tõ hi tel in té zet, il let ve
a Kincs tár iga zol ja az igény be vett tá mo ga tás össze gét az
adat la po kon. Az ön kor mány zat az el szá mo lást az Igaz ga -
tó ság nak kül di meg. Az Igaz ga tó ság az el szá mo lás ról
a szá mí tó gé pes rend sze rén ke resz tül az ÖTM-nek ada tot
szol gál tat.”

4. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it al kal maz ni kell az e ren -
de let ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ ügyek és köz -
pon ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló be ru há zá sok ese té ben is.

(2) E ren de let 1–3. §-a a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon
a ha tá lyát vesz ti. Ez a be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
má so dik na pon a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kor mány
96/2008. (IV. 28.) Korm.

rendelete

a hi tel in té ze tek ér ték pa pí ro sí tá si
tõ ke kö ve tel mé nyé rõl szó ló

380/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A Kor mány az Al kot mány 35. § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, a hi tel in té ze -
tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi
CXII. tör vény 235. § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat ren de li el:
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1. §

A hi tel in té ze tek ér ték pa pí ro sí tá si tõ ke kö ve tel mé nyé rõl
szó ló 380/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Épkr.) 18. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték szá mí tá sá ba
tör té nõ fi gye lem be vé te le he lyett a hi tel in té zet az
1250%-os koc ká za ti sú lyú ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció ki tett -
ség ér té két a Hpt. 5. szá mú mel lék let 14. pont d) al pont já -
nak meg fe le lõ en le von hat ja a sza va to ló tõ ké bõl.”

2. §

Az Épkr. 19. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„19. § (1) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ vagy

szpon zor hi tel in té zet – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
el té rés sel – az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó ra ki szá mí tott koc -
ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek ma xi má lis ér té ke -
ként al kal maz hat ja azon koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség
 értéket, amit az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek re az érték -
papírosítási ügy let nél kül szá mí tott vol na. Az ér ték pa pí ro -
sí tott ki tett sé gek kö zöt ti ké se del mes és a kü lö nö sen ma gas
koc ká za tú nak mi nõ sí tett té tel hez 150%-os koc ká za ti súlyt
kell al kal maz ni.

(2) Ha az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet
a Hpt. 5. szá mú mel lék le te 14. pont já nak d) al pont ja
 szerint jár el, ak kor az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó ra vo nat ko -
zó an a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték fel sõ kor lát já -
nak meg ha tá ro zá sá hoz a hi tel in té zet az (1) be kez dés sze -
rin ti ér ték bõl le von ja a Hpt. 5. szá mú mel lék le te 14. pont -
já nak d) al pont ja sze rint le vont ér ték 12,5-del meg szor zott
ér té két.”

3. §

Az Épkr. 29. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek 
az ér ték pa pí ro sí tott esz kö zök bõl szár ma zó, olyan jö võ be -
ni, nem re a li zált nye re sé get, ame lyet a Hpt. 5. szá mú mel -
lék let 3A. pont ja  alap ján a sza va to ló tõ ké je szá mí tá sa kor
nem ve het fi gye lem be, az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szá mí tá sok so rán sem kell fi gye lem be ven nie.”

4. §

Az Épkr. 42. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„42. § (1) Ha a hi tel in té zet meg tud ja ha tá roz ni a KIRB

 értékét, ak kor az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó ra vo nat ko zó an
ki szá mí tott koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték fel sõ kor -
lát ja – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott el té rés sel – a Hpt.
76. § (1) be kez dé se a) pont já nak 1. al pont ja alap ján a koc -
ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték 8%-ának meg fe le lõ tõ ke -
kö ve tel ményt ered mé nye zõ ér ték és a hoz zá kap cso ló dó
vár ha tó vesz te ség össze ge, ame lyet úgy kell meghatá -

rozni, hogy a ki tett sé ge ket nem ér ték pa pí ro sí tot ták, és azo -
kat a hi tel in té zet szám vi te li mér le ge tar tal maz za.

(2) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték szá mí tá sá ba
tör té nõ fi gye lem be vé te le he lyett a hi tel in té zet az
1250%-os koc ká za ti sú lyú ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció ki tett -
ség ér té két a Hpt. 5. szá mú mel lék let 14. pont d) al pont já -
nak meg fe le lõ en le von hat ja a sza va to ló tõ ké bõl.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban, ha a hi tel in té zet
a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték szá mí tá sá ra a
44. §-ban meg ha tá ro zott fel ügye le ti kép let mód sze rét
 alkalmazza, és L < Kirbr, va la mint [L+T] > Kirbr, a po zí -
ci ót két kü lön po zí ci ó nak kell te kin te ni, ame lyek kö zül
a ma ga sabb ran gú ese té ben az L ér té ke meg egye zik a
Kirbr ér té ké vel.

(4) Ha az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet
a Hpt. 5. szá mú mel lék le te 14. pont já nak d) al pont ja sze -
rint jár el, ak kor az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó ra vonatko -
zóan a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték fel sõ kor lát já -
nak meg ha tá ro zá sá hoz a hi tel in té zet az (1) be kez dés sze -
rin ti ér ték bõl le von ja a Hpt. 5. szá mú mel lék le te 14. pont -
já nak d) al pont ja sze rint le vont ér ték 12,5-del meg szor zott
ér tékét.”

5. §

(1) Ez a ren de let 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let 2008. jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti.

6. §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak való meg -
fe le lést szol gál ja: az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2006/48/EK irány el ve (2006. jú ni us 14.) a hi tel in té ze tek
te vé keny sé gé nek meg kez dé sé rõl és foly ta tá sá ról (át dol go -
zott szö veg).

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

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
6/2008. (IV. 28.) MNB

rendelete

a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:
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1.  §

A Ma gyar Nem ze ti Bank Mo ne tá ris Ta ná csá nak dön té -
se ér tel mé ben a jegy ban ki alap ka mat mér té ke 8,25%.

2.  §

(1) E ren de let 2008. áp ri lis 29-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a jegy ban ki alap ka mat mér té ké rõl  szóló 4/2008.
(III. 31.) MNB ren de let.

(3) E ren de le tet a Ma gyar Nem ze ti Bank az Mnbtv.
60.  § (5) be kez dé se alap ján hon lap ján és elekt ro ni kus hír -
ügy nök sé gi ol da lán 2008. áp ri lis 28-án hir de ti ki.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
19/2008. (IV. 28.) EüM

rendelete

az orvostechnikai eszközökrõl szóló
16/2006. (III. 27.) EüM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény
247. § (2) be kez dés f) és k) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és hatás -
körérõl szó ló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1. §

(1) Az or vos tech ni kai esz kö zök rõl szó ló 16/2006.
(III. 27.) EüM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. § (1) be kez -
dés g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„g) for ga lom ba ho za tal: a kli ni kai vizs gá lat ra szánt,

 valamint az új ra fel hasz nál ha tó vá tett egy szer hasz ná la tos
esz köz ki vé te lé vel az esz köz vissz ter hes vagy in gye nes,
elsõ íz ben tör té nõ ren del ke zés re bo csá tá sa az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség ben (a to váb bi ak ban: EGT), il let ve az
Eu ró pai Kö zös ség gel vagy az EGT-vel meg kö tött nem zet -
kö zi szer zõ dés alap ján az esz kö zök vo nat ko zá sá ban az
EGT tag ál la má val azo nos jog ál lást él ve zõ ál lam ban (a to -
váb bi ak ban együtt: EGT tag ál lam) for gal ma zás vagy fel -
hasz ná lás cél já ból, füg get le nül at tól, hogy az esz köz új
vagy fel újí tott;”

(2) Az R. 2. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új o) pont tal
egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„o) új ra fel hasz nál ha tó vá té tel: az al kal ma zott egy szer -

hasz ná la tos or vos tech ni kai esz köz – ide nem ért ve a biz to -
sí tot tak ré szé re fel írt gyó gyá sza ti se géd esz kö zö ket, va la -
mint az egy szer hasz ná la tos in jek ci ós tût és ka nült, fecs -
ken dõt, il let ve ame lyek ci tosz ta ti ku mok vagy ra dio gyógy -
sze rek al kal ma zá sá ra szol gál tak – tisz tí tá sa, fer tõt le ní té se,
öb lí té se és szá rí tá sa, tisz ta sá gá nak és ép sé gé nek ellenõr -
zése, ápo lá sa, cso ma go lá sa és ste ri li zá lá sa, va la mint
– amennyi ben szük sé ges – a tech ni kai és funk ci o ná lis biz -
ton sá gá nak vissza ál lí tá sa a 15. szá mú mel lék let ben fog lal -
tak sze rint.” 

2. §

Az R. 3. §-a a kö vet ke zõ új (3)–(8) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Egy szer hasz ná la tos or vos tech ni kai esz köz – ide

nem ért ve a biz to sí tot tak ré szé re fel írt gyó gyá sza ti se géd -
esz kö zö ket, va la mint az egy szer hasz ná la tos in jek ci ós tût
és ka nült, fecs ken dõt, il let ve ame lyek ci tosz ta ti ku mok
vagy ra dio gyógy sze rek al kal ma zá sá ra szol gál tak – új ra -
fel hasz nál ha tó vá té te lét – a (4) be kez dés ben fog lal tak mel -
lett – az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet (a to váb bi ak ban
együtt: szer ve zet) vé gez he ti, amely nek e te vé keny sé gét
a Hi va tal a 15. szá mú mel lék let ben fog lal tak el len õr zé sét
kö ve tõ en jó vá hagy ta. 

(4) Egy szer hasz ná la tos or vos tech ni kai esz köz új ra fel -
hasz nál ha tó vá té te lét a (3) be kez dés tõl el té rõ en az a szer -
ve zet is vé gez he ti, amely e ren de let ben fog lalt fel té te lek -
nek meg fe lel és ezen te vé keny ség vég zé sé re az or vos tech -
ni kai esz köz gyár tó já val meg ál la po dást kö tött és a te vé -
keny ség vég zé sét a Hi va tal nak be je len tet te, fel té ve, hogy
va la mely EGT tag ál lam ban ilyen te vé keny ség vég zé sé re
jo go sí tó en ge déllyel ren del ke zik. 

(5) Az egy szer hasz ná la tos or vos tech ni kai esz köz gyár -
tó ja az új ra fel hasz ná lást a for ga lom ba ho za tal kor meg tilt -
hat ja, ki vé ve, ha az adott esz köz új ra fel hasz ná lá sá hoz
 valamely EGT tag ál lam ban már hoz zá já rult. A gyár tó nak
az új ra fel hasz ná lás ki zá rá sá ra vo nat ko zó dön té sét az e ren -
de let ben meg ha tá ro zott re giszt rá ci ós el já rás so rán rész -
letesen in do kol nia kell. A meg til tás ha tá lyát vesz ti, ha
a gyár tó az adott esz köz új ra fel hasz ná lá sá hoz va la mely
EGT tag ál lam ban hoz zá já rul.

(6) Az új ra fel hasz nál ha tó vá tett egy szer hasz ná la tos
 orvostechnikai esz köz al kal ma zá sá ról a ke ze lõ or vos tá jé -
koz tat ja a be te get, kis ko rú be teg, il let ve cse lek võ kép te len
be teg ese tén az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör -
vény 16. § (2) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko zat té tel re jo go -
sult sze mélyt (a to váb bi ak ban: nyi lat ko zat té tel re jo go sult
sze mély). 

(7) A be teg, il let ve a nyi lat ko zat té tel re jo go sult sze mély 
a (6) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás meg tör tén tét alá írá sá -
val iga zol ja.
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(8) E § sze rin ti jó vá ha gyás ra és be je len tés re 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 szó ló 2004. évi CXL. tör vény és e ren de let be je len tés re
vo nat ko zó sza bá lya it kell al kal maz ni.”

3. §

Az R. e ren de let mel lék le te sze rin ti 15. szá mú mel lék let -
tel egé szül ki.

4. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2. §-a 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) A 2009. ja nu ár 1-jén for ga lom ban lévõ egy szer hasz -
ná la tos or vos tech ni kai esz köz gyár tó ja kér he ti az új ra fel -
hasz ná lás ki zá rá sát 2009. ja nu ár 31-ig a Hi va tal tól, ki vé -
ve, ha az adott esz köz új ra fel hasz ná lá sá hoz az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség va la mely tag ál la má ban már hoz zá já rult. 
A gyár tó nak az új ra fel hasz ná lás ki zá rá sá ra vonat kozó
 kérelmét rész le te sen in do kol nia kell. 

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

Melléklet
a 19/2008. (IV. 28.) EüM rendelethez

„15. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

Orvostechnikai eszközök újrafelhasználhatóvá
tételének higiéniai követelményei

1. Az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel a ren de let 2. § (1) be -
kez dés o) pont ja sze rin ti te vé keny sé ge ket fog lal ja ma gá -
ban.

Az al kal ma zás elõt ti új ra fel hasz nál ha tó vá té tel re ak kor
is szük ség van, ha a ren del te tés sze rû en csí ra sze gény vagy
ste ril mó don al kal ma zan dó or vos tech ni kai esz köz cso ma -
go lá sa fel nyi tás ra ke rült vagy meg sé rült, vagy ha a csí ra -
sze gény vagy ste ril mó don al kal ma zan dó or vos tech ni kai
esz köz nem eb ben az ál la pot ban ke rült ki szál lí tás ra, és
a gyár tó ada tai sze rin ti új ra fel hasz nál ha tó vá té te le szük -
séges.

Az új ra fel hasz ná lan dó or vos tech ni kai esz köz nek a ren -
del te té si cél ja sze rin ti funk ci ót el kell lát nia, és min den
biz ton sá gi vo nat ko zá sú kö ve tel ményt tel je sí te nie kell.
A tel jes új ra fel hasz nál ha tó vá té te li fo lya mat és az új ra fel -
hasz ná lan dó or vos tech ni kai esz köz nem ve szé lyez tet he ti
a be te gek, az al kal ma zók és har ma dik fél biz ton sá gát. Ez
azt is je len ti, hogy a kör nye zet új ra fel hasz nál ha tó vá té tel

 keretében tör té nõ szennye zé sét – amennyi re le het – el kell
ke rül ni, és szük ség ese tén fer tõt le ní tõ tisz tí tást kell vé -
gezni.

Az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel nek biz to sí ta nia kell, hogy
az új ra fel hasz ná lan dó or vos tech ni kai esz köz a ké sõb bi
 alkalmazás so rán ne le gyen egész ség ká ro so dás for rá sa,
kü lö nö sen

a) fer tõ zé sek,
b) pi ro gén re ak ci ók,
c) al ler gi ás re ak ci ók,
d) to xi kus re ak ci ók, vagy
e) az or vos tech ni kai esz köz meg vál to zott mû sza ki-

funk ci o ná lis tu laj don sá gai
ré vén.

Az új ra fel hasz ná lan dó esz köz tisz ta sá gi, ste ri li tá si
 fokának meg kell egyez nie az esz köz elsõ fel hasz ná lá sa -
kor meg lé võ ér té ké vel.

1.1. Fe le lõs ség

A szer ve zet bel sõ szer ve ze té bõl és a szük sé ges mi nõ -
ség irá nyí tás ból adó dó an az or vos tech ni kai esz kö zök új ra -
fel hasz ná lá sa elõtt az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel min den
lé pé se te kin te té ben sza bá lyoz ni és do ku men tál ni kell a
 felelõsségi kö rö ket.

Az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel szak sze rû vég re haj tá sa
 érdekében el kell vé gez ni az új ra fel hasz ná lan dó or vos -
tech ni kai esz kö zök koc ká zat ér té ke lé sét és be so ro lá sát.

Az új ra fel hasz nál ha tó vá té te lért fe le lõs nek a gyár tó
ada ta it fi gye lem be véve írás ban rög zí te nie kell, hogy meg -
tör té nik-e, mi lyen el já rá sok kal és mi lyen fel té te lek kö zött
(pél dá ul he lyi sé gek, mun ka esz kö zök, dol go zók képzett -
sége) a fe le lõs sé gi te rü le ten be lül üze mel te tett or vos tech -
ni kai esz kö zök új ra fel hasz nál ha tó vá té te le és tá ro lá sa.

1.2. Az új ra fel hasz ná lás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

Az új ra fel hasz ná lás elõ fel té te le, hogy az al kal ma zan dó
új ra fel hasz nál ha tó vá té te li el já rá sok (az or vos tech ni kai
esz köz funk ci o ná lis és biz ton sá gi jel lem zõ i nek biz to sí tá sa
az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel után) al kal mas sá ga (esz köz -
zel való össze fér he tõ ség) és ha té kony sá ga esz köz-/esz -
köz cso port-spe ci fi kus vizs gá lat és va li dá lás ke re té ben iga -
zo lás ra ke rül jön.

Az új ra fel hasz ná lás ra vo nat ko zó dön tés elõtt a szak sze -
rû vég re hajt ha tó ság kri ti kus ér té ke lé sén túl azt is meg kell
vizs gál ni, hogy a tel jes fo lya mat (az or vos tech ni kai esz köz 
új ra fel hasz nál ha tó vá té te lé vel és al kal ma zá sá val járó koc -
ká za tot és a va li dá lás és a mi nõ ség biz to sí tás rá for dí tá sa it is 
fi gye lem be véve) gaz da sá gi lag és öko ló gi a i lag éssze rû-e.

1.2.1. Or vos tech ni kai esz kö zök új ra fel hasz nál ha tó vá
té tel elõt ti koc ká zat ér té ke lé se és be so ro lá sa

Az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel fe le lõ sé nek min den
 orvostechnikai esz köz ese té ben írás ban rög zí te nie kell,
hogy az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel meg tör té nik-e, mi lyen
gyak ran és mi lyen el já rá sok kal tör té nik meg.
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Az or vos tech ni kai esz kö zök he lyes be so ro lá sá ért, az új -
ra fel hasz nál ha tó vá té tel mód já nak meg ha tá ro zá sá ért és
vég re haj tá sá ért az új ra fel hasz nál ha tó vá té te lét vég zõ szerv 
vagy sze mély a fe le lõs.

A be so ro lás két sé ges vol ta ese tén az or vos tech ni kai esz -
közt a ma ga sabb (kri ti ku sabb) koc ká za ti szint re kell be so -
rol ni. A vá lasz tott új ra fel hasz nál ha tó vá té te li el já rás al kal -
mas sá gát (az or vos tech ni kai esz köz funk ci o ná lis és biz -
ton sá gi jel lem zõ i nek be tar tá sát) és ha té kony sá gát az
 orvostechnikai esz köz höz és koc ká zat ér té ke lé sé hez illõ
vizs gá la tok út ján kell iga zol ni.

Az új ra fel hasz nál ha tó vá té te li el já rá sok nak a be so ro lás
szük sé ges sé ge alap ján min den or vos tech ni kai esz köz ese -
té ben vég re haj tan dó ér té ke lé se és ki vá lasz tá sa so rán
 figyelembe kell ven ni az or vos tech ni kai esz köz konst ruk -
ci ós, anyag tech no ló gi ai és funk ci o ná lis tu laj don sá ga it, és
az or vos tech ni kai esz köz meg elõ zõ és kö vet ke zõ al kal ma -
zá sá nak jel le gét, mi vel ezek be fo lyá sol hat ják az el já rá sok
ha té kony sá gát és al kal mas sá gát.

Az al kal ma zott or vos tech ni kai esz kö zön vár ha tó kór -
oko zók mennyi sé gé hez és tí pu sá hoz, va la mint azok nak az
al kal ma zan dó új ra fel hasz ná lá si el já rá sok kal szem be ni
 rezisztenciájához kap cso ló dó meg fon to lá sok dön tõ fon -
tos sá gú ak az al kal ma zás ra szánt el já rá sok ha té kony sá gá -
nak ha tá rai fi gye lem be vé te le kor. Az új ra fel hasz ná lan dó
or vos tech ni kai esz kö zök kel járó koc ká za tok meg ha tá ro -
zá sá nak alap ját azok a nem kí vá na tos ha tá sok ké pe zik,
ame lyek

a) a meg elõ zõ al kal ma zás ból,
b) a meg elõ zõ új ra fel hasz ná lás ból,
c) a szál lí tás ból és tá ro lás ból, va la mint
d) a kö vet ke zõ al kal ma zás jel le gé bõl

adód hat nak.
Koc ká za tok adód hat nak pél dá ul az elõ zõ al kal ma zás ból 

vissza ma radt anya gok ból (pél dá ul vér, vér al ko tók, vá la dé -
kok és más test al ko tók, más gyógy sze rek), az elõ zõ új ra -
fel hasz nál ha tó vá té tel bõl vissza ma radt anya gok ból (pél -
dá ul tisz tí tó-, fer tõt le ní tõ-, ste ri li zá ló- és egyéb sze rek,
 valamint ezek re ak ció ter mé kei), az or vos tech ni kai esz köz
fi zi kai, ké mi ai vagy funk ci o ná lis jel lem zõ i nek meg vál to -
zá sá ból, va la mint az anyag tu laj don sá gok meg vál to zá sá ból 
(pél dá ul gyor sabb anyag ko pás, ri deg ülés és meg vál to zott
fe lü le ti tu laj don sá gok, érint ke zé si he lyek és ra gasz tott
kap cso la tok meg vál to zá sa).

A kö vet ke zõ al kal ma zás tí pu sa és ez eb bõl szár ma zó
koc ká zat te kin te té ben az or vos tech ni kai esz kö zök az aláb -
bi ak sze rint so rol ha tók be:

a) nem kri ti kus or vos tech ni kai esz kö zök: azok az
 orvostechnikai esz kö zök, ame lyek ki zá ró lag az ép bõr rel
lép nek érint ke zés be.

b) fél kri ti kus or vos tech ni kai esz kö zök: azok az or vos -
tech ni kai esz kö zök, ame lyek nyál ka hár tyá val vagy kó ro -
san el vál to zott bõr rel lép nek érint ke zés be.

c) kri ti kus or vos tech ni kai esz kö zök: azok az or vos -
tech ni kai esz kö zök, ame lye ket vér rel, vér ter mé kek kel és
más ste ril gyógy sze rek kel együtt al kal maz nak, va la mint

azok az or vos tech ni kai esz kö zök, ame lyek át ha tol nak
a bõ rön vagy a nyál ka hár tyán, és en nek so rán érint ke zés be
lép nek a bõr rel, a bel sõ szö ve tek kel vagy szer vek kel, ezen
be lül se bek kel.

Az esz köz ki ala kí tá sá nak konst ruk ci ós és anyag tech ni -
kai jel lem zõi fo ko zott kö ve tel mé nye ket tá maszt hat nak az
új ra fel hasz nál ha tó vá té tel lel szem ben, ezért a fen ti be so ro -
lást pon to sí ta ni kell. A fél kri ti kus és a kri ti kus or vos tech -
ni kai esz kö zök to vább oszt ha tók olya nok ra, ame lyek nél
az új ra fel hasz ná lást kü lön le ges kö ve tel mé nyek nél kül
(A cso port) vagy emelt szin tû kö ve tel mé nyek kel (B cso -
port) kell vég re haj ta ni. Kri ti kus or vos tech ni kai esz kö zök -
nél emel lett el ha tá rol ha tók azok, ame lyek nél kü lön le ge sen 
ma gas szin tû kö ve tel mé nye ket (C cso port) kell tá masz ta ni
az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel lel szem ben.

Azok az or vos tech ni kai esz kö zök, ame lyek emelt szin tû 
kö ve tel mé nye ket tá masz ta nak az új ra fel hasz nál ha tó vá
 tétellel szem ben, olyan esz kö zök, ame lyek nél

a) a tisz tí tás ha té kony sá ga nem ítél he tõ meg köz vet len
vizs gá lat tal (pél dá ul a hosszú, kes keny, kü lö nö sen csúcs -
ban vég zõ dõ üre gek, egyet len nyí lás sal ren del ke zõ – nin -
csen le he tõ ség át öb lí tés re, csak hí gí tás ra –, össze tett,
 nehezen hoz zá fér he tõ és ezért rosszul át öb lít he tõ fe lü le tek
miatt,

b) nem zár ha tók ki az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel nek
(és a szál lí tás nak) az or vos tech ni kai esz köz re és anyag jel -
lem zõ i re gya ko rolt, az al kal ma zás és a mû kö dés bizton -
ságát be fo lyá so ló ha tá sai (pél dá ul meg tö rés re ér zé keny
 orvostechnikai esz kö zök, ér zé keny fe lü le tek), és ame lyek
ezért több rá for dí tást igé nyel nek a mû sza ki-funk ci o ná lis
vizs gá lat so rán, vagy

c) az al kal ma zá sok vagy új ra fel hasz nál ha tó vá té te li
cik lu sok szá mát a gyár tó meg ha tá ro zott szám ban korlá -
tozta.

A kri ti kus or vos tech ni kai esz kö zök cso port ján be lül az
új ra fel hasz nál ha tó vá té tel lel szem ben ma ga sabb szin tû
kö ve tel mé nye ket tá masz tó esz kö zök nél to váb bi különb -
séget kell ten ni

a) a ter mo sta bil (te hát 134 °C-on gõz zel ste ri li zál ha tó) és
b) a ter mo la bi lis (te hát gõz zel nem ste ri li zál ha tó)

or vos tech ni kai esz kö zök kö zött.
A nem ter mi kus ste ri li zá lá si el já rá sok ha té kony sá gá nak

ha tá rai miatt a kri ti kus, ebbe a cso port ba tar to zó, gõz zel
nem ste ri li zál ha tó or vos tech ni kai esz kö zö ket az új ra fel -
hasz nál ha tó vá té tel lel szem ben kü lön le ge sen ma gas szin tû 
kö ve tel mé nye ket tá masz tó or vos tech ni kai esz kö zök ként
kell be so rol ni.

A kü lön le ge sen ma gas szin tû kö ve tel mé nyek alap ján,
ame lyek

a) a tisz tí tá si tel je sít mény csak el já rás tech ni kai mó don
el ér he tõ ál lan dó biz to sí tá sá val,

b) az al kal ma zan dó ste ri li zá lá si el já rá sok ha tá ra i val,
va la mint

c) a nem ter mi kus ste ri li zá lá si el já rá sok ha té kony sá gát
biz to sí tó kü lön le ges, rend sze re sen biz to sí tan dó kö ve tel -
mé nyek szük sé ges sé gé vel
szem ben me rül nek fel, az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel lel
szem ben kü lön le ge sen ma gas szin tû kö ve tel mé nye ket
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 támasztó kri ti kus or vos tech ni kai esz kö zök újrafelhasz -
nálását kül sõ mi nõ ség el len õr zés nek kell alá vet ni. Ezt a
kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek min den ko ri biz to sí tá sa
 érdekében a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ta nú sí tá sá val kell
iga zol ni.

Az új ra fel hasz ná lan dó or vos tech ni kai esz kö zök koc ká -
zat ér té ke lé se so rán de fi ni ál ni kell az el já rá sok kri ti kus
 lépéseit és a po ten ci á lis ve szé lyez te té se ket. En nek alap ján
meg kell ha tá roz ni a koc ká za tot mi ni ma li zá ló in téz ke dé se -
ket, vagy az új ra fel hasz ná lás tól el kell te kin te ni.

Eb ben az össze füg gés ben egye bek kö zött azt is fi gye -
lem be kell ven ni, hogy a ha té kony tisz tí tás bi zo nyos al kal -
ma zá sok ese té ben (pél dá ul ola jos vagy visz kó zus anya gok 
al kal ma zá sa) le he tet len né vál hat.

Azok az or vos tech ni kai esz kö zök, ame lyek nél az új ra -
fel hasz nál ha tó vá té tel tech ni ka i lag ne héz, és nagy sé rü lé si
koc ká zat tal jár, mint pél dá ul az in jek ci ós ka nü lök nél, el
kell te kin te ni az új ra fel hasz ná lás tól. A kü lön le ges ve szé -
lyez te té si po ten ci ál miatt azo kat az or vos tech ni kai esz kö -
zö ket is ki kell zár ni az új ra fel hasz ná lás ból, ame lyek
 citosztatikumok vagy ra dio gyógy sze rek al kal ma zá sá ra
szol gál tak.

1.2.2. A gyár tó ada tai
Az új ra fel hasz nál ha tó or vos tech ni kai esz köz for ga lom -

ké pes sé ge ma gá ba fog lal ja, hogy a gyár tó nak az új ra fel -
hasz nál ha tó vá té tel re vo nat ko zó ada to kat ren del ke zés re
kell bo csá ta nia, ame lyek ki tér nek a tisz tí tás ra/fer tõt le ní -
tés re, öb lí tés re, szá rí tás ra, ste ri li zá lás ra, szál lí tás ra, va la -
mint a szak sze rû tá ro lás ra. Az új ra fel hasz nál ha tó vá té telt
vég zõ sze mély, szerv az or vos tech ni kai esz köz gyár tó já tól 
be szer zett, a tisz tí tá si és ste ri le zé si el já rás ra vo nat ko zó
tech no ló gi ai le írást az új ra fel hasz nál ha tó vá té telt kö ve tõ
10 évig kö te les mi nõ ség ügyi ké zi köny vé ben meg õriz ni.

A gyár tó új ra fel hasz nál ha tó vá té tel re vo nat ko zó elõ írá -
sa i tól való el té rés ese tén az el té rést meg kell in do kol ni,
 dokumentálni kell, és biz to sí ta ni kell, hogy az új ra fel hasz -
ná lan dó or vos tech ni kai esz köz ren del te té si cél já nak tel je -
sü lé sé hez a mû kö dõ ké pes sé ge és al kal ma zá sá nak biz ton -
sá ga tel jes mér ték ben biz to sí tott le gyen (lásd még az
1.2.1. pon tot). Az el já rás al kal mas sá gát és ha té kony sá gát
az or vos tech ni kai esz köz koc ká zat ér té ke lé sé nek és be so -
ro lá sá nak meg fe le lõ mó don kell vizs gál ni és va li dál ni.

1.3. Az új ra fel hasz nál ha tó vá té te li el já rá sok va li dá lá sa

A va li dá lást az or vos tech ni kai esz köz höz, an nak koc ká -
zat ér té ke lé sé hez és be so ro lá sá hoz kell iga zí ta ni, és a mû -
sza ki gya kor lat el is mert sza bá lyai sze rint, a tu do mány és
a tech ni ka min den ko ri ál lá sá nak fi gye lem be vé te lé vel kell
vég re haj ta ni.

Amennyi ben nem le het az or vos tech ni kai esz kö zök bõl
egy sé ges té te le ket ké pez ni, a va li dá lás ke re té ben le foly ta -
tott vizs gá la to kat olyan esz köz tí pu so kon (adott eset ben
vizs gá la ti mo del le ken) kell el vé gez ni, ame lyek az or vos -
tech ni kai esz kö zök meg ha tá ro zott, adott eset ben lét re ho -
zan dó cso port ja i ra vo nat ko zó an min den lé nye ges jel lem -
zõ jük kel rep re zen ta tí vak. Az esz köz cso por tok kép zé sé nek 

vagy a vizs gá la ti mo del lek ki vá lasz tá sá nak kri té ri u ma it
do ku men tál ni kell.

A ste ri li zá lá si el já rá sok – az zal a fel té tel lel, hogy al kal -
ma zá suk meg tisz tí tott or vos tech ni kai esz kö zök nél tör té -
nik –, tel jes mér ték ben va li dál ha tók. Erre meg fe le lõ sza bá -
lyo zá sok is ren del ke zés re áll nak. A tisz tí tá si és a fer tõt le -
ní té si el já rá sok nál kü lö nö sen a gépi el já rá sok va li dál ha -
tók. A ma nu á lis tisz tí tá si és fer tõt le ní té si el já rá so kat do ku -
men tált stan dard mun ka uta sí tá sok kal, és el len õr zött ha té -
kony sá gú, az or vos tech ni kai esz köz höz iga zí tott esz kö -
zök kel és el já rá sok kal kell vég re haj ta ni. Gépi tisz tí tá si és
fer tõt le ní té si el já rá sok ese té ben el já rás tech ni kai esz kö -
zök kel biz to sít ha tó a szám sze rû sít he tõ tisz tí tá si és fer tõt le -
ní té si tel je sít mény el éré sé hez szük sé ges pa ra mé te rek
– pél dá ul a víz mennyi sé gek, a víz nyo más, a hõ mér sék let,
a pH-ér ték, a tisz tí tó- és fer tõt le ní tõ sze rek ada go lá sa és
a be ha tá si idõ – be tar tá sa. A tisz tí tá si és fer tõt le ní té si tel je -
sít mény nagy je len tõ sé ge miatt csak olyan ké szü lé kek
ajánl ha tók, ame lye ket a gyár tó si ke res tí pus vizs gá lat nak
ve tett alá.

1.4. Az al kal ma zott új ra fel hasz ná lá si fo lya ma tok mi nõ -
sé gé nek biz to sí tá sa

Az új ra fel hasz ná lás mi nõ sé gét mi nõ ség biz to sí tá si rend -
szer rel kell biz to sí ta ni. Az or vos tech ni kai esz kö zök be so -
ro lá sá nak meg fe le lõ en vég re haj tan dó új ra fel hasz ná lá si
 eljárásokat egyes lé pé se ik kel kell meg ha tá roz ni stan dard
mun ka- és üze mi uta sí tá sok ban a min den ko ri szük sé ges
vizs gá la tok fel tün te té sé vel.

A gépi új ra fel hasz ná lás mi nõ sé gé nek biz to sí tá sa az
adott tisz tí tá si/fer tõt le ní té si és ste ri li zá lá si el já rás függ vé -
nyé ben

a) üzem be he lye zé si el já rás sal (te le pí té si vizs gá lat tal),
b) napi ru tin vizs gá la tok kal,
c) té te lek hez kö tõ dõ ru tin vizs gá la tok kal,
d) az el já rá si pa ra mé te rek mé rés tech ni kai fel ügye le té -

vel és vizs gá la tá val, és
e) idõ sza ki el len õr zé sek kel

tör té nik.
Az idõ sza ki el len õr zé sek cél ja an nak iga zo lá sa, hogy

nem kö vet kez tek be vál to zá sok az el já rás ban, és an nak a
bi zo nyí tá sa, hogy a va li dá lá si jegy zõ könyv ben rög zí tett
pa ra mé te rek ér vé nye sek.

2. Az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel vég re haj tá sa

2.1. Nem hasz nált or vos tech ni kai esz kö zök új ra fel hasz -
nál ha tó vá té te le

Nem hasz nált or vos tech ni kai esz kö zök:
a) olyan nem ste ril for má ban le szál lí tott, de ste ri len

 alkalmazásra ke rü lõ or vos tech ni kai esz kö zök, ame lye ket
al kal ma zá suk elõtt a gyár tó út mu ta tá sá nak meg fe le lõ en fel 
kell dol goz ni,

b) olyan ste ri li zált or vos tech ni kai esz kö zök, ame lyek -
nek a cso ma go lá sa meg sé rült, vagy fel nyi tás ra ke rült anél -
kül, hogy az or vos tech ni kai ter mék al kal ma zás ra ke rült
vol na, vagy
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c) olyan or vos tech ni kai esz kö zök, ame lyek el tart ha tó -
sá gi ide je le járt, és az esz köz jel le ge az új ra fel hasz nál ha tó -
vá té telt meg en ge di.

Amennyi ben az or vos tech ni kai esz köz szennye zõ dé se
vagy sé rü lé se ki zárt, az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel az is mé -
telt cso ma go lás ra és ste ri li zá lás ra kor lá to zód hat, fel té ve,
hogy ez a mû sza ki-funk ci o ná lis biz ton ság ra nin csen hát rá -
nyos ha tás sal. Ez zel kap cso lat ban fi gye lem be kell ven ni
a gyár tó ada ta it.

Az aláb bi lé pé sek szük sé ge sek:
a) szük ség sze rint ki cso ma go lás, és a mû sza ki-funk ci o -

ná lis biz ton ság el len õr zé se (lásd a 2.2.2. pon tot is),
b) új ra cso ma go lás (lásd a 2.2.3. pon tot),
c) ste ri li zá lá si el já rás al kal ma zá sa (lásd a 2.2.4. pon -

tot), amely a ste ri li zá lás mel lett biz to sít ja, hogy az or vos -
tech ni kai esz köz funk ci ó ja meg ma rad jon,

d) je lö lés (lásd a 2.2.5. pon tot),
e) az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel do ku men tá lá sa (lásd

a 2.2.7. pon tot),
f) al kal ma zás jó vá ha gyá sa (lásd a 2.2.6. pon tot).
Amennyi ben a szennye zõ dés nem zár ha tó ki, a nem ste -

ril mó don le szál lí tott, de ste ri len al kal ma zás ra ke rü lõ
 orvostechnikai esz kö zö ket a gyár tó ada ta i nak fi gye lem be
vé te lé vel úgy kell új ra fel dol goz ni, mint a 2.2. pont sze rin ti
fel hasz nált or vos tech ni kai esz kö zö ket.

2.2. Fel hasz nált or vos tech ni kai esz kö zök új ra fel hasz -
nál ha tó vá té te le

Fel hasz nált or vos tech ni kai esz kö zök ese té ben az új ra -
fel hasz nál ha tó vá té tel aláb bi lé pé sei szük sé ge sek:

a) a fel hasz nált or vos tech ni kai esz kö zök szak sze rû elõ -
ké szí té se (elõ ke ze lés, össze gyûj tés, elõ ze tes tisz tí tás és
szük ség sze rint szét sze re lés), és azok biz ton sá go san le zárt
és a sé rü lé se ket meg elõ zõ szál lí tá sa az új ra fel hasz ná lás
he lyé re,

b) tisz tí tás/fer tõt le ní tés, öb lí tés és szá rí tás (lásd a
2.2.1. pon tot),

c) a fe lü le tek tisz ta sá gá nak és ép sé gé nek el len õr zé se
(pél dá ul kor ró zió, anyag jel lem zõk), és szük ség sze rint
azo no sí tás az új bó li új ra fel hasz ná lás ra vo nat ko zó dön tés
cél já ból,

d) ápo lás és ja ví tás,
e) a mû sza ki-funk ci o ná lis biz ton ság el len õr zé se (lásd

a 2.2.2. pon tot), és
f) szük ség sze rint je lö lés (lásd a 2.2.5. pon tot), va la -

mint cso ma go lás (lásd a 2.2.3. pon tot) és ste ri li zá lás (lásd
a 2.2.4. pon tot).

Az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel az or vos tech ni kai esz köz
is mé telt fel hasz ná lá sá nak do ku men tált jó vá ha gyá sá val
vég zõ dik (lásd a 2.2.6. és a 2.2.7. pon tot).

2.2.1. Az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel elõ ké szí té se, tisz tí -
tás/fer tõt le ní tés, öb lí tés és szá rí tás

Az or vos tech ni kai esz kö zök sza bá lyos új ra fel hasz nál -
ha tó vá té te lé nek biz to sí tá sá hoz szük ség van elõ ké szí tés re
(elõ ke ze lés re és össze gyûj tés re). Az új ra fel hasz ná lan dó

or vos tech ni kai esz köz hi gi é ni ai biz ton sá ga és mû kö dõ ké -
pes sé ge csök ke né sé nek el ke rü lé sé re, kü lö nö sen a tisz tí -
tás/fer tõt le ní tés idõ be li ké se del me ese tén, az ilyen ese tek -
ben szük sé ges elõ ze tes tisz tí tás nak, és adott eset ben a köz -
ben sõ tá ro lás nak az aláb bi kö ve tel mé nye ket kell tel je sí te -
nie:

a) Az or vos tech ni kai esz köz dur va szennye zõ dé se it
köz vet le nül a fel hasz ná lás után el kell tá vo lí ta ni. A vér és
a szö ve tek rá szá ra dá sát al kal mas el já rá sok és fo lya ma tok
meg ha tá ro zá sá val, kü lö nö sen a tisz tí tá si tel je sít mény rom -
lá sá nak el ke rü lé sé vel (kór oko zók rá szá ra dá sa védõ kol -
loidban), amennyi re le het, ki kell zár ni.

b) Az elõ ze tes tisz tí tás esz kö ze it és el já rá sa it a ké sõb bi
új ra fel hasz nál ha tó vá té te li el já rá sok kal kell egyez tet ni,
kü lö nö sen a ké sõb bi lé pé sek re gya ko rolt hát rá nyos ha tá -
sok ki zá rá sa ér de ké ben (pél dá ul fi xá ló el já rá sok mint a hõ
vagy al de hi dek al kal ma zá sa tisz tí tá sa elõtt; ki vé te lek re
a fer tõ zé sek meg elõ zé se ér de ké ben le het szük ség külön -
leges hely ze tek ben).

c) Az or vos tech ni kai esz kö zök elõ ze tes tisz tí tás, szál lí -
tás vagy köz ben sõ tá ro lás ré vén be kö vet ke zõ ve gyi,
 mechanikai és fi zi kai sé rü lé se it al kal mas el já rá sok meg ha -
tá ro zá sá val ki kell zár ni. A meg fe le lõ koc ká za to kat (pél -
dá ul meg tö rést) a tisz ta ság és a mû sza ki-funk ci o ná lis biz -
ton ság el len õr zé se so rán fi gye lem be kell ven ni.

Az elõ ké szí tés min den lé pé sé nél (össze gyûj tés, elõ ze tes 
tisz tí tás, köz ben sõ tá ro lás, szál lí tás so rán) fi gye lem be kell
ven ni a mun ka vé de lem szem pont ja it.

A tisz tí tás/fer tõt le ní tés, öb lí tés és szá rí tás so rán kü lönb -
sé get kell ten ni a ma nu á lis és a gépi el já rá sok kö zött, ahol
is a gépi el já rá so kat kü lö nö sen a jobb stan dar di zál ha tó ság
és a mun ka vé de lem alap ján kell elõny ben ré sze sí te ni.
A ma nu á lis tisz tí tás/fer tõt le ní tés so rán, amely po ten ci á lis
sé rü lés- és fer tõ zés ve széllyel jár, iga zolt ha tá sú, nem
 fixáló fer tõt le ní tést kell vé gez ni a to váb bi mun ka vé del mi
szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel.

A tisz tí tá si, fer tõt le ní té si, öb lí té si és szá rí tá si el já rá sok -
nak az aláb bi kö ve tel mé nye ket kell tel je sí te ni ük.

Tisz tí tás:
a) A ter mék min den kül sõ és bel sõ fe lü le tét el ér he tõ vé

kell ten ni az al kal ma zott tisz tí tó-, fer tõt le ní tõ- és ste ri li zá -
ló sze rek szá má ra (sze le pek/csa pok meg nyi tá sa, csuk lós
mû sze rek). A kom plex or vos tech ni kai esz kö zö ket szét kell 
sze rel ni.

A tisz tí tá si el já rást úgy kell al kal maz ni, hogy a ma ra -
dan dó, te hát a jó vá ha gyott or vos tech ni kai esz köz al kal ma -
zá sá nak biz ton sá ga szem pont já ból re le váns ke reszt -
szennye zé sek el ke rül he tõ ek le gye nek.

A tisz tí tás so rán biz to sí ta ni kell, hogy vér, vá la dé kok,
szö vet ma rad vá nyok ne ma rad ja nak az or vos tech ni kai esz -
kö zön, te kin tet tel arra, hogy ezek ront ják a fer tõt le ní tés és
ste ri li zá lás tel je sít mé nyét.

Az al ká li tisz tí tás (pél dá ul me le gí tett Na OH-ol dat al kal -
ma zá sa) el sõ sor ban a fe hér je- és zsír ma rad vá nyok fel ol dá -
sá ra al kal mas tisz tí tá si anyag, azon ban fi gye lem be kell
ven ni, hogy ilyen tar tal mú sze rek hasz ná la tá val egyes
 eszközökben hát rá nyos anyag el vál to zá sok kö vet kez het -
nek be.
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Az ult ra hang al kal ma zá sa bi zo nyos fel té te lek mel lett
nö vel he ti a tisz tí tá si tel je sít ményt. Az ult ra hang hasz ná la -
ta ese tén az ult ra hang gal tesz telt tisz tí tó-/fer tõt le ní tõ szer
ada go lá si elõ írá sát a meg adott be ha tá si idõ vel együtt be
kell tar ta ni. Az al kal ma zott tisz tí tó sze rek aka dá lyoz zák
meg a fel ol dott anyag új bó li le ta pa dá sát (ke reszt szennye -
zé sek mi ni ma li zá lá sa).

Az ult ra hang al kal ma zá sa nem min den or vos tech ni kai
esz köz ese té ben le het sé ges, va la mint – kü lö nö sen a hang
lágy vagy le ve gõ vel töl tött or vos tech ni kai esz kö zök ese té -
ben hi á nyos to váb bí tá sa miatt – nem min dig ha té kony.
Két ség ese tén a gyár tót kell meg ke res ni. Az ult ra han gos
für dõk fel töl té sé nek kü lö nös fi gyel met kell szen tel ni, mert 
a hely te len fel töl tés hi á nyos ha tást ered mé nyez het (pél -
dául a hang le ár nyé ko lá sa miatt). A ha tás ki fej té sé hez az
or vos tech ni kai esz köz min den ré szét tel je sen le kell fed nie 
a fo lya dék nak. Mi vel az ult ra hang hõ mér sék let vál to zá so -
kat ered mé nyez het, ame lyek adott eset ben ne ga tív ha tás sal 
van nak az or vos tech ni kai esz kö zök re vagy a tisz tí tás tel je -
sít mé nyé re, el len õriz ni kell a ké szü lék üze mi hõmérsék -
letét. Mun ka vé del mi okok ból ta ná csos az ult ra han gos
 fürdõk le fe dé se.

b) A mik ro bák el sza po ro dá sa, a hosszú távú ke reszt -
szennye zé sek és a tisz tí tá si tel je sít mény csök ke né sé nek
 elkerülése ér de ké ben leg alább na pon ta új tisz tí tó ol da tot
kell ké szí te ni, lát ha tó szennye zett ség ese tén pe dig azon nal 
ki kell cse rél ni. Ugyan ezen okok ból és a bio film kép zõ dé -
sé nek el ke rü lé se ér de ké ben a tisz tí tó me den cét mun ka na -
pon ként ala pos me cha ni kai tisz tí tás nak kell alá vet ni, és
fer tõt le ní te ni.

Fer tõt le ní tés:
a) Az al kal ma zott fer tõt le ní té si el já rá sok nak iga zol tan

bak té ri um ölõ, gom ba ölõ és ví rus ölõ ha tá sú nak kell len -
niük. A tisz tí tott és fer tõt le ní tett or vos tech ni kai esz köz
a bõr rel és a nyál ka hár tyá val érint kez ve nem je lent het fer -
tõ zés ve szélyt. A tisz tí tó- és fer tõt le ní tõ ké szü lé kek ben a
ve gyi és a ve gyi-ter mi kus el já rá sok kal szem ben elõny ben
kell ré sze sí te ni a ter mi kus el já rá so kat a meg bíz ha tóbb
 hatás (pél dá ul a vissza ma radt szennye zõ dé sek mi at ti ki -
sebb ha tás csök ke nés miatt).

b) Ugyan úgy, mint az elõ ze tes tisz tí tás nál és a tisz tí tás -
nál, a fer tõt le ní tés nél is biz to sí ta ni kell az el já rás meg -
választásával, hogy ne kö vet kez zen be a ma rad vá nyok
(pél dá ul vér, vá la dé kok, szö vet ma rad vá nyok) fi xá lá sa az
or vos tech ni kai ter mé ken, mert ez hát rá nyos ha tás sal van
a tisz tí tá si, fer tõt le ní té si és ste ri li zá lá si tel je sít mény re.
 Késõbbi ste ri li zá lás ese tén ezért rend sze rint el kell te kin te -
ni elõt te az al ko ho lok és az al de hi dek al kal ma zá sá tól.

c) A ha té kony tisz tí tás és fer tõt le ní tés fel té te le zi a
hasz ná la ti út mu ta tó, kü lö nö sen a be ha tá si idõ be tar tá sát.
Ezt a mun ka fo lya ma tok szer ve zé se so rán fi gye lem be kell
ven ni.

Öb lí tés és szá rí tás:
a) Az al kal ma zott tisz tí tó- és fer tõt le ní tõ sze rek re ak -

ció ter mé ke i nek és ma rad vá nya i nak kép zõ dé sét, kü lö nö -
sen az olya no két, ame lyek egész ség ká ro so dá so kat vált hat -

nak ki (pél dá ul ve gyi ir ri tá ci ók vagy al ler gi ás re ak ci ók), ki 
kell zár ni. A tisz tí tó- és fer tõt le ní tõ sze rek ol da ta it ezért
 intenzív utó öb lí tés sel gon do san el kell tá vo lí ta ni. En nek a
 lépésnek a ha tá sa az idõ tõl, a hõ mér sék let tõl és a fel hasz -
nált víz mennyi ség tõl függ.

b) A tisz tí tás hoz/fer tõt le ní tés hez, kü lö nö sen az új ra -
szennye zõ dés és a kris tály kép zõ dé sek el ke rü lé se ér de ké -
ben, al kal mas vi zet kell hasz nál ni, amely mik ro bi o ló gi a i -
lag leg alább ivó víz mi nõ sé gû. Az utol só öb lí tés nél az
–  orvostechnikai esz kö zön be kö vet ke zõ kris tály kép zõ dés
el ke rü lé sé re, amely pél dá ul az utá na kö vet ke zõ sterilizá -
lási el já rást za var hat ja –, min den eset ben ás vány men te sí -
tett vi zet kell hasz nál ni. Bi zo nyos or vos tech ni kai esz kö -
zök nél (pél dá ul az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel lel szem ben
ma gas vagy kü lön le ge sen ma gas szin tû kö ve tel mé nye ket
tá masz tó or vos tech ni kai esz kö zök nél) az or vos tech ni kai
esz köz anyag jel lem zõi miatt, vagy a hosszú és szûk üreg
szecs ke men tes sé gé nek szük sé ges sé ge miatt ma ga sabb
víz mi nõ ség al kal ma zá sá ra le het szük ség. Az utó la gos
 öblítésnek és szá rí tás nak olyan kö rül mé nyek kö zött kell
tör tén nie, ame lyek a fer tõt le ní tett or vos tech ni kai esz kö -
zök új bó li szennye zõ dé sét ki zár ják. Ez zel kap cso la to san
aján la tos a sû rí tett le ve gõ al kal ma zá sa a szá rí tás hoz jó és
gyors ha tá sa miatt.

c) Biz ton sá gos ste ri li zá lás csak tisz ta or vos tech ni kai
esz kö zök nél va ló sít ha tó meg. Ezért a tisz tí tás ha tá sát
 ellenõrizni kell. A tisz tí tást/fer tõt le ní tést kö ve tõ en nor mál
vagy nor mál ra kor ri gált lá tó éles ség mel lett nem le het nek
szennye zõ dé sek (pél dá ul kér ge se dé sek, le ra kó dá sok) fel -
is mer he tõk az or vos tech ni kai esz köz egyet len ré szén sem.
Adott eset ben a tisz tí tá si tel je sít mény meg íté lé se op ti kai
na gyí tó esz kö zök vagy más al kal mas – pél dá ul ké mi ai
vagy fi zi kai mód sze rek al kal ma zá sát kö ve te li meg. Ha
a tisz tí tás si ke re nem ítél he tõ meg vizs gá lat tal, a tisz tí tást
el já rás tech ni kai esz kö zök kel kell biz to sí ta ni (pél dá ul va li -
dált, gépi tisz tí tá si el já rá sok kal), és adott eset ben pa ra mé -
te rek men tén fel ügyel ni.

2.2.2. A mû sza ki-funk ci o ná lis biz ton ság el len õr zé se

Az új ra fel hasz ná lan dó or vos tech ni kai ter mék mû sza ki-
funk ci o ná lis biz ton sá gá nak ga ran tá lá sa az új ra fel hasz nál -
ha tó vá té telt vég zõ szerv vagy sze mély kö te le zett sé ge. Az
egy sze rû, biz ton sá gi szem pont ból lé nye ges mû kö dé si pró -
bá kat a fel hasz ná ló nak is el kell vé gez nie az al kal ma zás
elõtt. Kü lö nö sen az ápo lá si és ja ví tá si mun kák el vég zé se
ese tén kell mû sza ki-funk ci o ná lis el len õr zé se ket vég re haj -
ta ni a tisz tí tás/fer tõt le ní tés, öb lí tés és szá rí tás után, de
a ste ri li zá lás elõtt. A vizs gá la tok ter je del me és jel le ge az
or vo si ter mék tõl függ, és eze ket a stan dard mun ka uta sí tás -
ban kell de fi ni ál ni.

En nek so rán nem lép het fel szennye zõ dés olyan egész -
ség ká ro sí tó anya gok kal (pél dá ul to xi kus ápo ló sze rek kel)
vagy ré szecs kék kel, ame lyek az új ra fel hasz ná lás to váb bi
lé pé se it el vi se lik. Emel lett az al kal ma zott ápo ló sze rek
 szerinti gyó gyá sza ti fe hér ola jok nem le het nek hát rá nyos
ha tás sal a ste ri li zá lás ered mé nyé re. Ez zel kap cso lat ban
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szük ség sze rint be kell sze rez ni az ápo ló sze rek gyár tó já -
nak ada ta it.

Az új ra fel hasz nál ha tó vá té te li el já rás nak az anyag jel -
lem zõk re, va la mint a mû sza ki-funk ci o ná lis biz ton ság ra
gya ko rolt ha tá sai rend sze rint ter mék füg gõk, és ezért azo -
kat egye di eset re vo nat koz tat va kell vizs gál ni, és a gyár tó -
nak a hasz ná la ti út mu ta tó ban, adott eset ben az új ra fel hasz -
nál ha tó vá té telt kö ve tõ en vég re haj tan dó vizs gá la tok vagy
el len õr zé sek fel tün te té sé vel kell kö zöl nie, és az új ra fel -
hasz nál ha tó vá té telt vég zõ szerv nek vagy sze mély nek az
új ra fel hasz nál ha tó vá té tel re vo nat ko zó stan dard mun ka -
uta sí tás ban – pél dá ul az el éren dõ cél ér té kek meg adá sá -
val – fi gye lem be kell ven nie.

Az ápo lást és a ja ví tást is a gyár tó meg fe le lõ ada ta i nak
fi gye lem be vé te lé vel kell vé gez ni.

A tisz ta ság, az ép ség és a de fi ni ált mû sza ki-funk ci o ná lis 
tu laj don sá gok el len õr zé sé nek cél ja azok nak az or vos tech -
ni kai esz kö zök nek az el kü lö ní té se, ame lyek nél a fel is mer -
he tõ ma rad vá nyok is mé telt tisz tí tás sal sem tá vo lít ha tók el,
és ame lyek nek a mû sza ki-funk ci o ná lis hi á nyos sá gai nem
szün tet he tõk meg.

2.2.3. Cso ma go lás
A cso ma go lás rend sze rint me cha ni kai vé dõ cso ma go lás -

ból, ste ril cso ma go lás ból és adott eset ben gyûj tõ cso ma go -
lás ból (tá ro lá si és szál lí tá si cso ma go lás ból) áll, és azt

a) az al kal ma zás ra ke rü lõ ste ri li zá lá si el já rá sok hoz
(pél dá ul a ste ri li zá lás le he tõ vé té te lé hez),

b) a fer tõt le ní tett vagy ste ri li zá lan dó or vos tech ni kai
esz köz tu laj don sá ga i hoz, a mû kö dõ ké pes sé ge fenn tar tá sá -
hoz (pél dá ul az ér zé keny al kat ré szek me cha ni kai vé del -
mé hez), va la mint

c) a ter ve zett tá ro lás hoz és szál lí tás hoz (a me cha ni kai
ter he lé sek fi gye lem be vé te lé vel) kell iga zí ta ni.

A ste ril cso ma go lás nak le he tõ vé kell ten nie a ste ri li zá -
lást, és biz to sí ta nia kell a ste ri li tást meg fe le lõ rak tá ro zás
mel lett az al kal ma zá sig; fel kell tün tet ni a ste ril tá ro lás ha -
tár ide jét. Az or vos tech ni kai esz köz új ra fel hasz nál ha tó vá
té tel utá ni is mé telt szennye zõ dé sét ki kell zár ni.

2.2.4. Ste ri li zá lás
A biz ton sá gos ste ri li zá lás nak elõ fel té te le az or vos tech -

ni kai esz kö zök gon dos tisz tí tá sa. A ste ri li zá lás hoz az
 orvostechnikai esz köz höz való al kal mas sá gá ban vizs gált,
ha té kony és va li dált el já rást kell al kal maz ni. A ste ri li zá lás
si ke re szem pont já ból a ste ril ter mék tí pu sa, a cso ma go lás
és a fel töl tés kon fi gu rá ci ó ja is fon tos szem pont.

A te lí tett gõz zel (121 °C-on vagy 134 °C-on) tör té nõ
ter mi kus ste ri li zá lá si el já rá so kat meg bíz ha tóbb ha tá suk
miatt elõny ben kell ré sze sí te ni. Ügyel ni kell arra, hogy
a ste ri li zá ló szer min den kül sõ és bel sõ fe lü le tet el ér jen
(pél dá ul min den csa tor na gon dos tisz tí tá sá val, a sze le pek
és csa pok meg nyi tá sá val). Eze ket a kö ve tel mé nye ket már
az or vos tech ni kai esz kö zök be szer zé se so rán fi gye lem be
kell ven ni.

Kü lö nö sen a nem ter mi kus el já rá sok al kal ma zá sa elõtt
és a „kri ti kus C” be so ro lá sú or vos tech ni kai esz kö zök ese -

té ben kell az al kal ma zott el já rá sok tel je sít mény ha tá ra it de -
fi ni ál ni, do ku men tál ni és az or vos tech ni kai esz köz meg -
elõ zõ al kal ma zá sá nak fi gye lem be vé te lé vel ér té kel ni.

Emel lett szük ség ese tén (mint pél dá ul az eti lén oxi dos és 
a for mal de hi des ste ri li zá lás ese té ben) fi gye lem be kell ven -
ni a ve szé lyes anya gok ról szó ló ren de let kö ve tel mé nye it
és a meg fe le lõ szab vá nyo kat.

2.2.5. Je lö lés
Az új ra fel hasz nál ha tó vá tett or vos tech ni kai esz kö zök -

höz olyan in for má ci ó kat kell mel lé kel ni, ame lyek a fel -
hasz ná lók szán dé kolt kö ré nek kép zett sé ge, is me re ti szint -
je és az or vos tech ni kai esz köz komp le xi tá sa fi gye lem be
vé te lé vel le he tõ vé te szik a biz ton sá gos fel hasz ná lást.

Ezért az új ra fel hasz nál ha tó vá tett or vos tech ni kai esz -
köz cso ma go lá sán, il let ve ma gán az or vos tech ni kai esz kö -
zön a fel hasz ná ló szá má ra fel is mer he tõ en fel kell tün tet ni
az aláb bi a kat:

a) az or vos tech ni kai esz köz olyan meg je lö lé se, amely
a hasz ná lat szem pont já ból irány adó azo no sí tást le he tõ vé
tesz (pél dá ul mo dell, mé ret), amennyi ben ez köz vet le nül
nem lát ha tó;

b) a jó vá ha gyott és a jó vá ha gyás nél kü li or vos tech ni kai 
esz kö zök, va la mint azon esz kö zök meg kü lön böz te té sé re
szol gá ló ada tok, ame lyek a tel jes új ra fel hasz nál ha tó vá
 tételi fo lya ma ton vagy an nak egy ré szén nem, vagy nem
tel je sen men tek vé gig, mint a jó vá ha gyás ról szó ló dön tés,
és adott eset ben fo lya mat jel lem zõk, va la mint olyan ada -
tok, ame lyek az or vos tech ni kai ter mék ve szély te len al kal -
ma zá sá nak idõ füg gõ szem pont ja i ról szó ló dön tést tesz nek
le he tõ vé, mint pél dá ul

ba) az al kal ma zott ste ri li zá lá si el já rás idõ pont ja és jel -
le ge (a meg tör tént ste ri li zá lás té tel je lö lé se, ste ri li zá lás
 dátuma),

bb) adott eset ben le já ra ti dá tum a gyár tó ál tal meg adott
dá tum ér tel mé ben, amed dig a ve szély te len fel hasz ná lás
iga zol tan le het sé ges,

bc) a ste ril tá ro lás ha tár ide je, amennyi ben ez rö vi debb,
mint a le já rat dá tu ma;

c) adott eset ben (pél dá ul a „kri ti kus C” cso port ba tar -
tozó or vos tech ni kai esz kö zök nél)

ca) a mû sza ki-funk ci o ná lis el len õr zés re és biz ton ság ra
vo nat ko zó tud ni va lók, biz ton sá gi és fi gyel mez te tõ jel zé -
sek, va la mint más, ki zá ró lag az ere de ti cso ma go lá son sze -
rep lõ, a biz ton sá gos al kal ma zás és a nyo mon kö vet he tõ ség 
szem pont já ból mér ték adó in for má ci ók,

cb) a gyár tó neve és adott eset ben a té tel- vagy so ro zat -
szám,

cc) har ma dik fél ál ta li új ra fel hasz ná lás ese tén a vál la lat 
neve és címe.

Ha az or vos tech ni kai esz kö zök új ra fel hasz nál ha tó vá
 tételeinek (új ra fel hasz ná lá sa i nak) le het sé ges szá mát a
gyár tó meg ha tá roz ta, a fen ti ek mel lett, kü lö nö sen a „kri ti -
kus C” cso port ba tar to zó or vos tech ni kai ter mé kek nél, fel -
is mer he tõ nek kell len nie az el vég zett új ra fel hasz nál ha tó vá 
té te lek szá má nak és tí pu sá nak. Ez nem szük sé ges a ren del -
te tés sze rû en több szö ri fel hasz ná lás ra szánt olyan or vos -
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tech ni kai esz kö zök ese té ben, ame lyek nél a gyár tó nem
 határozta meg az új ra fel hasz ná lá sok ma xi má lis szá mát.
A meg fe le lõ je lö lé sek köz vet le nül az or vos tech ni kai esz -
kö zön is el he lyez he tõk elekt ro ni kus adat fel dol go zó esz kö -
zök se gít sé gé vel, ha biz to sít ha tó, hogy az adott or vos tech -
ni kai esz kö zön el vég zett új ra fel hasz nál ha tó vá té te lek szá -
ma és tí pu sa az is mé telt új ra fel hasz nál ha tó vá té tel rõl szó ló 
dön tés hez fel is mer he tõ.

A le já ra ti dá tum mint olyan dá tum meg ha tá ro zá sa kor,
amed dig a ve szély te len fel hasz ná lás iga zol tan le het sé ges,
fi gye lem be kell ven ni az anyag le het sé ges – adott eset ben
akár az új ra fel hasz nál ha tó vá té te li fo lya mat(ok) miatt be -
kö vet ke zõ – vál to zá sa it, a ste ril tá ro lás ha tár ide jé nek meg -
ha tá ro zá sa kor pe dig a cso ma go lás tí pu sát is.

A fo lya mat el vég zé sé nek a fel hasz ná ló szá má ra fel is -
mer he tõ nek kell len nie azok nál az or vos tech ni kai esz kö -
zök nél is, ame lyek nél az új ra fel hasz nál ha tó vá té tel fer tõt -
le ní tés sel vég zõ dik.

2.2.6. Al kal ma zás jó vá ha gyá sa
Az or vos tech ni kai esz kö zök új ra fel hasz nál ha tó vá té te le 

a fel hasz ná lás jó vá ha gyá sá val vég zõ dik. Erre az új ra fel -
hasz nál ha tó vá té tel nél meg ha tá ro zott fo lya mat pa ra mé te -
rek nek a va li dá lá si jegy zõ köny vek ben fog lal tak kal való
egye zé se alap ján ke rül sor, és a jó vá ha gyás ki tér

a) a napi ru tin vizs gá la tok vég re haj tá sá ra és do ku men -
tá lá sá ra,

b) a tel jes és kor rekt fo lya mat el len õr zé sé re és do ku -
men tá lá sá ra (té te lek hez kö tõ dõ ru tin vizs gá la tok és té tel -
do ku men tá ció),

c) a cso ma go lás ép sé gé nek és szá raz sá gá nak el len õr zé -
sé re, va la mint

d) a je lö lés el len õr zé sé re (lásd a 2.2.5. pon tot).
Mi nõ ség irá nyí tá si okok ból a jó vá ha gyás ra jo go sult sze -

mé lye ket írás ban meg kell je löl ni.
A stan dard mun ka uta sí tás nak tar tal maz nia kell a jó vá -

ha gyás ról szó ló dön tés do ku men tá ci ó já nak for má ját és az
el já rá sok he lyes fo lya ma tá tól való el té ré sek ese tén kö ve -
ten dõ el já rás mó dot.

Ügyel ni kell az új ra fel hasz nál ha tó vá té te li fo lya mat ból
szár ma zó ká ros anya gok biz ton sá gos de szorp ci ó já ra (pél -
dá ul de szorp ci ós idõk be tar tá sa). A fel hasz ná lás jó vá ha -
gyá sá ra csak ezt kö ve tõ en ke rül sor.

2.2.7. Do ku men tá ció
A fo lya mat pa ra mé te rek új ra fel hasz nál ha tó vá té tel

 során rög zí tett mé ré si ér té ke it és a jó vá ha gyás ról szó ló
dön tést a jó vá ha gyó sze mély hez és a té tel hez köt ve do ku -
men tál ni kell. Ezek nek kell iga zol ni uk, hogy az al kal ma -
zott új ra fel hasz nál ha tó vá té te li el já rás ra a stan dard mun -
ka uta sí tá sok sze rint ke rült sor a va li dá lá si jegy zõ könyv -
ben fog lalt pa ra mé te rek be tar tá sá val.

3. Szál lí tás és tá ro lás

A szál lí tás és a tá ro lás az új ra fel hasz ná lan dó or vos tech -
ni kai esz köz tu laj don sá ga it nem be fo lyá sol hat ja hát rá nyo -

san. Az új ra fel hasz ná lan dó or vos tech ni kai esz kö zök tá ro -
lá sa so rán fi gye lem be kell ven ni az or vos tech ni kai esz köz
gyár tó já nak és a cso ma go ló anyag gyár tó já nak ada ta it. Az
új ra fel hasz ná lan dó or vos tech ni kai esz kö zö ket rend sze rint
me cha ni kai vé del met nyúj tó cso ma go lás ban, por tól véd -
ve, szá raz, sö tét és hû vös, kár te võk tõl men tes he lyen kell
tá rol ni.”

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
10/2008. (IV. 28.) KvVM

ren de le te

a Zir ci ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let
ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé rõl

A ter mé szet vé del mé rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény
85. § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b) 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. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 54/1951. szá mú 
ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott, va la mint a Zir ci ar bo ré -
tum ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról 
szó ló 124/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let tel fenn tar tott
vé dett sé gû Zir ci ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék let sze rint ál la pí tom 
meg.

2. §

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

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Mel lék let
a 10/2008. (IV. 28.) KvVM ren de let hez

A Zir ci ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let
ter mé szet vé del mi ke ze lé si terve

1. Ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

– Õriz ze meg az ar bo ré tum ter mé sze ti, va la mint kert-
és kul túr tör té ne ti ér té ke it.

– Õriz ze meg az an gol kert stí lu sú park jel le gét, tér szer -
ke ze tét, nö vény anya gát, gyûj te mé nyes jel le gét, bi o ló gi ai
sok fé le sé gét.
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– Õriz ze meg az õs ho nos fa fa jok kal te le pí tett ál lo -
mány ré szek jel le gét és ezek öko ló gi ai ál la po tát.

– Biz to sít son az ar bo ré tum ter mé sze ti ér té ke i nek fenn -
tar tá sát szol gá ló ku ta tá sok hoz za var ta lan fel té te le ket.

– Se gít se elõ az is me ret ter jesz tést és szem lé let for má -
lást, a kör nye zet tu da tos ma ga tar tás- és cse lek vés for mák
ki ala kí tá sát, kü lö nös te kin tet tel a ter mé szet vé de lem re és a
kert kul tú rá ra.

– A ter mé szet kö ze li és a park jel le gû kör nye zet meg -
õrzésével te gye le he tõ vé a sza bad ban tör té nõ fel üdü lést,
va la mint is me ret- és él mény szer zést.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A több mint 150 éves múlt ra vissza te kin tõ ar bo ré tum
park jel le gé nek, tér szer ke ze té nek és faj össze té te lé nek fej -
lesz té se, il let ve meg õr zé se.

– Az õs ho nos vagy ex óta fa jok kal te le pí tett ál lo mány -
ré szek öko ló gi ai ál la po tá nak meg õr zé se, il let ve a ter mé -
sze tes fel úju lás és te le pí tés fel té te le i nek biz to sí tá sá val
 annak ja ví tá sa. A ho mo gén fa ál lo má nyok át ala kí tá sa és
a nö vény zet sok fé le sé gé nek nö ve lé se. A gyûj te mény jel -
leg erõ sí té se.

– Az ar bo ré tum ta ván és a csa tor ná kon a funk ci ó nak és
a ter mé szet vé del mi szem pon tok nak meg fe le lõ víz ál lás
 kialakítása és fenn tar tá sa.

– A gyep te rü le tek, tisz tá sok fenn tar tá sa, in teg rá lá sa az
ar bo ré tu mi kör nye zet be.

– Az ere de ti tér for mák, tisz tá sok fenn tar tá sa és fej lesz -
té se, az ezek ro vá sá ra ter jesz ke dõ cser jés ál lo mány ré szek
vissza szo rí tá sa.

– A cse me te kert fenn tar tá sa, fej lesz té se.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti -
lal mak

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– A tisz tá so kat rend sze re sen ka szál ni kell, a gye pe ket

az idõ já rás tól füg gõ en szük ség sze rint éven te 4–6 al ka -
lom mal kell le nyír ni.

– A ka szá lás rend jét éven te az ar bo ré tum ter mé szet vé -
del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv (a to váb bi ak ban: igaz ga tó -
ság) ha tá roz za meg. Az érin tett te rü le te ken a ka szá lás nem
kezd he tõ el az ér té kes nö vény fa jok vi rág zá si idõ sza ká ban, 
csak ter més érés kor, leg ko ráb ban jú ni us utol só harma -
dában.

– A tó par ti éve lõ ágyak gon do zá sát fo lya ma to san el kell 
vé gez ni.

– Gyep te rü let re mû trá gya ki jut ta tá sa ti los.
– A gyep te rü le te ken me cha ni kai ta laj meg mun ká lás és

ta laj la zí tás csak ki vé te le sen in do kolt eset ben, az igaz ga tó -
ság ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett le het sé ges.

– Az ar bo ré tum leg je len tõ sebb ter mé sze ti ér té ke it,
a ter mé sze tes jel le gû fa ál lo má nyo kat és a be te le pí tett
 exóta fa- és cser je faj tá kat fo lya ma to san gon doz ni kell.

– Az ar bo ré tum te rü le tén az el pusz tult és ki vá gott
 faegyedek he lyén és egyéb ül te tés re al kal mas he lye ken
a tér ség re jel lem zõ õs ho nos fa fa jok vál to za ta it, il let ve
exó tá kat kell te le pí te ni. A fa fa jok meg vá lasz tá sa kor a
fagy nak, a téli tö rés kár nak, a nyá ri ma gas hõ mér sék let nek, 
a nap su gár zás nak és az aszály nak el len ál ló fa jo kat, a gyûj -
te mény jel leg fo ko zá sá nál a Ba kony ban elõ for du ló lom -
bos fa fa jok kö zül to váb bi Acer, Sor bus, Ti lio és Qu er cus
fa jok, il let ve vál to za tok te le pí té sét kell elõny ben részesí -
teni.

– A „sze gély ha tás” ér vé nye sí té se ér de ké ben cser je- és
má so dik ko ro na szint ki ala kí tá sá ra kell tö re ked ni az egyes
par cel lák tisz tá sok kal ha tá ros észak nyu ga ti ré szén (vi har -
ká rok csök ken té se ér de ké ben).

– A cser je fol tok szak sze rû egye di if jí tó és ala kí tó met -
szé sét rend sze re sen el kell vé gez ni.

– Vissza kell ál lí ta ni az ere de ti tér for má kat, tisz tá so kat, 
il let ve az ezek ro vá sá ra ter jesz ke dõ cser jés ál lo mány
 részeket vissza kell szo rí ta ni.

– Az eset le ges vi har ká ro kat be kö vet ke zé sük után a
 lehetõ leg ha ma rabb fel kell szá mol ni.

– A bi o ló gi ai kor ha tárt el érõ gom bá so dó, szá ra dó,
 beteg és bal eset ve szé lyes fa egye dek el tá vo lí tá sát, a fás
 területek ke ze lé sé vel kap cso la tos mun ká la to kat (gyé rí tés,
szál al ás stb.) le he tõ leg szep tem ber 1. és már ci us 30. kö zött 
kell el vé gez ni (a ha vá ria ese tek ki vé te lé vel).

– A fás te rü le tek ke ze lé sét a gyep szint ben elõ for du ló
ér té kes lágy szá rú nö vé nyek mi nél na gyobb fokú kí mé le té -
vel kell el vé gez ni.

– A tó Cu ha-pa tak ból tör té nõ víz el lá tá sa so rán az üze -
mel te té si sza bály zat elõ írá sa it kell be tar ta ni.

3.1.2. Fa jok vé del me
– Gon dos kod ni kell a ma dár- és de ne vér odú  telepek fo -

lya ma tos kar ban tar tá sá ról, gon do zá sá ról.
– A ma da rak téli ete té sét biz to sí ta ni kell. Az ete tõk kar -

ban tar tá sát el kell vé gez ni.
– A ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny sé gek so rán

fo ko zot tan ügyel ni kell a fész ke lé si idõ szak ban a fész kek
biz ton sá gá ra.

3.1.3. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– Biz to sí ta ni kell az ar bo ré tum kul túr tör té ne ti ér té ke i -

nek jó mû sza ki ál la po tát.
– Gon dos kod ni kell a te rü le ten ta lál ha tó egye di táj ér té -

kek (pl. hárs fa sor, ér té kes fa cso por tok) rend sze res ke ze lé -
sé rõl, fenn tar tá sá ról.

3.1.4. Lá to ga tás
– A lá to ga tás az ar bo ré tum nyit va tar tá si ide jé ben vagy

elõ ze tes je lent ke zés alap ján tör té nik.
– Az igaz ga tó ság kü lön igény ese tén gon dos ko dik

szak ve ze tés rõl.

3.1.5. Ku ta tás, vizs gá la tok
– Foly tat ni kell a meg kez dett fa u nisz ti kai vizs gá la to kat 

(ma da rak, de ne vé rek) és le he tõ ség sze rint to váb bi ta xo -
nok kal (pl. bo ga rak) ki kell bõ ví te ni.

3778 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/67. szám



3.1.6. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le tet funk ci ó já nak meg fe le lõ en csak park ként,

ar bo ré tum ként le het hasz nál ni.
– A te rü let ré szek jel le gé nek, a te rü let hasz ná lat mód já -

nak meg vál toz ta tá sa – ide ért ve a nyom vo na las lé te sít mé -
nyek épí té sét vagy más be épí tést is – ki zá ró lag a ter mé -
szet vé del mi ke ze lés sel össz hang ban és az igazgatóság
 által meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett le het sé ges.

– Ti los hul la dék és egyéb szennye zõ anyag le ra ká sa.
– Nö vény zet el tá vo lí tá sa csak a ter mé szet vé del mi cél -

ki tû zé sek kel össz hang ban foly tat ha tó.
– A te rü le ten ta lál ha tó lé te sít mé nyek üze mel te té sé vel

össze füg gõ fenn tar tá si és hi ba el há rí tá si te vé keny sé ge ket
kü lön kor lá to zá sok nél kül, de a ter mé szet vé del mi cél ki tû -
zé sek kel és a ter mé szet- és táj vé del mi jog sza bá lyok kal
össz hang ban kell el vé gez ni.

– A te rü let vi ze in (csa tor na, ar bo ré tu mi tó) ti los a hor -
gá szat és a ha lá szat. 

3.1.7. Ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra
– A te rü le ten ta lál ha tó sé ta uta kat rend sze re sen takarí -

tani kell, gon dos kod ni kell fenn tar tá suk ról.
– A szín vo na las in for má ció szol gál ta tás ér de ké ben

gon dos kod ni kell az ok ta tá si és be mu ta tá si célú nö vény jel -
zõ, va la mint a tá jé koz ta tó táb lák fenn tar tá sá ról, il let ve
újak lé te sí té sé rõl.

– A kü lön bö zõ lá to ga tói igé nyek nek és ér dek lõ dés nek
meg fe le lõ te ma ti kus sé ta út vo na la kat kell ki ala kí ta ni a
 területen.

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány
1024/2008. (IV. 28.) Korm.

ha tá ro za ta

a Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram
1.3.1 pá lyá za ti konst ruk ció te kin te té ben

a 2007–2008-as idõ szak ra az Ak ció terv ben
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si ke ret meg eme lé sé rõl

A Kor mány el ren de li a Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope -
ra tív Prog ram 2007–2008. évek re szó ló fe lül vizs gált
 akciótervében sze rep lõ 1.3.1 „A fel sõ ok ta tá si te vé keny sé -
gek szín vo na lá nak eme lé sé hez szük sé ges inf ra struk tu rá lis
és in for ma ti kai fej lesz té sek tá mo ga tá sa” címû pá lyá za ti
konst ruk ci ó ja te kin te té ben a 2007–2008-as idõ szak ra
meg ha tá ro zott 49,7 mil li árd fo rin tos tá mo ga tá si ke ret
1 mil li árd fo rint tal, 50,7 mil li árd fo rint ra tör té nõ meg eme -
lé sét. A tá mo ga tá si ke ret eme lé sét a 2007–2013 kö zöt ti

idõ szak ra az 1.3.1 pá lyá za ti konst ruk ci ó ra meg ha tá ro zott
76 mil li árd fo rint tel jes ke ret bõl kell biz to sí ta ni.

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
22/2008. (IV. 28.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi
LVII. tör vény 60. § (1) be kez dé se alap ján, a szo ci á lis és mun -
ka ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Tar csi Gyu lát,

a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká -
rát e tiszt sé gé bõl

– 2008. áp ri lis 30-ai ha tállyal –

fel men tem.

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

A Miniszterelnök
23/2008. (IV. 28.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi
LVII. tör vény 57. §-ában fog lalt jog kö röm ben a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ja vas la tá ra

Ba nai Ká rolyt

a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szak ál lam tit ká rá vá

– 2008. má jus 1-jei ha tállyal –

ki ne ve zem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Miniszterelnök
24/2008. (IV. 28.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi
LVII. tör vény 57. § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Tar csi Gyu lát

a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szak ál lam tit ká rá vá

– 2008. má jus 1-jei ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
18/2008. (IV. 28.) KüM

határozata

a Londonban, 2001. március 23-án kelt,
a bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal

kapcsolatos polgári jogi felelõsségrõl szóló
2001. évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl

szóló 2007. évi CLXV. törvény 2–3. §-ainak
hatálybalépésérõl

A 2007. évi CLXV. tör vénnyel, a Ma gyar Köz löny
2007. de cem ber 22-ei szá má ban ki hir de tett a Lon don ban,
2001. már ci us 23-án kelt, a bun ker olaj-szennye zés sel oko -
zott ká rok kal kap cso la tos pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl szó ló
2001. évi nem zet kö zi egyez mény 14. cikk (1) be kez dé se
sze rint az Egyez mény egy év vel azt az idõ pon tot kö ve tõ en
lép ha tály ba, ami kor ti zen nyolc ál lam – öt olyan ál la mot is
be le ért ve, ame lyek mind egyi ke leg alább 1 mil lió brut tó re -
gisz te ri ton na ûr tar tal mú ha jó tér rel ren del ke zik – meg erõ -
sí tés re, el fo ga dás ra vagy jó vá ha gyás ra vo nat ko zó fenn tar -
tás nél kül alá ír ta azt, vagy le tét be he lyez te a fõ tit kár nál a
meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó, il let ve csat la ko zá si ok -
ira tát.

Az Egyez mény 14. cikk (1) be kez dé se sze rin ti fel té te lek 
meg va ló su lá sá ra 2007. no vem ber 21-én ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2007. évi
CLXV. tör vény 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy
a Lon don ban, 2001. már ci us 23-án kelt, a bunkerolaj-

 szennyezéssel oko zott ká rok kal kap cso la tos pol gá ri jogi
fe le lõs ség rõl szó ló 2001. évi nem zet kö zi egyez mény ki -
hir de té sé rõl szó ló 2007. évi CLXV. tör vény 2–3. §-ai
2008. no vem ber 21-én, azaz ket tõ ezer-nyolc no vem ber
hu szon egye di kén ha tály ba lép nek.

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

A külügyminiszter
19/2008. (IV. 28.) KüM

határozata

a Londonban, 2001. október 5-én kelt, a hajókon
alkalmazott ártalmas antivegetatív

bevonatrendszerek ellenõrzésérõl szóló
2001. évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl

szóló 2007. évi CLXIV. törvény 2–3. §-ainak
hatálybalépésérõl

A 2007. évi CLXIV. tör vénnyel, a Ma gyar Köz löny
2007. de cem ber 22-ei szá má ban ki hir de tett a Lon don ban,
2001. ok tó ber 5-én kelt, a ha jó kon al kal ma zott ár tal mas
an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek el len õr zé sé rõl szó ló
2001. évi nem zet kö zi egyez mény 18. cikk (1) be kez dé se
sze rint a je len Egyez mény ti zen két hó nap pal azt kö ve tõ en
lép ha tály ba, hogy leg alább hu szon öt olyan ál lam, ame -
lyek ke res ke del mi ha jó park já nak össze sí tett ûr tar tal ma a
vi lág ke res ke del mi ha jó te re brut tó ûr tar tal má nak mi ni -
mum hu szon öt szá za lé kát te szi ki, meg erõ sí tés, el fo ga dás
vagy jó vá ha gyás fenn tar tá sa nél kül alá ír ta azt, il let ve le tét -
be he lyez te a 17. cikk sze rint szük sé ges meg erõ sí té si, el fo -
ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok ira tát.

Az Egyez mény 18. cikk (1) be kez dé se sze rin ti fel té te lek 
meg va ló su lá sá ra 2007. szep tem ber 17-én ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2007. évi
CLXIV. tör vény 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy 
a Lon don ban, 2001. ok tó ber 5-én kelt, a ha jó kon al kal ma -
zott ár tal mas an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek el len õr zé -
sé rõl szó ló 2001. évi nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé -
rõl szó ló 2007. évi CLXIV. tör vény 2–3. §-ai 2008. szep -
tem ber 17-én, azaz ket tõ ezer-nyolc szep tem ber ti zen he te -
di kén  hatályba lép nek.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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A külügyminiszter
20/2008. (IV. 28.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák
Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság

Kormánya közötti, Dolga Vason Rendészeti
Együttmûködési Központ mûködtetésérõl  szóló,

Brüsszelben, 2007. november 8-án aláírt Egyezmény
kihirdetésérõl  szóló 318/2007. (XI. 23.) Korm.

rendelet 2. és 3.  §-ának hatálybalépésérõl

A 318/2007. (XI. 23.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2007. no vem ber 23-i, 160. szá má ban ki hir de tett, a
 Magyar Köz tár sa ság Kor má nya, az Oszt rák Köz tár sa ság
Kor má nya és a Szlo vén Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti,
Dol ga Va son Ren dé sze ti Együtt mû kö dé si Köz pont
 mûködtetésérõl  szóló, Brüsszel ben, 2007. no vem ber 8-án
alá írt Egyez mény a 13. cikk (1) be kez dé se ér tel mé ben a
szük sé ges bel sõ jogi el já rá sok le foly ta tá sá ról  szóló utol só
hi va ta los ér te sí tés, il let ve az utol só jó vá ha gyó vagy meg -
erõ sí tõ ok mány le tét be he lye zé sé nek nap ján lép ha tály ba.

A szük sé ges bel sõ jogi el já rá sok le foly ta tá sá ról  szóló
hi va ta los ér te sí tést a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. de cem -
ber 11-én, az Oszt rák Köz tár sa ság 2008. ja nu ár 10-én
küld te meg a Szlo vén Köz tár sa ság nak mint le té te mé nyes -
nek. A Szlo vén Köz tár sa ság ré szé rõl a szük sé ges bel sõ
jogi el já rás 2008. már ci us 13-án zá rult le. Az Egyez mény
a 13. cikk (1) be kez dés ér tel mé ben 2008. már ci us 13-án
ha tály ba lé pett.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 318/2007.
(XI. 23.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, az Oszt rák
Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vén Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zöt ti, Dol ga Va son Ren dé sze ti Együtt mû kö dé si
Köz pont mû köd te té sé rõl  szóló, Brüsszel ben, 2007. no -
vem ber 8-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
318/2007. (XI. 23.) Korm. ren de let 2. és 3.  §-a 2008. már -
ci us 13-án, azaz ket tõ ezer-nyolc már ci us ti zen har ma di kán
ha tály ba lé pett.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Szabad Demokraták Szövetsége – A Magyar Liberális Párt 2007. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 10 709
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás

2.1. Ál la mi tá mo ga tás alap össze ge 261 100
2.2. Egyéb cí men ka pott ál la mi tá mo ga tás

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok össze sen 195 480

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 100 089
4.1.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 99 956

Bé kés csa ba vá ro si Ön kor mány zat 1 690
Sze ged vá ro si Ön kor mány zat 1 121
Deb re cen vá ro si Ön kor mány zat 1 014
Eger vá ro si Ön kor mány zat 947
Nagy ka ni zsa vá ro si Ön kor mány zat 806
Bu da pest II. ke rü le ti Ön kor mány zat 919
Bu da pest V. ke rü le ti Ön kor mány zat 1 196
Bu da pest VI. ke rü le ti Ön kor mány zat 2 736
Bu da pest VII. ke rü le ti Ön kor mány zat 989
Bu da pest IX. ke rü le ti Ön kor mány zat 1 250
Bu da pest X. ke rü le ti Ön kor mány zat 3 262
Bu da pest XI. ke rü le ti Ön kor mány zat 2 736
Bu da pest XII. ke rü le ti Ön kor mány zat 1 094
Bu da pest XIII. ke rü le ti Ön kor mány zat 1 705
Bu da pest XV. ke rü le ti Ön kor mány zat 1 790
Bu da pest XVIII. ke rü le ti Ön kor mány zat 1 378
Bu da pest XIX. ke rü le ti Ön kor mány zat 3 293



Bu da pest XX. ke rü le ti Ön kor mány zat 1 978
Új Kez det Li be rá lis Ala pít vány 68 000

4.1.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 133
Parl. Eur Gru pe 133
Ha tár ér ték alatt kül föl di ek tõl

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól
4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 95 391

4.3.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 95 391
Bõhm And rás 1 000
Cse pe li György 1 000
Demsz ky Gá bor 1 000
Eör si Má tyás 1 000
Fo dor Gá bor 1 000
Han kó Fa ra gó Mik lós 1 000
Horn Gá bor 1 000
Ho ru czi Csa ba 800
Ko vács Kál mán 1 000
Kóka Já nos 1 000
La kos Imre 1 000
Per sá nyi Mik lós 1 000
Petõ Iván 1 000
Sán dor Klá ra 700
Ta kács Gá bor 2 388
Szent-Ivá nyi Ist ván 1 000
Vá sár he lyi Ist ván 985
Vi lá go si Gá bor 1 000
Bel föl di ek tõl ér ték ha tár alatt 76 518

4.3.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)
5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó bevétel –
6. Egyéb be vé tel  32 935
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 500 224

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja számára –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 1 000
3. Vál lal ko zások ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –
4. Mû kö dé si ki adá sok 316 796
5. Esz köz be szer zés 5 415
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 77 930
7. Egyéb ki adá sok  132 957
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 534 098

Dr. Kóka Já nos s. k.,
párt el nök

3782 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/67. szám
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Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
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