
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2008. má jus 14.,

szerda

74. szám

Ára: 1755,– Ft



A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2008. má jus 14.,

szerda

74. szám

Ára: 1755,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

2008: XXI. tv. A hu mán ge ne ti kai ada tok vé del mé rõl, a hu mán ge ne ti kai vizs -
gálatok és ku ta tá sok, va la mint a bio ban kok mû kö dé sé nek
sza bá lya i ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4492

132/2008. (V. 14.) Korm. r. Az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl . . . . . . . . . . . 4499

133/2008. (V. 14.) Korm. r. A köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4504

134/2008. (V. 14.) Korm. r. A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 4505

6/2008. (V. 14.) ME r. A kor mány hi va ta lo kat fel ügye lõ mi nisz te rek ki je lö lé sé rõl szó ló
8/2006. (XII. 23.) ME ren de let módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . 4509

20/2008. (V. 14.) EüM r. Az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp szer rõl . . . . . . . . . 4510

64/2008. (V. 14.) FVM r. A mi nõ sé gi ponty te nyész té si prog ram ban való rész vé tel cse kély
össze gû tá mo ga tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4537

65/2008. (V. 14.) FVM r. Az egyes ál lat be teg sé gek meg elõ zé sé vel, il let ve le küz dé sé vel kap -
cso la tos tá mo ga tá sok igény lé sé nek és ki fi ze té sé nek rend jé rõl
szó ló 148/2007. (XII. 8.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról. . . . . . . . 4541

19/2008. (V. 14.) GKM r. A köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi ré vek, kom pok és az azok hoz
szük sé ges par ti lé te sít mé nyek, ki szol gá ló utak fenn tar tá si, fel újí -
tá si tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról . . . . . . . 4542

50/2008. (V. 14.) OGY h. Ben csik Já nos or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi ügyében . . . . . . . 4551

51/2008. (V. 14.) OGY h. Dr. Ha vas Szó fia or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi ügyében. . . . . 4551

52/2008. (V. 14.) OGY h. Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vég re haj tá sát fel ügye lõ ese ti
bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló
56/2006. (XII. 20.) OGY határozat módosításáról. . . . . . . . . . . . 4551

53/2008. (V. 14.) OGY h. Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt ség vi se lõ i nek
és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló 14/2006. (V. 31.) OGY ha tá -
ro zat mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4551

54/2008. (V. 14.) OGY h. A 2008. már ci us 9-i or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás sal kap cso la tos
ál la mi fel ada tok meg szer ve zé sé rõl és le bo nyo lí tá sá ról szó ló be -
szá mo ló el fo ga dá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4552

55/2008. (V. 14.) OGY h. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a 2008. már ci us 9-i or szá gos
ügy dön tõ nép sza va zás ról szó ló be szá mo ló ja elfogadásáról . . . . 4552

120/2008. (V. 14.) KE h. Mi nisz te rek fel men té sé rõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4553

121/2008. (V. 14.) KE h. Mi nisz te rek ki ne ve zé sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4553

122/2008. (V. 14.) KE h. Ál lam tit ká rok fel men té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4553

123/2008. (V. 14.) KE h. Ál lam tit kár meg bí za tá sá nak meg szû né sé rõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4554

124/2008. (V. 14.) KE h. Ál lam tit ká rok ki ne ve zé sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4554

1028/2008. (V. 14.) Korm. h. A köz szol gá la ti el len õr zé sek 2008. évi vizs gá la ti tárgy kö re i rõl és a
vizs gá lat alá vont köz igaz ga tá si szer vek rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . 4554

1029/2008. (V. 14.) Korm. h. A Kor mány ka bi net je i rõl szó ló 1068/2006. (VII. 13.) Korm. ha tá ro -
zat és a Kor mány ka bi net rõl szó ló 1044/2007. (VII. 1.) Korm. ha -
tá ro zat mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4555

26/2008. (V. 14.) ME h. Szak ál lam tit kár ki ne ve zé sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4555

3/2008. (MK 74.) ME ut. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra i nak és szak ál lam tit ká ra i nak
fel adat kö ré rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4555

4/2008. (MK 74.) ME ut. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról
szó ló 1/2008. (MK 57.) ME uta sí tás módosításáról. . . . . . . . . . . 4556



 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi XXI.
tör vény

a humángenetikai adatok védelmérõl, 
a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, 

valamint a biobankok mûködésének
 szabályairól*

 
Az Or szág gyû lés

fel is mer ve, hogy az egyén ve le szü le tett, élet re  szóló ge -
ne ti kai jel lem zõ i nek spe ci á lis és fo ko zott vé del me szük sé -
ges, fi gye lem mel arra, hogy a hu mán bi o ló gi ai anyag min -
tán vég zett ge ne ti kai ku ta tás a be teg sé gek hát te ré nek meg -
ér té se és ke ze lé si le he tõ sé gek fel tá rá sa út ján ko moly tu do -
má nyos je len tõ ség gel bír, te kin tet tel arra, hogy a ge ne ti kai
ku ta tá sok so rán az em ber i mél tó ság fo ko zott vé del me in -
do kolt, figye lembe véve a 2002. évi VI. tör vénnyel ki hir -
de tett, az Eu ró pa Ta nács nak az em ber i lény em ber i jo ga i -
nak és mél tó sá gá nak a bi o ló gia és az or vos tu do mány al -
kal ma zá sá ra te kin tet tel tör té nõ vé del mé rõl  szóló, Ovi e dó -
ban, 1997. áp ri lis 4-én kelt Egyez mé nye: Az em ber i jo -
gok ról és a bio me di ci ná ról  szóló Egyez ményt

a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

A TÖR VÉNY CÉLJA ÉS HATÁLYA

A tör vény célja

1.  § E tör vény cél ja, hogy meg ha tá roz za a hu mán ge ne ti -
kai vizs gá lat ra és hu mán ge ne ti kai ku ta tás ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat, a ge ne ti kai ada tok ke ze lé sé nek fel té te le it és
cél ja it, va la mint a bio ban kok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat.

A tör vény hatálya

2.  § (1) E tör vény ren del ke zé se it – a 27.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lalt el té rés sel – a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
vég zett, e tör vény sze rin ti hu mán ge ne ti kai vizs gá lat, il let -
ve hu mán ge ne ti kai ku ta tás cél já ból tör té nõ ge ne ti kai min -
ta vé tel re, a min ta vé tel he lyé tõl füg get le nül a ge ne ti kai
adat ke ze lé sé re, fel dol go zá sá ra, to váb bá ge ne ti kai teszt- és 
szû rõ vizs gá lat ra és hu mán ge ne ti kai ku ta tás ra, va la mint a
bio ban kok ra kell al kal maz ni.

* A tör vényt az Or szág gyû lés 2008. má jus 5-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) E tör vényt a tel je sen vagy rész ben au to ma ti zált esz -
köz zel, va la mint a ma nu á lis mó don vég zett adat ke ze lés re
és adat fel dol go zás ra egy aránt al kal maz ni kell.

(3) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki a bûn ügyi nyil ván -
tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról  szóló 1999. 
évi LXXXV. tör vény sze rin ti DNS-pro fil nyil ván tar tás ra,
va la mint más igaz ság ügyi, bûn ül dö zé si és bûn meg elõ zé si
cél ból tör té nõ adat ke ze lés re.

Értelmezõ rendelkezések

3.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban
a) érin tett: ge ne ti kai min tát szol gál ta tó, az e tör vény

sze rin ti adat ke ze lõ vel kap cso lat ba ke rült vagy ke rü lõ ter -
mé sze tes sze mély;

b) ge ne ti kai min ta: min den, e tör vény sze rin ti hu mán -
ge ne ti kai vizs gá lat, il let ve hu mán ge ne ti kai ku ta tás cél já -
ból le vett, vagy e tör vény ke re tei kö zött e cél ra egyéb ként
fel hasz nál ni kí vánt, em ber bõl szár ma zó bi o ló gi ai anyag -
min ta (szö vet-, sejt-, test nedv min ta, transz for mált sejt vo -
nal vagy sej tek bõl ki vont DNS, RNS);

c) ge ne ti kai adat: meg ha tá ro zott érin tett sze mély örök -
le tes tu laj don sá ga i ra vo nat ko zó olyan in for má ció, amely
ge ne ti kai min ta fel dol go zá sá ból, il let ve az egész ség ügyi
do ku men tá ci ó ból szár ma zik, és amely az egyén ge ne ti kai
ere de tû be teg sé gek kel kap cso la tos koc ká za tá ra, örö költ
haj la má ra, tes ti vagy vi sel ke dés be li jel lem zõ i re utal, és al -
kal mas le het arra, hogy az egyén azo no sít ha tó le gyen;

d) kó dolt ge ne ti kai min ta vagy adat: olyan ge ne ti kai
min ta vagy adat, amely mel lett a min tát szol gál ta tó sze -
mély re vo nat ko zó összes sze mély azo no sí tó ada tot kód dal
he lyet te sí tet ték;

e) psze u do ni mi zált ge ne ti kai min ta vagy adat: olyan
kó dolt ge ne ti kai min ta vagy adat, amely nél a sze mély azo -
no sí tó ada tot he lyet te sí tõ kó dot az érin tett sze mély ki zá ró -
la gos ren del ke zé sé re bo csá tot ták;

f) ano ni mi zált ge ne ti kai min ta vagy adat: olyan ge ne ti -
kai min ta vagy adat, amellyel kap cso lat ban az érin tett re
vo nat ko zó összes sze mély azo no sí tó ada tot sze mély azo no -
sí tás ra al kal mat lan ná tet tek;

g) bio bank: ge ne ti kai min tát és az eh hez kap cso ló dó
ge ne ti kai és sze mély azo no sí tó ada to kat az e tör vény sze -
rin ti hu mán ge ne ti kai vizs gá lat, il let ve hu mán ge ne ti kai ku -
ta tás cél já ból tar tal ma zó min ta gyûj te mény;

h) hu mán ge ne ti kai ku ta tás: az egyé nek ge ne ti kai iden -
ti tá sát meg ha tá ro zó, ge ne ti kai anyag (gé nek, kro mo szó -
mák) szer ke ze ti fel épí té sé vel, en nek rend el le nes sé ge i vel,
to váb bá gé nek ben kó dolt prog ram tes ti, szel lem i, vi sel ke -
dés be li jel lem zõk ben való meg nyil vá nu lá sá val, il let ve a
gé nek ben kó dolt prog ram szü lõk tõl az utó dok ba való át ju -
tá sá nak tör vényszerûségeivel, e fo lya ma tok rend el le nes -
sé ge i nek fel tá rá sá val fog lal ko zó ku ta tás;

i) ar chi vált gyûj te mé nyek: bio bank ban el kü lö ní tet ten
tá rolt ge ne ti kai min tá kat és ada to kat tar tal ma zó olyan
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gyûj te mé nyek, ame lyek ese té ben a min ta vé tel ere de ti cél ja 
már meg va ló sult;

j) ge ne ti kai teszt: di ag nosz ti kus, pre szimp tó más, pre dik -
tív vizs gá la tok, he te ro zi gó ta, pre na tá lis, pre imp lan tá ci ós, far -
ma ko ge ne ti kai la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok, ame lyek olyan csí -
ra sejt ere de tû DNS-, il let ve kro mo szó ma va ri án sok, RNS, va -
la mint ezek spe ci fi kus fe hér je ter mé ke i nek ki mu ta tá sá ra irá -
nyul nak, ame lyek az em ber egész sé gét ká ro san be fo lyá so ló
ha tá sok kal tár sul nak vagy azo kat elõ re jel zik;

k) ge ne ti kai szû rés: szé les körû, prog ram sze rû ge ne ti -
kai vizs gá lat, ame lyet egy po pu lá ció vagy en nek egy cso -
port ján vé gez nek az zal a cél lal, hogy egyes ge ne ti kai jel -
lem zõ ket azo no sít sa nak tü net men tes sze mé lyek nél;

l) hu mán ge ne ti kai vizs gá lat: j) és k) pon tok alatt meg -
ha tá ro zot tak együt te sen;

m) ge ne ti kai ta nács adás: olyan kon zul tá ci ós el já rás,
amely so rán kü lön jog sza bály sze rint erre jo go sult sze -
mély tá jé koz ta tást ad a hu mán ge ne ti kai vizs gá la tok elõ -
nye i rõl vagy koc ká za ta i ról, fel tár ja a ge ne ti kai vizs gá la tok 
ered mé nye i nek le het sé ges kö vet kez mé nye it, és se gí ti a be -
teg ség ter mé sze té nek meg ér té sét;

n) har ma dik or szág: min den olyan or szág, amely nem
EGT-ál lam;

o) EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam, to váb bá olyan ál lam, amely nek ál lam pol gá ra
az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes
ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az
 Európai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
 részes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez;

p) kö ze li hoz zá tar to zó: a há zas társ, az egye nes ág be li
ro kon, a test vér, az élet társ, az egye nes ág be li ro kon há zas -
tár sa, va la mint a test vér há zas tár sa és le szár ma zó ja;

q) kö ze li hoz zá tar to zó: a há zas társ, az egye nes ág be li
ro kon, a test vér, a be jegy zett élet társ, az élet társ, az egye -
nes ág be li ro kon há zas tár sa, va la mint a test vér há zas tár sa
és le szár ma zó ja.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl e tör vény al kal ma -
zá sá ban az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
(a továb biak ban: Eütv.), va la mint az egész ség ügyi és a hoz -
zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé -
rõl  szóló 1997. évi XLVII. tör vény (a továb biak ban: Eüak.)
ér tel me zõ ren del ke zé se it kell figye lembe ven ni.

II. Fejezet

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A genetikai adat kezelése

4.  § (1) A ge ne ti kai adat
a) ge ne ti kai vizs gá lat, il let ve
b) hu mán ge ne ti kai ku ta tás

cél já ból ke zel he tõ.

(2) Ge ne ti kai ada tot az e tör vény ben fog lalt fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén

a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti cél ból
aa) a ge ne ti kai vizs gá la tot vég zõ in téz mény,
ab) a ge ne ti kai vizs gá la tot vég zõ sze mély,
ac) a 14.  § sze rin ti or vos,

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti cél ból
ba) a ku ta tást vég zõ in téz mény,
bb) a ku ta tás vég zé sé ben részt vevõ egyéb sze mély

ke zel het.

5.  § (1) Ge ne ti kai ada tot
a) a 25.  § sze rin ti fe le lõs sze mély e tör vény sze rin ti fel -

adat kör ében,
b) az adat vé del mi fe le lõs az Eüak. sze rin ti feladat -

körében el jár va ke zel het.

(2) A ge ne ti kai ada tok meg is me ré sé re jo go sult az érin -
tett ál tal a 7.  § (2) be kez dé se sze rint meg ne ve zett sze mély
és az érin tett kö ze li hoz zá tar to zó ja a 7.  § (3) be kez dé sé re
és a 10.  § (3) be kez dé sé re fi gye lem mel.

AZ ÉRINTETT JOGAI

A tájékoztatáshoz való jog

6.  § (1) Az érin tett jo go sult a hu mán ge ne ti kai vizs gá lat
so rán ke let ke zett ge ne ti kai ada ta i nak meg is me ré sé re.

(2) A hu mán ge ne ti kai vizs gá lat cél já ból tör té nõ min ta -
vé tel elõtt az érin tet tet ge ne ti kai ta nács adás ke re té ben tá jé -
koz tat ni kell a min ta vé tel cél já ról, a vizs gá lat el vég zé sé -
nek vagy el ma ra dá sá nak elõ nye i rõl és koc ká za ta i ról, a le -
het sé ges ered mény nek az érin tet tet és kö ze li hozzátarto -
zóit érin tõ eset le ges kö vet kez mé nye i rõl, a ge ne ti kai min ta
és adat tá ro lá sá nak mód ja i ról, a kü lön bö zõ for má ban tá rolt 
ge ne ti kai min ták, to váb bá ada tok azo no sít ha tó sá gá nak
 lehetõségeirõl.

(3) Ha a ge ne ti kai min ta ku ta tá si cél ra fel hasz ná lás ra
ke rül, a 8.  § (1) be kez dés sze rin ti be le egye zõ nyi lat ko zat
alá írá sa elõtt az érin tet tet tá jé koz tat ni kell az Eütv.
159.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak ról, a ge ne ti kai
min ta és adat tá ro lá sá nak mód ja i ról, a kü lön bö zõ for má -
ban tá rolt ge ne ti kai min ták, il let ve ada tok azo no sít ha tó sá -
gá nak le he tõ sé ge i rõl, va la mint az érin tett egyéb nyi lat ko -
za ta hi á nyá ban a ge ne ti kai min ta ar chi vált gyûj te mény be
való be ke rü lé sé rõl, a tá rolt ge ne ti kai min ták eset le ges to -
váb bí tá sá ról.

(4) Az érin tett jo go sult arra, hogy a hu mán ge ne ti kai
vizs gá lat ered mé nyé rõl szá má ra egyé ni e sí tett for má ban,
ge ne ti kai ta nács adás ke re té ben kap jon tá jé koz ta tást. A tá -
jé koz ta tás nak se gí te nie kell az érin tet tet az ered mény le -
het sé ges kö vet kez mé nye i nek hosszú távú fel dol go zá sá ban 
és az op ti má lis ke ze lé si le he tõ sé gek ki vá lasz tá sá ban.
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(5) A (2) és (4) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül ge ne ti kai
ta nács adás az érin tett egyé ni ké rel mé re is nyújt ha tó.

(6) Az au to ma ti zált adat fel dol go zás, kó do lás ese tén az
érin tet tet – ké rel mé re – tá jé koz tat ni kell az al kal ma zott in -
for ma ti kai mód szer rõl.

(7) Az érin tett ge ne ti kai ada tai meg is me ré sé rõl nyi lat -
ko za tá ban le mond hat. A nyi lat ko zat bár mi kor kor lá to zás
nél kül vissza von ha tó. Az érin tet tet er rõl a jo gá ról tá jé koz -
tat ni kell.

7.  § (1) Ge ne ti kai adat az érin tet tel, a (2) be kez dés sze -
rin ti sze méllyel, il let ve az zal kö zöl he tõ, aki e tör vény alap -
ján a ge ne ti kai adat meg is me ré sé re jo go sult.

(2) Az érin tett köz ok irat ban, tel jes bi zo nyí tó ere jû ma -
gán ok irat ban vagy írás kép te len sé ge ese tén két tanú együt -
tes je len lé té ben meg tett szó be li nyi lat ko za tá val meg ne -
vez he ti azt a sze mélyt, aki jo go sult ge ne ti kai ada ta it meg -
is mer ni.

(3) Amennyi ben a kö ze li hoz zá tar to zó be teg sé ge meg -
elõ zé se, be teg sé ge ter mé sze té nek meg is me ré se, gyógy ke -
ze lé se, va la mint utó da i ra vo nat ko zó be teg ség koc ká zat
meg íté lé se ér de ké ben ez szük sé ges, ak kor a ge ne ti kai ada -
tot a kö ze li hoz zá tar to zó is meg is mer he ti. En nek ér de ké -
ben kez de mé nye zé sé re a kö ze li hoz zá tar to zó ge ne ti kai ta -
nács adás ke re té ben, ké rel mé re jo go sult az ada tok meg is -
me ré sé re.

Az önrendelkezéshez való jog

8.  § (1) A ge ne ti kai min ta vé tel elõtt – füg get le nül a ge -
ne ti kai adat ke ze lé sé nek cél já tól – a ren del ke zés re jo go -
sult rész le tes tá jé koz ta tá son ala pu ló, írás ban rög zí tett be -
le egye zé se szük sé ges.

(2) A kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély tör vényes
kép vi se lõ je be le egye zé sé vel vagy utó la gos jó vá ha gyá sá -
val te het az (1) be kez dés sze rin ti be le egye zõ nyi lat ko za tot. 
Az utó la gos jó vá ha gyás meg tör tén té ig ge ne ti kai min ta vé -
tel re nem ke rül het sor. Cse lek võ kép te len sze mély he lyett
tör vényes kép vi se lõ je nyi lat koz hat, fi gye lem mel a 13.  §
(3) és (4) be kez dé se i re.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti be le egye zõ nyi lat ko zat az
aláb bi a kat tar tal maz za:

a) az érin tett hoz zá já ru lá sát ah hoz, hogy
aa) tõle – elõ re meg ha tá ro zott cél lal – ge ne ti kai min tát

ve gye nek,
ab) a ge ne ti kai min tát, il let ve az ab ból szár ma zó ge ne -

ti kai ada tot bio bank ban he lyez zék el, és azt a 26.  § (5) be -
kez dé se sze rint más bio bank ba to váb bít sák,

ac) a ge ne ti kai min tát, il let ve az ab ból szár ma zó ge ne -
ti kai ada tot ar chi vált gyûj te mény ben he lyez zék el;

b) az érin tett nyi lat ko za tát arra néz ve, hogy a ge ne ti kai
min tá nak, il let ve adat nak

ba) csak a min ta vé tel el sõd le ges cél ja sze rin ti fel hasz -
ná lá sá hoz,

bb) e tör vény sze rin ti bár mely célú fel hasz ná lá sá hoz,
il let ve

bc) ki zá ró lag ku ta tá si célú fel hasz ná lá sá hoz
já rul hoz zá;

c) az érin tett nyi lat ko za tát arra néz ve, hogy – a 23.  §
(2) be kez dé sé ben, il let ve a 24.  §-ban fog lal tak ra fi gye lem -
mel – a ge ne ti kai min ta, il let ve adat sze mély azo no sí tó ada -
tok kal együt te sen tör té nõ tá ro lá sá hoz, kó dolt
vagy – b) pont bc) al pont ja sze rin ti eset ben – psze u do ni mi -
zált, il let ve ano ni mi zált for má ban tör té nõ tá ro lá sá hoz já rul 
hoz zá;

d) az érin tett nyi lat ko za tát ar ról, hogy a 6.  § (2) és (3),
va la mint (7) be kez dé sé ben fog lalt tá jé koz ta tást meg kap ta
és tu do má sul vet te.

(4) A kó dolt ge ne ti kai min ta, il let ve adat tá ro lá sa so rán
az érin tett azo no sí tá sa – e tör vény sze rint – csak az érin tett
vagy kö ze li hoz zá tar to zó ja ér de ké ben tör tén het.

(5) A (3) be kez dés c) pont ja sze rin ti nyi lat ko zat hi á nyá -
ban, amennyi ben az érin tett ki fe je zet ten nem ta gad ja meg,
a ge ne ti kai min ták és ada tok ano ni mi zált for má ban ar chi -
vált gyûj te mény ben el he lyez he tõk.

(6) A (3) be kez dés b) pont bb) és bc) al pont jai sze rin ti
ese tek ben, or vos tu do má nyi ku ta tá si célú fel hasz ná lás ese -
tén a be le egye zõ nyi lat ko zat ra az or vos tu do má nyi ku ta tá -
sok ra vo nat ko zó kü lön jog sza bály sze rin ti kö ve tel mé nyek
is irány adó ak.

(7) Az érin tett az (1)–(3) be kez dés sze rin ti be le egye zé -
sét vissza von hat ja. A min ta vé telt köve tõen vissza vont be -
le egye zés ese tén a 10.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen kell 
el jár ni.

(8) A kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély tör vényes
kép vi se lõ je be le egye zé sé vel vagy utó la gos jó vá ha gyá sá -
val von hat ja vissza be le egye zõ nyi lat ko za tát. Cse lek võ -
kép te len sze mély he lyett tör vényes kép vi se lõ je nyi lat koz -
hat.

9.  § (1) El hunyt sze mély bõl ge ne ti kai min ta le vé te lé re, a 
le vett, sze mély azo no sí tó ada tok kal együt te sen tá rolt vagy
kó dolt ge ne ti kai min ta vizs gá la tá ra, hu mán ge ne ti kai ku ta -
tás cél já ból tör té nõ igény be vé te lé re vagy a be lõ le szár ma -
zó ge ne ti kai adat fel hasz ná lá sá ra ak kor ke rül het sor, ha az
el hunyt ez el len éle té ben nem tett til ta ko zó nyi lat ko za tot.

(2) Az el hunyt még éle té ben ren del kez het úgy is, hogy a 
tõle a ha lá lát köve tõen vett ge ne ti kai min ta fel hasz ná lá sá -
nak cél ját kor lá toz za.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti til ta ko zó vagy kor lá -
to zó nyi lat ko za tot a cse lek võ ké pes sze mély köz ok irat ban,
tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban vagy – amennyi ben
írás be li nyi lat ko za tot egy ál ta lán nem vagy csak je len té -
keny ne héz ség gel tud na ten ni – két tanú együt tes je len lé té -
ben szó ban te het.
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(4) Kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély sa ját ge ne ti -
kai min tái le vé te lé nek, il let ve fel hasz ná lá sá nak meg til tá -
sá ról, kor lá to zá sá ról tör vényes kép vi se lõ jé nek köz re mû -
kö dé se nél kül is nyi lat koz hat a (3) be kez dés ben fog lal tak
sze rint.

(5) A cse lek võ kép te len sze mély he lyett tör vényes kép -
vi se lõ je nyi lat koz hat a (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint.

(6) Szó be li nyi lat ko zat ese tén azt írás ba kell fog lal ni,
ame lyen a két tanú alá írá sá val iga zol ja a szó be li nyi lat ko -
zat meg tör tén tét. A ke ze lõ or vos nál tett szó be li nyi lat ko za -
tot – ame lyet két tanú alá írá sá val lá tott el – vagy az egyéb -
ként ren del ke zé sé re álló nyi lat ko za tot a ke ze lõ or vos az
egész ség ügyi do ku men tá ci ó ban írás ban rög zí ti, il let ve ah -
hoz csa tol ja.

10.  § (1) Az érin tett sze mély azo no sí tó ada ta i val együt -
te sen tá rolt, kó dolt, il let ve psze u do ni mi zált ge ne ti kai ada -
tai ke ze lé sé hez adott hoz zá já ru lá sát bár mi kor vissza von -
hat ja. A vissza vo nó nyi lat ko zat ese tén az érin tett kér he ti a
ge ne ti kai min ta és a be lõ le szár ma zó va la mennyi ge ne ti kai 
adat meg sem mi sí té sét.

(2) A ge ne ti kai min ta és ada tok meg sem mi sí té sét ki zá -
ró lag hu mán ge ne ti kai ku ta tá si cél ból fel hasz nált min ta és
ada tok ese tén ha la dék ta la nul, leg ké sõbb 8 na pon be lül, ge -
ne ti kai vizs gá lat cél já ból tá rolt min ta és ada tok ese tén a
ké re lem elõ ter jesz tésétõl szá mí tott 30. na pot köve tõen, a
ké re lem tõl szá mí tott 45 na pon be lül kell el vé gez ni a
(3) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével. A ké re lem 
be ér kez té tõl a ge ne ti kai min ták és ada tok ki zá ró lag a kö -
ze li hoz zá tar to zó ér de ké ben ke zel he tõ ek.

(3) A kö ze li hoz zá tar to zó be teg sé ge meg elõ zé se, be teg -
sé ge ter mé sze té nek meg is me ré se, gyógy ke ze lé se, va la -
mint utó da i ra vo nat ko zó be teg ség koc ká zat meg íté lé se ér -
de ké ben a ge ne ti kai ada tok meg is me ré sé re jo go sult. En -
nek ér de ké ben a ke ze lõ or vos az ál ta la is mert kö ze li hoz zá -
tar to zót köz vet le nül is fel hív ja a ge ne ti kai ada tok ge ne ti -
kai ta nács adás ke re té ben tör té nõ meg is me ré sé nek szük sé -
ges sé gé re, vagy kez de mé nye zi az érin tett sze mély nél köz -
vet len hoz zá tar to zó já nak ge ne ti kai ta nács adás ba tör té nõ
be vo ná sát.

11.  § E fe je zet ben fog lalt ren del ke zé sek al kal ma zá sa
so rán az Eütv. 13. és 14.  §-ának a tá jé koz ta tás hoz való jog -
ra és 16.  §-ának a be le egye zõ nyi lat ko zat ra vo nat ko zó sza -
bá lyai is meg fele lõen irány adó ak.

III. Fejezet

A HUMÁNGENETIKAI VIZSGÁLATRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

12.  § (1) Hu mán ge ne ti kai vizs gá lat csak a kü lön jog sza -
bály sze rint fel sze relt, szak kép zett sze mé lyi hát tér rel ren -
del ke zõ egész ség ügyi szol gál ta tó nál vé gez he tõ.

(2) A hu mán ge ne ti kai vizs gá la tot vég zõ egész ség ügyi
szol gál ta tó nak meg kell fe lel nie a ge ne ti kai min ták és ada -
tok tá ro lá sa e tör vény és kü lön jog sza bály sze rin ti fel té te -
le i nek.

13.  § (1) Hu mán ge ne ti kai vizs gá lat meg elõ zé si, di ag -
nosz ti kai, te rá pi ás vagy re ha bi li tá ci ós cél ból és ki zá ró lag
egész ség ügyi ér dek alap ján vé gez he tõ.

(2) Hu mán ge ne ti kai vizs gá lat el vég zé sé hez az érin tett
8.  § (1) be kez dés sze rin ti be le egye zé se szük sé ges.

(3) Nem vé gez he tõ hu mán ge ne ti kai vizs gá lat cse lek võ -
kép te len sze mé lyen, ki vé ve, ha a vizs gá lat ered mé nyé nek
is me re té ben olyan in téz ke dés hoz ha tó, amely meg aka dá -
lyoz za a cse lek võ kép te len sze mély be teg sé gé nek ki ala ku -
lá sát, kés lel te ti an nak kez de tét, kor lá toz za a sú lyos sá gát,
fo gya té kos sá got elõz het meg, elõ se gí ti egész sé gé nek
hely re ál lí tá sát, il let ve a már meg kez dett vizs gá lat foly ta tá -
sa irá nyá nak meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges.

(4) A hu mán ge ne ti kai vizs gá lat ki vé te le sen a kö ze li
hoz zá tar to zó ér de ké ben is el vé gez he tõ a (3) be kez dés sze -
rin ti cé lok ke re tei kö zött a cse lek võ kép te len sze mé lyen, ha 
a vizs gá lat el vég zé se más vizs gá lat tal nem pó tol ha tó, a
vizs gá lat tal el ér he tõ elõ nyök meg ha lad ják az az zal járó
eset le ges koc ká za to kat és hát rá nyo kat, vagy a vizs gá lat
ter mé sze te fel tét le nül in do kol ja, hogy a vizs gá la tot cse lek -
võ kép te len sze mé lyen vé gez zék el.

14.  § A hu mán ge ne ti kai vizs gá lat ered mé nyét kö zöl ni
kell az zal a ke ze lést vég zõ or vos sal, aki a vizs gá la tot kez -
de mé nyez te.

15.  § A hu mán ge ne ti kai vizs gá lat ér de ké ben tör té nõ
min ta vé telt meg elõ zõ, a 6.  § (2) be kez dé se sze rin ti tá jé -
koz ta tás nak ki kell ter jed nie a hu mán ge ne ti kai vizs gá lat
pon tos cél já ra. A tá jé koz ta tás ban meg ha tá ro zott célt meg -
ha la dó an vég zett to váb bi vizs gá lat – így kü lö nö sen a hu -
mán ge ne ti kai vizs gá lat ered mé nye ként szük sé ges sé váló
to váb bi vizs gá lat – a 8.  § (3) be kez dé sé nek b) pont bb) al -
pont ja sze rin ti ren del ke zõ nyi lat ko zat hi á nyá ban ki zá ró lag 
az érin tett meg fe le lõ tá jé koz ta tá sát kö ve tõ is mé telt be le -
egye zé se ese tén vé gez he tõ el. Az is mé telt be le egye zõ nyi -
lat ko zat meg té te lé re a 8.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek az
irány adó ak.

IV. Fejezet

A GENETIKAI MINTÁK ÉS ADATOK KUTATÁSI CÉLÚ 
FELHASZNÁLÁSA

16.  § (1) Ge ne ti kai min ták, il let ve ada tok hu mán ge ne ti -
kai ku ta tás cél já ból e tör vény ren del ke zé sei sze rint hasz -
nál ha tók fel.
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(2) Hu mán ge ne ti kai ku ta tás ese tén az Eütv.
157–164.  §-ai ban fog lalt ren del ke zé se ket is al kal maz ni
kell.

(3) Hu mán ge ne ti kai ku ta tás csak olyan in téz mény ben
vé gez he tõ, ahol a ge ne ti kai min ták és ada tok tá ro lá sá nak e
tör vény és kü lön jog sza bály sze rin ti fel té te lei ren del ke zés -
re áll nak. En nek hi á nyá ban a ku ta tá si terv nem en ge dé -
lyez he tõ.

17.  § (1) A po pu lá ci ón vég zett hu mán ge ne ti kai ku ta tás
egy adott cso port hoz tar to zó egyé nek, il let ve kü lön bö zõ
cso por tok hoz tar to zó egyé nek kö zött lé te zõ ge ne ti kai va -
riációk meg osz lá sá nak meg ha tá ro zá sá ra, azok ter mé sze té -
nek és kö vet kez mé nye i nek fel tá rá sá ra vé gez he tõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ge ne ti kai ku ta tás szé les
körû tá jé koz ta tás, a sze mé lyi ség ge ne ti kán kí vü li jel lem -
zõ it is tisz te let ben tar tó el já rás biz to sí tá sá val vé gez he tõ. A
ku ta tá si el já rás so rán a ku ta tás cél já ról, a ku ta tás ba be vont
ala nyok kö ré rõl, szá má ról, a ku ta tás idõ tar ta má ról, a min -
ták, il let ve ada tok tá ro lá sá nak mód ja i ról a ku ta tás ba be -
vont po pu lá ció egé sze szá má ra is tá jé koz ta tás nyújt ha tó,
amely nem he lyet te sít he ti az érin tet tek egye di tá jé koz ta tá -
sát és be le egye zõ nyi lat ko za tát.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ge ne ti kai ku ta tás so rán
nyert ge ne ti kai min ta, il let ve adat sze mély azo no sí tás ra
nem al kal mas mó don, a ku ta tás ba be vont cso port ra jel lem -
zõ is mérv sze rint is cso por to sít ha tó.

(4) Az egyén vi sel ke dés be li jel lem zõ it vizs gá ló hu mán -
ge ne ti kai ku ta tás a sze mé lyi ség ge ne ti kán kí vü li jellem -
zõit is tisz te let ben tar tó ku ta tá si el já rás biz to sí tá sá val
 végezhetõ.

18.  § Az érin tett a ku ta tás so rán bár mi kor kér he ti a ki zá -
ró lag ku ta tá si célú ge ne ti kai min ta, il let ve a be lõ le szár ma -
zó ge ne ti kai ada tok kó do lá sát, psze u do ni mi zá lá sát vagy
ano ni mi zá lá sát.

19.  § (1) Ar chi vált gyûj te mény ben tá rolt, nem ano ni mi -
zált ge ne ti kai min ta, il let ve adat új ku ta tás hoz tör té nõ fel -
hasz ná lá sá hoz az érin tett 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti be le -
egye zõ nyi lat ko za ta szük sé ges. Amennyi ben az érin tett az
adott ku ta tás hoz tör té nõ fel hasz ná lás hoz nem já rul hoz zá,
a min ta és adat az adott cél ra nem hasz nál ha tó fel.

(2) Amennyi ben a be le egye zés más ok  miatt nem sze -
rez he tõ be, a sze mély azo no sí tó adat tal együtt tá rolt ge ne ti -
kai min tát, il let ve ada tot a to váb bi fel hasz ná lást megelõ -
zõen kód dal kell el lát ni az zal, hogy a kó dolt ge ne ti kai min -
ta, il let ve adat ki zá ró lag az érin tett hoz zá já ru lá sa ese tén
 tárolható is mét sze mély azo no sí tó ada tok kal együt te sen.
A ge ne ti kai min ta, il let ve adat kó do lás nél kül, kü lön be le -
egye zés hi á nyá ban hu mán ge ne ti kai ku ta tá si cél ra ak kor is
fel hasz nál ha tó, ha az érin tett 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti
nyi lat ko za ta ezt le he tõ vé tet te.

20.  § Ge ne ti kai vizs gá lat cél já ból vett ge ne ti kai min ta
ku ta tá si célú fel hasz ná lá sá ra a 19.  §-ban fog lalt sza bá lyo -
kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

V. Fejezet

A BIOBANKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

21.  § Bio bank ban el he lye zett ge ne ti kai min ta és ah hoz
kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé se, tá ro lá sa te kin te té -
ben az érin tett 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za ta az
irány adó.

22.  § (1) Bio ban kot ge ne ti kai vizs gá la tok ra, il let ve
meg ha tá ro zott or vos tu do má nyi ku ta tá sok vég zé sé re jo go -
sult egész ség ügyi szol gál ta tó az egész ség ügyi ál lam igaz -
ga tá si szerv en ge dé lyé vel lé te sít het és tart hat fenn.

(2) Hu mán ge ne ti kai ku ta tást vég zõ egyéb in téz mény az
(1) be kez dés sze rin ti en ge dély hi á nyá ban, en ge dé lye zett
egye di ku ta tá si terv alap ján, az ab ban fog lalt ke re tek kö -
zött mû köd tet het bio ban kot a ku ta tás el vég zé sé hez szük -
sé ges ge ne ti kai min ták és ada tok tá ro lá sá ra, ke ze lé sé re a
ku ta tás idõ tar ta má ra.

(3) A ku ta tá si terv ab ban az eset ben en ge dé lyez he tõ,
ha a hu mán ge ne ti kai ku ta tást vég zõ in téz mény ren del -
ke zik bio bank kal vagy a bio bank lé te sí té sé re és fenn tar -
tá sá ra vo nat ko zó, e tör vény és kü lön jog sza bály sze rin ti
fel té te lek kel.

(4) Ge ne ti kai vizs gá la to kat is vég zõ egész ség ügyi szol -
gál ta tó mû kö dé se ab ban az eset ben en ge dé lyez he tõ, ha az
egész ség ügyi szol gál ta tó ren del ke zik bio bank kal vagy a
bio bank lé te sí té sé re és fenn tar tá sá ra vo nat ko zó, e tör vény
és kü lön jog sza bály sze rin ti fel té te lek kel.

23.  § (1) A ge ne ti kai min ta, il let ve adat tá ro lá sa so rán
biz to sí ta ni kell a ge ne ti kai min ta, il let ve adat vé del mét
meg sem mi sí tés sel, meg sem mi sü lés sel, meg vál toz ta tás sal,
ká ro so dás sal, nyil vá nos ság ra ke rü lés sel, to váb bá il le ték te -
len sze mély hoz zá fé ré sé vel szem ben.

(2) Ge ne ti kai min tát és ada tot – amennyi ben e tör -
vény más ként nem ren del ke zik – kó dolt for má ban kell
tá rol ni.

(3) A kó dolt ge ne ti kai min tát, ada tot, il let ve a kód kul -
cso kat mind fi zi ka i lag, mind elekt ro ni ku san el kü lö nít ve
kell tá rol ni.

(4) A kód kulcs hoz való hoz zá fé rés joga e tör vény ke re -
tei kö zött a 25.  § sze rin ti fe le lõs sze mélyt il le ti meg. A
kód kulcs el kü lö ní tett tá ro lá sa so rán biz to sí ta ni kell, hogy
az arra jo go sult sze mé lyen kí vül ah hoz más ne fér hes sen
hoz zá.
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(5) A psze u do ni mi zált min ta, il let ve adat kód ját a min -
tát szol gál ta tó sze mély ki zá ró la gos ren del ke zé sé re kell
 átadni.

24.  § (1) Ge ne ti kai min ta, il let ve adat sze mély azo no sí tó
ada tok kal együt te sen csak az érin tett hoz zá já ru lá sa alap ján 
tá rol ha tó.

(2) Sze mély azo no sí tó ada tok kal együt te sen tá rolt, va la -
mint kó dolt ge ne ti kai min tát, il let ve ada tot tar tal ma zó
nyil ván tar tás sze mély azo no sí tó ada to kat tar tal ma zó nyil -
ván tar tás sal nem kap csol ha tó össze.

25.  § (1) A bio ban kon be lül a ge ne ti kai min ták és ge ne -
ti kai ada tok vé del mé ért, a ge ne ti kai min ták és ada tok nyil -
ván tar tá sá ért, a nyil ván tar tás meg õr zé sé ért a bio ban kot
mû köd te tõ in téz mény ve ze tõ je, va la mint az ál ta la a bio -
bank mû kö dé sé nek fel ügye le té re ki je lölt sze mély (a továb -
biak ban: fe le lõs sze mély) a fe le lõs.

(2) A fe le lõs sze mély nek leg alább az aláb bi fel té te lek -
kel kell ren del kez nie:

a) egye te mi szin tû vagy az zal egyen ér té kû ként el is -
mert szak ké pe sí tés az or vos tu do mány vagy a bi o ló gia tu -
do mány te rü le tén, to váb bá

b) leg alább két éves szak mai gya kor lat az a) pont ban
meg je lölt te rü le ten.

(3) A fe le lõs sze mély fel adat kör ében
a) ér vé nye sí ti a ge ne ti kai min ták és ada tok gyûj té sé re,

tá ro lá sá ra, fel dol go zá sá ra és el osz tá sá ra, va la mint az adat -
vé del mi kö ve tel mé nyek re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ -
írásokat és in téz mé nyi sza bá lyo kat;

b) rend sze re sen ér té ke li az in téz mény ben mû kö dõ bio -
bank te vé keny sé gé nek jog sze rû sé gét és szak sze rû sé gét, és 
az ér té ke lés ered mé nyé rõl tá jé koz tat ja az in téz mény ve ze -
tõ jét;

c) a jog sza bá lyok nak, il let ve szak mai sza bá lyok nak
nem meg fe le lõ mû kö dés ese tén kez de mé nye zi az in téz -
mény ve ze tõ jé nél a jog sze rû, il let ve szak sze rû mû kö dés
hely re ál lí tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dés meg té te lét,
szük ség sze rint a tá rolt ge ne ti kai min ták kal vagy anya gok -
kal vég zett te vé keny ség fel füg gesz té sét;

d) a bio bank mû kö dé sé nek el len õr zé sét vég zõ ha tó sá -
go kat tá jé koz tat ja a mû kö dés sel össze füg gõ, az el len õr -
zés hez nél kü löz he tet len ada tok ról.

(4) A bio ban kot lé te sí tõ egész ség ügyi szol gál ta tó és
más in téz mény tá jé koz tat ja az egész ség ügyi ál lam igaz ga -
tá si szer vet az (1) be kez dés ben em lí tett fe le lõs sze mély ne -
vé rõl a fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó konk rét in téz mé nyi fel -
ada tok meg je lö lé sé vel.

26.  § (1) A bio bank ban tá rolt min den ge ne ti kai min tát és 
ada tot, va la mint az ezek kel kap cso la tos min den el já rást,
te vé keny sé get, a ge ne ti kai min ta és adat to váb bí tá sát nyil -
ván kell tar ta ni az adat fel vé tel tõl szá mí tott leg alább

 30 évig, ki vé ve, ha az érin tett a ge ne ti kai adat ke ze lé sé hez
adott be le egye zé sét vissza von ja. Eb ben az eset ben – az
érin tett tá jé koz ta tá sát köve tõen – va la mennyi, a ge ne ti kai
ada tok ra vo nat ko zó nyil ván tar tást meg kell sem mi sí te ni.
A kö te le zõ nyil ván tar tá si idõt köve tõen az ada tok az Eüak. 
sze rint ke zel he tõ ek. A nyil ván tar tás elekt ro ni kus for má -
ban is tör tén het.

(2) A nyil ván tar tás tar tal maz za a gyûj tött, vizs gált, tá -
rolt, fel dol go zott és el osz tott, il let ve egyéb mó don fel hasz -
ná lás ra ke rült ge ne ti kai min ták tí pu sát, mennyi sé gét, ere -
de tét és ren del te té si cél ját, va la mint az ezek bõl ki ala kí tott
ge ne ti kai ada to kat.

(3) A bio bank to váb bi ge ne ti kai vizs gá lat, il let ve hu -
mán ge ne ti kai ku ta tás cél já ból nem ano ni mi zált mó don
csak az érin tett 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za ta ke -
re tei kö zött to váb bít hat ge ne ti kai ada tot.

(4) Min den to váb bi, a 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti be le -
egye zõ nyi lat ko zat ke re te it meg ha la dó adat to váb bí tás -
hoz az érin tett be le egye zé sé nek is mé telt be szer zé se
szük sé ges.

(5) A bio bank a bio ban kot lé te sí tõ in téz mény te vé keny -
sé gi kö rén kí vül e tör vény sze rin ti cél ból csak más bio -
bank, il let ve meg fe le lõ ku ta tá si en ge déllyel ren del ke zõ
szá má ra ad hat át ge ne ti kai min tát, il let ve ada tot.

(6) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv az egész ség -
ügyi szol gál ta tók nyil ván tar tá sá tól el kü lö ní tett nyil ván tar -
tást ve zet a bio ban kok ról, il let ve ér vé nyes ku ta tá si en ge -
dély alap ján ge ne ti kai min tát, ada tot tá ro ló in téz mé nyek -
rõl, amely nyil vá no san hoz zá fér he tõ. A nyil ván tar tás ve -
ze té sé hez szük sé ges ada to kat a mû kö dést, il let ve a ku ta tá -
si ter vet en ge dé lye zõ ha tó sá gok, il let ve sze mé lyek az en -
ge dély ki adá sát köve tõen ha la dék ta la nul át ad ják a nyil -
ván tar tás nak. A nyil ván tar tás ge ne ti kai ada to kat nem tar -
tal maz hat.

27.  § (1) A bio bank ra vo nat ko zó sza bá lyo kat min den, e
tör vény ha tály ba lé pé se elõtt hu mán ge ne ti kai vizs gá lat,
va la mint hu mán ge ne ti kai ku ta tás cél já ból lét re jött, sejt-,
szö vet min tát vagy más, hu mán bi o ló gi ai anya got tar tal ma -
zó gyûj te mény re is – ide nem ért ve az át ül te tés cél já ból lét -
re ho zott szö vet ban kot, va la mint az ivar sejt-ado má nyo zás
és -le tét cél já ból lét re ho zott ivar sejt ban kot – al kal maz ni
kell.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé se elõtt lét re jött, ki zá ró lag
hu mán ge ne ti kai ku ta tá si cél ból fel hasz nál ni kí vánt
sejt-, szö vet min tát vagy más, hu mán bi o ló gi ai anya got
tar tal ma zó gyûj te mény re – ide nem ért ve az át ül te tés
cél já ból lét re ho zott szö vet ban kot, va la mint az ivar -
sejt-ado má nyo zás és -le tét cél já ból lét re ho zott ivar sejt -
ban kot – a 19.  § ren del ke zé se it a (4) be kez dés ben fog lalt 
el té rés sel kell al kal maz ni.

(3) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt gyûj tött, ki zá ró lag
hu mán ge ne ti kai ku ta tá si cél ból fel hasz nál ni kí vánt ge ne ti -
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kai min ta, il let ve adat to váb bi ke ze lé se cél já ból az érin tet -
te ket a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hat hó na pos ha tár -
idõ tû zé sé vel fel kell hív ni a 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti be -
le egye zõ nyi lat ko zat meg té te lé re. A be le egye zõ nyi lat ko -
za tok be szer zé se ér de ké ben az adat ke ze lõ nek leg alább az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett miniszté -
rium hon lap ján fel hí vást kell köz zé ten ni, mely tar tal maz za 
az érin tet tek meg fe le lõ tá jé koz ta tá sá hoz szük sé ges in for -
má ci ó kat.

(4) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti be le egye zés
nem sze rez he tõ be, a ge ne ti kai min tát, il let ve ada tot a to -
váb bi ke ze lést meg elõ zõ en ano ni mi zál ni kell e tör vény
elõ írásainak meg fele lõen.

(5) A bio bank ká tör té nõ át ala ku lás hoz, il let ve a bio bank 
lé te sí té sé hez az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv en ge -
dé lye szük sé ges.

(6) Az át ala ku lás hoz szük sé ges en ge dély irán ti ké re lem
be nyúj tá sa so rán a (3) be kez dés sze rin ti fel hí vás meg tör -
tén tét iga zol ni kell.

VI. Fejezet

GENETIKAI ADATOK ÉS MINTÁK KÜLFÖLDRE
TÖRTÉNÕ TOVÁBBÍTÁSA

28.  § (1) Hu mán ge ne ti kai ku ta tás cél já ból az EGT-ál la -
mok ba irá nyu ló adat to váb bí tást úgy kell te kin te ni, mint ha
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén be lü li adat to váb bí tás ra
ke rül ne sor.

(2) Hu mán ge ne ti kai ku ta tás cél já ból csak ano ni mi zált,
kó dolt vagy psze u do ni mi zált ge ne ti kai min ta, il let ve adat
to váb bít ha tó har ma dik or szág ba, és csak ab ban az eset ben, 
ha az adott or szág joga leg alább az e tör vény, il le tõ leg a
sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil -
vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Avtv.) sze rin ti adat vé del met biz to sít ja. Kó dolt ge ne -
ti kai min ta és adat har ma dik or szág ba tör té nõ to váb bí tá sa
so rán a sze mély azo no sí tás ra al kal mas sá té tel hez szük sé -
ges kód kulcs nem to váb bít ha tó.

(3) Hu mán ge ne ti kai vizs gá lat cél já ból csak kó dolt ge -
ne ti kai min ta to váb bít ha tó har ma dik or szág ba. Az adat vé -
de lem (2) be kez dés sze rin ti szint jét eb ben az eset ben is
biz to sí ta ni kell.

(4) Ge ne ti kai min ta, il let ve adat csak olyan har ma dik
or szág ból hoz ha tó be, ahol az e tör vény, il let ve az Avtv.
sze rin ti kö ve tel mé nyek biz to sí tot tak.

(5) A ge ne ti kai min ták és ada tok (2) és (3) be kez dé sek -
ben fog lalt to váb bí tá sát az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv ré szé re a to váb bí tást meg elõ zõ en, sze mély azo no sí -
tás ra al kal mat lan mó don be kell je len te ni. A be je len tés so -
rán meg kell je löl ni, hogy a har ma dik or szág ba tör té nõ
adat to váb bí tás fel té te lei a sze mé lyes ada tok meg fe le lõ

szin tû vé del me te kin te té ben mely, az Avtv.-ben meg ha tá -
ro zott jog cím alap ján ke rül tek meg ha tá ro zás ra.

VII. Fejezet

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

29.  § Az e tör vény ál tal nem sza bá lyo zott kér dé sek ben
az Avtv. és az Eüak. ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

30.  § (1) Ez a tör vény 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A tör vény 3.  § (1) be kez dé sé nek q) pont ja 2009. ja -
nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a 3.  § (1) be kez -
dés p) pont ja ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2009. ja nu ár 2-án
ha tá lyát vesz ti.

(3) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a 4.  § (1) be kez dé -
se sze rin ti cé lok ból lét re jött sejt-, szö vet min tát vagy más,
hu mán bi o ló gi ai anya got tar tal ma zó gyûj te mé nyek -
nek – ide nem ért ve az át ül te tés cél já ból lét re ho zott szö vet -
ban kot, va la mint az ivar sejt-ado má nyo zás és -le tét cél já -
ból lét re ho zott ivar sejt ban kot – 2009. ok tó ber 1. nap já ig
kell meg fe lel ni ük e tör vény bio bank ra vo nat ko zó sza bá -
lya i nak.

(4) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a tör vény elõ -
írásainak is meg fele lõen ano ni mi zált ge ne ti kai min ták és
ada tok hu mán ge ne ti kai ku ta tás és vizs gá lat cél já ból az e
tör vény ben fog lal tak nak meg fele lõen ke zel he tõk.

31.  § Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy

a) a ge ne ti kai teszt- és szû rõ vizs gá la tok rész le tes sza -
bá lya it,

b) a ge ne ti kai teszt- és szû rõ vizs gá la to kat vég zõ la bo -
ra tó ri u mok mû kö dé sé nek mi ni mum fel té te le it,

c) a ge ne ti kai teszt- és szû rõ vizs gá la to kat vég zõ la bo -
ra tó ri u mok kal szem be ni akk re di tá ci ós, mi nõ ség-el len õr -
zé si kö ve tel mé nye ket,

d) a ge ne ti kai min ta és a ge ne ti kai adat tá ro lá sá nak, ke -
ze lé sé nek, fel dol go zá sá nak, a ge ne ti kai ada tok kó do lá sá -
nak rész le tes sza bá lya it,

e) a bio bank mû kö dé sé nek szak mai minimumfeltéte -
leit, az en ge dé lye zés szem pont ja it,

f) a be le egye zõ nyi lat ko zat for mai kö ve tel mé nye it

ren de let ben meg ha tá roz za.

32.  § A Kor mány éven te be szá mol az Or szág gyû lés
elõtt e tör vény al kal ma zá sá nak ta pasz ta la ta i ról és meg -
vizs gál ja a tör vény mó do sí tá sá nak szük sé ges sé gét.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
132/2008. (V. 14.) Korm.

rendelete

az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35. § (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. § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladatkö -
rében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az ön kor mány za ti mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz -
ter) a Kor mány

a) he lyi ön kor mány za to kért,
b) sport po li ti ká ért,
c) ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért,
d) köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért,
e) la kás gaz dál ko dá sért és la kás po li ti ká ért,
f) tu riz mu sért,
g) vá lasz tó jo gi és nép sza va zá si sza bá lyo zá sért,
h) vá lasz tá sok és nép sza va zá sok le bo nyo lí tá sá ért,
i) köz igaz ga tás-szer ve zé sért

fe le lõs tag ja.

2. §

A mi nisz ter az e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
va la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra,
b) elõ ké szí ti a tör vé nyek és a kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it,
c) elõ ké szí ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök ha tá ro -

za ta it,
d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki,
e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca meg ál la po dá so kat,

f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben,

g) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön tés-
elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl, és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru ma in való kép vi se le té rõl,

h) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban,

i) gon dos ko dik – a sta tisz ti ká ról szó ló tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint – a fel adat- és ha tás kö ré vel kapcso -
latos sta tisz ti kai in for má ció rend szer ki ala kí tá sá ról, mû -
köd te té sé rõl és fej lesz té sé rõl,

j) köz re mû kö dik a nem ze ti fej lesz té si terv elõ ké szí té -
sé ben és meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té sé ben,

k) meg ha tá roz za a ha tás kö ré be tar to zó hon vé del mi fel -
ada tok vég re haj tá sá nak szak mai kö ve tel mé nye it és a hon -
vé del mi fel ké szí tés ága za ti fel ada ta i nak vég re haj tá sát,
 ellátja a vé del mi fel ké szü lés sel kap cso la tos fel ada to kat.

3. §

A mi nisz ter
a) a he lyi ön kor mány za to kért való fe le lõs sé ge kö ré ben

elõ ké szí ti kü lö nö sen
aa) a he lyi ön kor mány za tok ról,
ab) a pol gár mes ter, a fõ pol gár mes ter, a me gyei köz -

gyû lés el nö ke (a to váb bi ak ban együtt: pol gár mes ter),
 továbbá – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
együtt mû köd ve – a jegy zõ, a fõ jegy zõ (a to váb bi ak ban
együtt: jegy zõ) jog ál lá sá ról,

ac) a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk jog ál lá sá ról,
ad) a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról,
ae) a he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá sá ról,
af) a he lyi ön kor mány za ti tu laj don ról, il let ve va gyon -

gaz dál ko dás ról,
ag) a köz igaz ga tá si hi va ta lok mû kö dé sé rõl,
ah) a te met ke zé si köz szol gál ta tás ról,
b) a sport po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti 

kü lö nö sen a sport ról és az egyes sport cé lú in gat la nok
 tulajdoni hely ze té nek ren de zé sé rõl,

c) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért való fe le lõs sé ge
kö ré ben fe le l a pol gá ri vé de le mért és a tûz el le ni vé de ke -
zé sért, e kör ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

ca) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés egy sé ges irá nyí tá si
rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és mû köd te té sé rõl,

cb) a pol gá ri vé de lem fel ada ta i ról, szer ve ze té rõl,
 mûködésérõl, az ál lam pol gá rok és szer ve ze tek pol gá ri vé -
del mi kö te le zett sé gé rõl,

cc) a tûz el le ni vé de ke zés sel kap cso la tos fel ada tok ról,
cd) az ipar i bal ese tek meg elõ zé sé rõl és el há rí tá sá ról,

va la mint az or szág ha tá ron túli ha tás sal járó ipar i bal ese tek
nem zet kö zi ér te sí té si és köl csö nös se gít ség nyúj tá si rend -
sze ré rõl,

ce) az inf ra struk tú ra kri ti kus ele me i vel kap cso la tos fel -
ada tok ról,

d) a köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért való
fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti a köz ira tok ke ze lé sé rõl,

e) a la kás gaz dál ko dá sért és la kás po li ti ká ért való fe le -
lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

ea) a la kás ügy rõl,
eb) a tár sas ház ról, la kás szö vet ke zet rõl, la ká sok ról,
ec) az ál la mi la kás cé lú tá mo ga tá sok ról,
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f) a tu riz mu sért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti
 különösen

fa) a tu riz mus ról,
fb) az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl,
fc) az uta zá si és uta zást köz ve tí tõ szer zõ dés rõl,
fd) a fa lu si és ag ro tu riz mus ról,
g) a vá lasz tó jo gi és nép sza va zá si sza bá lyo zá sért való

fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen
ga) az or szág gyû lé si és az eu ró pai par la men ti kép vi se -

lõk, va la mint a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár -
mes te rek, to váb bá a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk
vá lasz tá sá ról,

gb) az or szá gos és he lyi nép sza va zás ról,
gc) a vá lasz tá si el já rás ról

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

4. §

(1) A mi nisz ter a he lyi ön kor mány za to kért való fe le lõs -
sé ge kö ré ben

a) mû köd te ti a Duna Pa lo ta és Ki adót,
b) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si hi va ta lok – mint

a Kor mány te rü le ti szer vei – irá nyí tá sá ban.

(2) A mi nisz ter a sport po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) irá nyít ja a Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport -

szol gál ta tó In té ze tet,
b) biz to sít ja a Nem ze ti Sport ta nács mû kö dé sét.

(3) A mi nisz ter a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért való
fe le lõs sé ge kö ré ben

a) irá nyít ja az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga -
tó sá got;

b) mû köd te ti
ba) az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend szert,
bb) a Nem ze ti Hely zet ér té ke lõ Köz pon tot;
c) fel ügye li a Nem zet kö zi Ra di o ló gi ai Adat cse re Köz -

pon tot.

(4) A mi nisz ter a tu riz mu sért való fe le lõs sé ge kö ré ben
mû köd te ti a Re gi o ná lis Ide gen for gal mi Bi zott sá go kat és
az Or szá gos Ide gen for gal mi Bi zott sá got.

5. §

(1) A mi nisz ter a he lyi ön kor mány za to kért való fe le lõs -
sé ge kö ré ben

a) kez de mé nye zi a Kor mány nál az Al kot mánnyal
 ellentétesen mû kö dõ he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes -
tü let fel osz la tá sát,

b) kez de mé nye zi a Kor mány nál az Al kot mánnyal
 ellentétesen mû kö dõ ki sebb sé gi ön kor mány za ti tes tü let
fel osz la tá sát a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter -
rel együtt mû köd ve,

c) elõ ké szí ti az or szág te rü le té nek köz igaz ga tá si ta go -
zó dá sá val, il le tõ leg a te rü let szer ve zés sel kap cso la tos, az
Or szág gyû lés és a köz tár sa sá gi el nök ha tás kö ré be tar to zó
dön té se ket,

d) ki ala kít ja az ön kor mány za ti ér dek szö vet sé gek kel
való kap cso lat tar tás és egyez te tés rend jét, biz to sít ja a fe le -
lõs sé gi kö ré be tar to zó ön kor mány za ti fel ada tok egyezte -
tését, össze han go lá sát,

e) az ön kor mány za ti ér dek szö vet sé gek ja vas la tá nak
 kikérését kö ve tõ en ki je lö li az Eu ró pa Ta nács He lyi és
 Regionális Ön kor mány za tok Kong resszu sa ma gyar de le -
gá ci ó já nak tag ja it,

f) össze han gol ja a pol gár mes ter, a jegy zõ, a kép vi se lõ-
tes tü let hi va ta lá nak ügy in té zõ je ál tal el lá tott, az ál lam -
igaz ga tá si fel ada tok el len õr zé sé re irá nyu ló te vé keny sé get,

g) el lát ja a he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len -
õr zé sé nek szak mai irá nyí tá sát,

h) el lát ja a ki sebb sé gi ön kor mány za tok tör vény es sé gi
el len õr zé se szak mai irá nyí tá sát a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter rel együtt mû köd ve,

i) köz re mû kö dik az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter nek a köz te rü let-fel ügye let tel kap cso la tos sza bá lyo zá si
fel ada tai el lá tá sá ban, va la mint gon dos ko dik a köz te rü let-
fel ügye let tel kap cso la tos kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá -
ról,

j) gon dos ko dik a te met ke zé si köz szol gál ta tás el lá tá sá -
nak szak mai irá nyí tá sá ról és az el lá tás szak mai kö ve tel mé -
nyei meg ha tá ro zá sá ról.

(2) A mi nisz ter a he lyi ön kor mány za to kért való fe le lõs -
sé ge kö ré ben, a he lyi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sá val
össze füg gés ben

a) el lát ja – a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen – a köz -
pon ti költ ség ve tés elõ ké szí té sé bõl és vég re haj tá sá ból,
 valamint a zár szám adás ból adó dó, he lyi ön kor mány za to -
kat és a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za to kat érin tõ kor -
mány za ti te en dõ ket, és szer ve zi az azok meg ala po zá sá hoz
szük sé ges in for má ció szol gál ta tást,

b) össze han gol ja a he lyi ön kor mány za tok és a he lyi ki -
sebb sé gi ön kor mány za tok mû kö dé sé vel össze füg gõ ter ve -
zés és gaz dál ko dás kor mány za ti fel ada ta it,

c) részt vesz a he lyi ön kor mány za tok és a he lyi ki sebb -
sé gi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sa pénz ügyi sza bá lyo zá -
sá nak ki dol go zá sá ban, a fel ada tok vég re haj tá sá nak szer -
ve zé sé ben,

d) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za to kat meg il le tõ
nor ma tív költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok ra és tá mo ga tá sok -
ra, va la mint a köz pon ti adók ból ré sze se dés mér té ké re és az 
el osz tás mód já ra vo nat ko zó ja vas la tok elõ ké szí té sé ben,

e) elõ se gí ti az ön kor mány za ti fi nan szí ro zá si rend szer
to vább fej lesz té sét, kü lö nös te kin tet tel a tár sult fel adat el -
lát ás, így a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ösz tön zé sé re,

f) össze han gol ja – a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény 96. § c) pont já ban meg ha tá ro -
zott – fe le lõs sé gi kö ré ben az ön kor mány za ti kö te le zõ fel -
ada tok dif fe ren ci ált te le pí té sé vel össze füg gõ ága za ti dön -
té se ket, va la mint köz re mû kö dik a pénz ügy mi nisz ter ez zel
össze füg gõ fi nan szí ro zá si fel ada tai el lá tá sá ban,
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g) elõ se gí ti, hogy a he lyi ön kor mány za tok si ke re sen
ve hes sék igény be az eu ró pai uni ós tá mo ga tá so kat,

h) mû köd te ti a he lyi ön kor mány za ti va gyon ka tasz tert,
i) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok tu laj do nát,

va gyo ni hely ze tét érin tõ ál la mi dön té sek elõ ké szí té sé ben,
j) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok és in téz mé -

nye ik szám vi te li, to váb bá az ál lam ház tar tá si mér leg rend -
szer be il lesz ke dõ pénz ügyi in for má ci ós rend sze ré nek
 kidolgozásában, mû köd te té sé ben,

k) részt vesz a he lyi ön kor mány za tok kö te le zõ fel adat-
és ha tás kö ré nek el lá tá sá hoz szük sé ges anya gi fel té te lek
vizs gá la tá ban,

l) köz re mû kö dik az ága za ti és tér sé gi fej lesz té si prog -
ra mok he lyi ön kor mány za to kat érin tõ ré szé nek ki dol go zá -
sá ban,

m) gon dos ko dik a köz pon ti költ ség ve tés nek a tár ca
 fejezetében meg ha tá ro zott ön kor mány za ti fej lesz té si és
vis ma i or tá mo ga tá sok fi nan szí ro zá sá ról, el szá mo lá si
rend jé rõl, va la mint az ezt elõ se gí tõ in for má ci ós rend szer
mû köd te té sé rõl.

(3) A mi nisz ter a köz igaz ga tás-szer ve zé sért való fe le -
lõs sé ge kö ré ben, a Kor mány te rü le ti szer ve i vel kap cso la -
tos fel adat kör ében

a) szak mai irá nyí tást gya ko rol a köz igaz ga tá si hi va tal
ve ze tõ jé nek a de kon cent rált szer vek te kin te té ben gya ko -
rolt el len õr zé si te vé keny sé ge fe lett,

b) el len õr zi a köz igaz ga tá si hi va ta lok mû kö dé sét,
c) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel

együtt mû köd ve, a köz igaz ga tá si hi va ta lok út ján össze han -
gol ja a több ága za tot érin tõ, köz igaz ga tás sal kap cso la tos
kor mány za ti fel ada tok te rü le ti vég re haj tá sát,

d) gon dos ko dik a több me gyét érin tõ, il let ve a fõ vá ros
köz igaz ga tá si ha tá rán túl ter je dõ te rü le ti ko or di ná ci ós fel -
ada tok el lá tá sá ról,

e) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta -
lá nos sza bá lya i nak elõ ké szí té sé ben, gon dos ko dik az ál ta -
lá nos el já rás jo gi sza bá lyo zás ha tá lyo su lá sá nak vizs gá la tá -
ról,

f) ja vas la tot ké szít – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter rel együtt mû köd ve – a kis tér sé gi és re gi o ná lis
köz igaz ga tá si in téz mény rend szer át ala kí tá sá ra,

g) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve ki ala kít ja
és mû köd te ti az egy sé ges köz igaz ga tá si ha tó sá gi statisz -
tikai rend szert.

6. §

(1) A mi nisz ter a sport po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) ja vas la tot tesz a Kor mány ré szé re a sport tal kap cso -

la tos kor mány za ti kon cep ci ók ra, prog ra mok ra, össze han -
gol ja az érin tett mi nisz te rek sport tal kap cso la tos te vé keny -
sé gét,

b) köz re mû kö dik az ak tív, moz gás gaz dag sza bad idõ -
töl tés sel, az egész ség meg õr zés sel és -fej lesz tés sel, va la -

mint az egész ség ügy te rü le tén a meg elõ zés sel össze füg gõ
ál la mi fel ada tok vég re haj tá sá ban,

c) se gí ti az ön kor mány za tok sport tal kap cso la tos,
sport igaz ga tá si és sport szer ve zé si fel ada ta i nak meg va ló -
su lá sát, vég re haj tá sát,

d) ál la mi, ön kor mány za ti és vál lal ko zói for rá sok be vo -
ná sá val gon dos ko dik a sport lé te sít mé nyek kel (sport in gat -
la nok kal) kap cso la tos fej lesz té si és re konst ruk ci ós prog ra -
mok ról,

e) az or szá gos sport ági szak szö vet sé gek kel, az or szá -
gos sport ági szö vet sé gek kel, va la mint az e cél ra lét re ho -
zott in téz mé nye i vel együtt mû köd ve gon dos ko dik a sport -
ág fej lesz té si és mû hely tá mo ga tá si prog ra mok ki dol go zá -
sá ról és meg va ló sí tá sá ról, az után pót lás-ne ve lés tá mo ga tá -
sá ról, a nem ze ti vá lo ga tot tak fel ké szü lé sé nek tá mo ga tá sá -
ról, a fo gya té ko sok sport já val össze füg gõ ál la mi fel ada tok 
el lá tá sá ról, va la mint az il le té kes mi nisz te rek kel együtt mû -
kö dés ben – az esély egyen lõ ség biz to sí tá sá ra is fi gye lem -
mel – kon cep ci ó kat al kot a sza bad idõ-, a gyer mek- és if jú -
sá gi sport nak, a nõk és csa lá dok sport já nak, a fo gya té ko -
sok sport já nak, az idõ sek (se ni o rok) sport já nak, a hát rá -
nyos hely ze tû tár sa dal mi cso por tok sport já nak, a köz- és
fel sõ ok ta tás sport já nak a fej lesz té sé re, tá mo ga tá sá ra,

f) kap cso la tot tart és együtt mû kö dik a ci vil sport igaz -
ga tás szer ve ze te i vel, va la mint a sport te rü le tén mû kö dõ
egyéb ér dek-kép vi se le ti szer vek kel,

g) a ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek ben a köz ok ta tás ról
szó ló tör vény ál tal sza bá lyo zott fi zi kai ál la pot fel mé rés
 kivételével össze han gol ja, il le tõ leg fel adat- és ha tás kö ré -
ben mû köd te ti a la kos ság – el sõ sor ban a gyer me kek és a
 fiatalok – fi zi kai ál la po tá nak sport célú fel mé ré sét és ér té -
ke lé sét szol gá ló mérõ, ér té ke lõ, sta tisz ti kai és in for má ci ós
rend szert.

(2) A mi nisz ter a sport tal kap cso la tos fel ada ta i nak el lá -
tá sa so rán az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû kö dik

a) a la kos ság egész sé gi ál la po tá nak meg õr zé sé vel, a
sport egész ség ügyi rend szer és a sport or vo si há ló zat mû -
köd te té sé vel és fej lesz té sé vel, va la mint a nép egész ség ügyi 
prog ram meg va ló sí tá sá val,

b) a til tott tel je sít mény fo ko zó sze rek el le ni küz de lem mel,

c) a sport ne ve lõ és in teg rá ló funk ci ó it ki hasz nál va, a
sport ér té ke it kép vi sel ve a ká ros szen ve dé lyek el le ni fel lé -
pés sel, ká ros szen ve dé lyek tõl men tes élet re ne ve lés sel,

d) a fel nõtt kép zés spor tot érin tõ sza bá lyo zá sá val, to váb bá 
a fo gya té kos sze mé lyek tár sa dal mi élet ben való rész vé te lét
elõ se gí tõ tá mo ga tá sok és szol gál ta tá sok meg te rem té sé vel,
a sza bad idõ hasz nos el töl té sét szol gá ló prog ra mok meg va ló -
sí tá sá val, a tel je sít mé nyen ala pu ló sport te vé keny ség tár sa dal -
mi el is me ré sé nek tá mo ga tá sá val,

e) a sport hu li ga niz mus el le ni küz de lem mel, va la mint
a sport ren dez vé nyek biz ton sá gos le bo nyo lí tá sá val,

f) az ok ta tá si rend szer ben fo lyó test ne ve lés fel ada ta i -
nak meg ha tá ro zá sá val, a szak kép zés spor tot érin tõ sza bá -
lyo zá sá val, a test kul tu rá lis fel sõ fo kú kép zé sek ké pe sí té si
kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sá val, va la mint a köz- és

2008/74. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4501



a fel sõ ok ta tás ban részt ve võk egész sé ges élet mód ja és sza -
bad idõs spor to lá sa fel té te le i nek ki ala kí tá sá val,

g) a sport esz köz rend sze rén ke resz tül a tár sa da lom
meg újí tá sá nak se gí té sé vel a kö zös sé gi ko hé zió fejlesz -
tésével
össze füg gõ kor mány za ti te en dõk el lá tá sá ban.

7. §

(1) A mi nisz ter el lát ja a sport igaz ga tá si szerv fel ada ta it.

(2) A mi nisz ter sport igaz ga tá si szerv ként ve ze ti a sport -
ról szó ló 2004. évi I. tör vény 40. § (1) be kez dé sé ben, 42. §
(1) be kez dé sé ben, 43. § (1) be kez dé sé ben és 44. § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt nyil ván tar tá so kat.

8. §

A mi nisz ter a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés sel kap cso -
la tos fe le lõs sé ge kö ré ben

a) irá nyít ja a pol gá ri vé de lem mel össze füg gõ ha tó sá gi
te vé keny sé get, el lát ja a pol gá ri vé de lem szer ve zet- és
 tevékenységirányításával kap cso la tos fel ada to kat,

b) elõ ké szí ti a tûz el le ni vé de ke zés ál la mi és ön kor -
mány za ti fel ada tá val, szer ve ze té vel, mû kö dé sé vel össze -
füg gõ jogi sza bá lyo zást, ki ala kít ja a tûz el le ni vé de ke zés
szak mai sza bá lya it, és gon dos ko dik azok ér vé nye sí té sé rõl, 
el lát ja a tûz el le ni vé de ke zés szer ve zet- és te vé keny ség irá -
nyí tá sá val kap cso la tos jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
ada to kat,

c) szak irá nyí tást és szak mai fel ügye le tet gya ko rol az
ön kor mány za tok és a gaz dál ko dó szer ve ze tek tûz vé del mi
te vé keny sé ge fe lett,

d) elõ ké szí ti – az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal
 fõigazgatójával együtt mû köd ve – a nuk le á ris bal eset-el há -
rí tá si nem ze ti po li ti kát érin tõ kor mány za ti dön té se ket, és
ko or di nál ja a kor mány za ti szer vek nuk le á ris bal eset-el há -
rí tás sal kap cso la tos fel ké szü lé sé nek fel ada ta it,

e) biz to sít ja a RODOS va lós ide jû nuk le á ris bal eset-el -
há rí tá si dön tés tá mo ga tó rend szer, va la mint a Nem zet kö zi
Ra di o ló gi ai Adat cse re Köz pont mû kö dé si fel té te le it, kap -
cso la tot tart az eu ró pai adat cse re-köz pon tok kal,

f) el lát ja a NATO Fel sõ szin tû Pol gá ri Ve szély hely zet
Ter ve zé si Bi zott sá gá nak (SCEPC) szer ve i vel való kap cso -
lat tar tást,

g) el lát ja a pol gá ri ve szély hely ze ti ter ve zés sel össze -
füg gõ fel ada to kat,

h) el lát ja a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság el nö ki 
te en dõ it,

i) köz re mû kö dik a rend vé del mi szer vek hi va tá sos ál lo -
má nyá nak szol gá la ti jog vi szo nyá val és tár sa da lom biz to sí -
tá si el lá tá sá val kap cso la tos jogi sza bá lyo zás elõ ké szí té sé -
ben,

j) köz re mû kö dik a pol gár mes te rek, jegy zõk ka taszt ró -
fa vé del mi fel ké szí té sé nek szer ve zé sé ben,

k) ko or di nál ja a kri ti kus inf ra struk tú rá val kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sát,

l) irá nyít ja és fel ügye li a ka taszt ró fa vé del mi és tûz vé del mi
szak mai kép zés, to vább kép zés rend sze rét és szer ve it,

m) köz re mû kö dik a pol gá ri vál ság-, ka taszt ró fa- és ve -
szély hely ze ti irá nyí tá si rend szer to vább fej lesz té sé ben,

n) irá nyít ja a vé del mi igaz ga tás – fel adat- és ha tás kö ré -
be tar to zó – egyes fel ada ta i nak el lá tá sá ban részt vevõ szer -
vek ér te sí té sé vel össze füg gõ te vé keny sé ge ket.

9. §

(1) A mi nisz ter – a mi nõ sí tett ada tot tar tal ma zó ira tok
ki vé te lé vel – a köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá -
ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) el len õr zi az irat ke ze lé si sza bály zat ban fog lal tak
vég re haj tá sát a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nél,

b) jó vá hagy ja a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ral egyet ér -
tés ben a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek egye di irat ke ze -
lé si sza bály za ta it, va la mint az ál ta luk ké szí tett egy sé ges
irat ke ze lé si sza bály za tok és irat tá ri min ta ter vek ki adá sa -
kor – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter rel kö zö sen – egyet -
ér té si jo got gya ko rol,

c) a köz le vél tá rak el len õr zé si ta pasz ta la ta it is fel hasz -
nál va éven te ér té ke li a köz fel ada to kat el lá tó szer vek irat -
ke ze lé sé nek hely ze tét, az elekt ro ni kus irat ke ze lés re tör -
ténõ át té rés ta pasz ta la ta it,

d) részt vesz az irat ke ze lé sért fe le lõs és az irat ke ze lést
vég zõ sze mé lyek szak mai kép zé sé vel, to vább kép zé sé vel
kap cso la tos kon cep ci ók ki dol go zá sá ban,

e) éven te rész le tes szak mai tá jé koz ta tót ké szít a köz fel -
ada tot el lá tó szer vek ré szé re, az in ter ne ten a nyil vá nos ság
ré szé re fo lya ma tos tá jé koz ta tást nyújt az egy sé ges irat -
kezelés gya kor la ti vég re haj tá sá nak ta pasz ta la ta i ról,

f) az elekt ro ni kus irat ke ze lés fo ko za tos be ve ze té sé hez
szük sé ges in for ma ti kai fel té tel rend szer meg te rem té se
 érdekében

fa) fo lya ma to san gyûj ti, rend sze re zi és elem zi a köz fel -
ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek in for ma ti kai fel té tel -
rend sze ré re, inf ra struk tú rá já ra vo nat ko zó ada to kat,

fb) ko or di nál ja a Kor mány ál tal meg je lölt stra té gi ai
 célok és a ren del ke zés re álló anya gi erõ for rá sok fi gye lem -
be vé te lé vel, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel, va la -
mint – a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
együtt mû köd ve – a te rü le ti és he lyi ál lam igaz ga tá si szer -
vek, a pol gár mes te ri hi va ta lok és a köz le vél tá rak irat ke ze -
lé se, in for ma ti kai fel té tel rend sze ré nek, inf ra struk tú rá já -
nak meg te rem té sé re irá nyu ló fej lesz té si ter vek el ké szí té -
sét,

fc) ja vas la to kat dol go z ki a köz igaz ga tá si informati -
káért fe le lõs mi nisz ter rel együtt mû köd ve az fb) al pont ban
nem sze rep lõ, köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé se
 informatikai fel té tel rend sze ré nek fej lesz té sé re.

(2) A mi nisz ter – a mi nõ sí tett ada tot tar tal ma zó ira tok
ki vé te lé vel – a jó vá ha gyott fej lesz té si ter vek, va la mint az
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irat ke ze lés hez fû zõ dõ szak mai, ügy vi te li és le vél tá ri ér de -
kek együt tes fi gye lem be vé te lé vel

a) kez de mé nye zi az irat ke ze lés hez al kal ma zan dó be -
me ne ti/ki me ne ti és kom mu ni ká ci ós adat for má tu mo kat
meg ha tá ro zó nem ze ti, il let ve nem zet kö zi leg el fo ga dott
szab vá nyok és aján lá sok ki vá lasz tá sát, adap tá lá sát,

b) meg ha tá roz za, rend szer be fog lal ja és köz zé te szi
mind azo kat az irat ke ze lés hez szük sé ges kí sé rõ ada to kat
(me ta ada to kat), ame lyek az irat ke ze lés so rán ke let kez nek,
meg ha tá roz za ezek egy sé ges el ne ve zé sét, le het sé ges adat -
tar tal mát, meg en ge dett for rá sa it, le írá suk mód ját és azt
 folyamatosan kar ban tart ja,

c) fi gye lem mel kí sé ri az irat ke ze lé si in for ma ti kai rend -
sze rek és esz kö zök al kal maz ha tó sá gát, az azok tanúsítá -
sával kap cso la tos kö ve tel mé nye ket, to váb bá elem zé se ket
vé gez tet, a sza bá lyo zás ban fo lya ma to san kö ve ti a tech no -
ló gi ai fej lõ dés adta le he tõ sé ge ket, gon dos ko dik a ta nú sí tás 
kö ve tel mé nye i nek fo lya ma tos kor sze rû sí té sé rõl,

d) rész le tes aján lá so kat fo gal maz meg az irat ke ze lé si
rend sze rek re vo nat ko zó an a köz igaz ga tás ban hasz nál ha tó
kom mu ni ká ci ós kö ve tel mé nyek re, a ha gyo má nyos és
elekt ro ni kus irat ke ze lés ben hasz nál ha tó for má tu mok ra,
anya gok ra és ezek mi nõ sé gi elõ írá sa i ra,

e) rész le tes aján lá so kat fo gal maz meg a köz pon ti
 államigazgatási szer vek irat tá ri ter ve i nek egy sé ge sí té se
ér de ké ben.

10. §

A mi nisz ter a la kás gaz dál ko dá sért és la kás po li ti ká ért
való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) gon dos ko dik a kor mány prog ram la kás ügyi felada -
tainak meg va ló sí tá sá val kap cso la tos in téz ke dé sek elõ ké -
szí té sé rõl, vég re haj tá sá ról,

b) mû köd te ti az ál la mi tá mo ga tá sú la kás pá lyá za ti rend -
szert.

11. §

A mi nisz ter a tu riz mu sért való fe le lõs sé gi kö ré ben
a) ki dol goz za a tu riz mu si rá nyí tás cél-, esz köz- és

 intézményrendszerét, fej lesz té si stra té gi á ját, eh hez kap -
cso ló dó an a mar ke ting kon cep ci ót, a tu risz ti kai tá mo ga tá si
rend szert, to váb bá az ezek kel kap cso la tos dön té si ja vas la -
to kat,

b) köz re mû kö dik az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok kal
meg va ló su ló tu risz ti kai prog ra mok ki dol go zá sá ban, szak -
mai vé le mé nye zé sé ben,

c) ki ala kít ja és mû köd te ti a tu riz mus kor mány za ti irá -
nyí tá si és in téz mény rend sze rét,

d) össze han gol ja az eu ró pai uni ós tag ság ból adó dó kor -
mány za ti tu risz ti kai fel ada tok, a tu riz mus fej lesz té sét szol -

gá ló nem zet kö zi prog ra mok vég re haj tá sát, va la mint köz -
re mû kö dik az eu ró pai uni ós tag ság gal össze füg gõ kor -
mány za ti kap cso la tok szer ve zé sé ben, elõ se gí ti a két- és
több ol da lú nem zet kö zi tu risz ti kai kap cso la tok fejlesz -
tését, to váb bá részt vesz a mul ti la te rá lis és re gi o ná lis nem -
zet kö zi tu risz ti kai szer ve ze tek mun ká já ban,

e) irá nyít ja a bel föl di és nem zet kö zi tu risz ti kai mar ke -
ting te vé keny sé get,

f) együtt mû kö dik az érin tett mi nisz te rek kel a gyer me -
kek és a fi a ta lok is ko lán kí vü li sza bad idõ töl té sé hez kap -
cso ló dó tu risz ti kai szol gál ta tá sok fel té te le i nek fejleszté -
sére vo nat ko zó prog ra mok ki dol go zá sá ban és vég re haj tá -
sá ban,

g) együtt mû kö dik a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter -
rel az if jú sá gi tu riz mus sal kap cso la tos fel ada tok vég re haj -
tá sá ban,

h) együtt mû kö dik a föld mû ve lés ügyi és vidékfejlesz -
tési mi nisz ter rel a fa lu si és ag ro tu riz mus sal kap cso la tos
 vidékfejlesztési fel ada tok el lá tá sá ban.

12. §

A mi nisz ter a vá lasz tá sok és nép sza va zá sok le bo nyo lí -
tá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) irá nyít ja és szer ve zi a vá lasz tá sok, va la mint az
 országos nép sza va zás le bo nyo lí tá sát,

b) el ké szí ti a vá lasz tá sok és az or szá gos nép sza va zá sok 
költ ség ve té sét és a fe de zet biz to sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas -
la to kat,

c) gon dos ko dik a kor sze rû vá lasz tás tech ni kai esz kö zök 
ki pró bá lá sá ról, kí sér le ti be ve ze té sé rõl.

13. §

A mi nisz tert a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál -
lá sá ról szó ló 2006. évi LVII. tör vény 31. § (2) be kez dé sé -
ben sza bá lyo zott eset ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter he lyet te sí ti.

14. §

(1) Ez a ren de let 2008. má jus 15-én lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti az ön kor mány za ti és területfejlesz -
tési mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
133/2008. (V. 14.) Korm.

rendelete

a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35. § (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. § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter (a to -
váb bi ak ban: mi nisz ter) a Kor mány

a) köz le ke dé sért,
b) ener gia po li ti ká ért,
c) bá nyá sza ti ügye kért,
d) elekt ro ni kus hír köz lé sért,
e) pos ta ügyért

fe le lõs tag ja.

2. §

A mi nisz ter az e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
va la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra,
b) elõ ké szí ti a tör vé nyek és a kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it,
c) elõ ké szí ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök ha tá ro -

za ta it,
d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki,
e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca meg ál la po dá so kat,

f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben,

g) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön tés-
elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl, és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru ma in való kép vi se le té rõl,

h) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban,

i) gon dos ko dik – a sta tisz ti ká ról szó ló tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint – a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la -
tos sta tisz ti kai in for má ció rend szer ki ala kí tá sá ról, mû köd -
te té sé rõl és fej lesz té sé rõl,

j) köz re mû kö dik a nem ze ti fej lesz té si terv elõ ké szí té -
sé ben és meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té sé ben,

k) meg ha tá roz za a ha tás kö ré be tar to zó hon vé del mi fel -
ada tok vég re haj tá sá nak szak mai kö ve tel mé nye it és a hon -
vé del mi fel ké szí tés ága za ti fel ada ta i nak vég re haj tá sát,
 ellátja a vé del mi fel ké szü lés sel kap cso la tos fel ada to kat.

3. §

(1) A mi nisz ter a köz le ke dé sért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a köz úti köz le ke dés rõl,
b) a légi köz le ke dés rõl,
c) a vas úti köz le ke dés rõl,
d) a vízi köz le ke dés rõl,
e) a ve szé lyes áruk szál lí tá sá ról,
f) a kom bi nált áru fu va ro zás ról,
g) a köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról,
h) a köz le ke dé si szol gál ta tá sok ha tó sá gi árá nak meg ál -

la pí tá sá ról, a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked -
vez mé nyek rõl, a köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról,

i) a gyors for gal mi utak ról és az utak kal kap cso la tos
egyéb sza bá lyok ról,

j) a köz le ke dés vé del mé rõl,
k) a köz le ke dés biz ton sá gá ról,
l) a ne héz te her gép ko csik köz le ke dé sé nek kor lá to zá sá ról,
m) a köz le ke dé si szak em be rek kép zé sé rõl, vizs gáz ta tá -

sá ról, után kép zé sé rõl,
n) a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ egyes jár mû -

vek sze mély ze té nek ve ze té si és pi he nõ ide jé rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(2) A mi nisz ter az ener gia po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a vil la mos ener gi á ról,
b) a föld gáz el lá tás ról,
c) a vil la mos ener gia és a föld gáz ha tá ron ke resz tül tör -

té nõ szál lí tá sá ról,
d) a táv hõ szol gál ta tás ról,
e) a köz pon ti fû tés rõl és me leg víz-szol gál ta tás ról,
f) a be ho zott kõ olaj és kõ olaj ter mé kek biz ton sá gi kész -

le te zé sé rõl,
g) a bio üzem anya gok és más meg úju ló üzem anya gok

köz le ke dé si célú fel hasz ná lá sá ról,
h) a meg úju ló ener gia for rá sok hõ- és vil la mos ener gia-

ter me lé si cél lal tör té nõ fel hasz ná lá sá ról,
i) az ener gia ha té kony ság és ener gia ta ka ré kos ság fo ko -

zá sa ér de ké ben te en dõ lé pé sek rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(3) A mi nisz ter a bá nyá sza ti ügye kért való fe le lõs sé ge
kö ré ben elõ ké szí ti a bá nyá szat ról szó ló jog sza bá lyo kat,
to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri
ren de le te ket ad ki.

(4) A mi nisz ter az elekt ro ni kus hír köz lé sért való fe le -
lõs sé ge kö ré ben – a di gi tá lis mû sor ter jesz tés re való át ál lás
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ki vé te lé vel – elõ ké szí ti az elekt ro ni kus hír köz lés rõl szó ló
jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal ma zás
alap ján mi nisz te ri ren de le teket ad ki.

(5) A mi nisz ter a pos ta ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben
elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a pos tai te vé keny ség rõl,
b) a pos tai szol gál ta tá sok el lá tá sá ról

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

4. § 

(1) A mi nisz ter a köz le ke dé sért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben irá nyít ja

a) a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó sá got,
b) a Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pon tot,
c) a Ma gyar Vas úti Hi va talt,
d) a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve ze tet,
e) a szol no ki MÁV Kór ház és Ren de lõ in té ze tet.

(2) A mi nisz ter a bá nyá sza ti ügye kért való fe le lõs sé ge
kö ré ben irá nyít ja

a) a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va talt,
b) a Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri u mot.

5. §

A mi nisz ter az ener gia po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben egyet ér té si jo got gya ko rol

a) az új be lé põ tar ta lék ba tar to zó egy ség mennyi ség
 kivételével az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i -
nek ki osz tá sá val össze füg gõ, más mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó ügyek te kin te té ben,

b) az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek
 értékesítésébõl szár ma zó be vé tel fel hasz ná lá sá ra vonat -
kozó, más mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó ügyek tekinte -
tében.

6. §

A mi nisz tert a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál -
lá sá ról szó ló 2006. évi LVII. tör vény 31. § (2) be kez dé sé -
ben sza bá lyo zott eset ben a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi 
mi nisz ter he lyet te sí ti.

7. §

(1) Ez a ren de let 2008. má jus 15-én lép ha tály ba.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság kép vi se le té ben ko ráb ban
 eljárt gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ál tal au tó pá lya-
be ru há zás sal össze füg gés ben meg kö tött kon cesszi ós szer -
zõ dé sek és e ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján fo lya mat -

ban levõ, au tó pá lya-be ru há zás sal össze füg gõ köz be szer -
zé si el já rá sok alap ján meg kö ten dõ kon cesszi ós szer zõ dé -
sek ese té ben a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter jog utód -
ja a mi nisz ter.

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

A Kormány
134/2008. (V. 14.) Korm.

rendelete

a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35. § (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. § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter (a továb -
biakban: mi nisz ter) a Kor mány

a) gaz da ság po li ti ká ért,
b) ipar ügye kért,
c) ke res ke de le mért,
d) kül gaz da sá gért,
e) te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért,
f) te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért,
g) épí tés ügyért,
h) fej lesz tés po li ti ká ért

fe le lõs tag ja.

2. §

A mi nisz ter az e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
va la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra,
b) elõ ké szí ti a tör vé nyek és a kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it,
c) elõ ké szí ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök ha tá ro -

za ta it,
d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki,
e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca meg ál la po dá so kat,

f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben,
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g) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön tés-
elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl, és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru ma in való kép vi se le té rõl,

h) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban,

i) gon dos ko dik – a sta tisz ti ká ról szó ló tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint – a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la -
tos sta tisz ti kai in for má ció rend szer ki ala kí tá sá ról, mû köd -
te té sé rõl és fej lesz té sé rõl,

j) fe le lõs a nem ze ti fej lesz té si terv el ké szí té sé ért és
meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té sé ért,

k) meg ha tá roz za a ha tás kö ré be tar to zó hon vé del mi fel -
ada tok vég re haj tá sá nak szak mai kö ve tel mé nye it és a hon -
vé del mi fel ké szí tés ága za ti fel ada ta i nak vég re haj tá sát,
 ellátja a vé del mi fel ké szü lés sel kap cso la tos fel ada to kat.

3. §

(1) A mi nisz ter a gaz da ság po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a gaz da sá gi ver seny ké pes ség ja ví tá sá val,
b) a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok kal, fej lõ dé sük

tá mo ga tá sá val,
c) a gaz da sá gi ka ma rák kal,
d) a be ru há zá sok ösz tön zé sé vel,
e) a nem ze ti akk re di tá lás sal

össze füg gõ jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel -
ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(2) A mi nisz ter az ipar ügye kért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a mé rés ügy rõl,
b) a nem ze ti szab vá nyo sí tás ról,
c) a ne mes fém tár gyak és ter mé kek vizs gá la tá ról, hi te -

le sí té sé rõl, ta nú sí tá sá ról és for gal ma zá sá ról,
d) a te lep en ge dé lye zés rõl,
e) a ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sá ról és for gal ma zá -

sá ról,
f) a ká bí tó szer-pre kur zo rok kal vé gez he tõ te vé keny sé -

gek rõl,
g) a mû sza ki ter mé kek ter mék biz ton sá gá ról és pi ac fel -

ügye le té rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(3) A mi nisz ter a ke res ke de le mért való fe le lõs sé ge kö -
ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a ke res ke de lem rõl,
b) a vá sá rok ról és a pi a cok ról, az üz le tek mû kö dé sé rõl,
c) a ven dég lá tás ról,
d) a köz rak tá ro zás ról,

e) a fo gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség te len ke res ke -
del mi gya kor lat ti lal má ról,

f) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(4) A mi nisz ter a kül gaz da sá gért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az áruk, a szol gál ta tá sok és az anya gi ér té ket kép vi -
se lõ jo gok or szág ha tárt, il let ve vám ha tárt át lé põ ke res ke -
del mé rõl,

b) a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák kül -
ke res ke del mi for gal má nak en ge dé lye zé sé rõl,

c) a ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok ki vi te lé -
nek, be ho za ta lá nak, transz fer jé nek és tran zit já nak en ge dé -
lye zé sé rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(5) A mi nisz ter a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé -
sért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl,
b) az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv rõl, a Ba la ton

 Kiemelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si Ter vé rõl, va la mint
a Bu da pes ti Agg lo me rá ció Te rü let ren de zé si Ter vé rõl,

c) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü let fej lesz tés -
sel és te rü let ren de zés sel kap cso la tos fel ada ta i ról,

d) a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro lá sá ról,
e) a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók ról, prog ra mok ról és

a te rü let ren de zé si ter vek rõl,
f) a vál lal ko zá si öve ze tek rõl,
g) a te rü let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lá sok mû kö -

dé sé rõl,
h) a te rü let fej lesz tés in téz mé nyei tör vény es sé gi fel -

ügye le té rõl,
i) a te rü let fej lesz tés sel és te rü let ren de zés sel kap cso la -

tos in for má ci ós rend szer rõl, adat szol gál ta tás rend jé rõl,
j) a te rü let fej lesz tést szol gá ló for rá sok ról,
k) a te rü let ren de zés szak mai kö ve tel mé nye i rõl,
l) a cím zett és cél tá mo ga tá sok ról,
m) a kis tér sé gi ko or di ná to rok ról

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(6) A mi nisz ter a te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés ren -
de zé sért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a te le pü lés fej lesz tés rõl és te le pü lés ren de zés rõl,
b) a te le pü lés fej lesz té si kon cep ci ók ról, prog ra mok ról

és a te le pü lés ren de zé si ter vek rõl,
c) a te le pü lés fej lesz tés sel és te le pü lés ren de zés sel kap -

cso la tos in for má ci ós rend szer rõl, az adat szol gál ta tás rend -
jé rõl,

d) a te le pü lés fej lesz tést szol gá ló for rá sok ról,
e) a te le pü lés ren de zés szak mai kö ve tel mé nye i rõl,
f) a te le pü lés ter ve zés rõl,
g) a te le pü lés üze mel te tés rõl,
h) a ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás ról,
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i) a hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sek rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök 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 épí tés ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben 
elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl,
b) az épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi fel ada tok ról,
c) az épít mé nyek rõl és az épí té si te vé keny ség rõl,
d) a te rü le ti és fõ épí té szi te vé keny ség rõl,
e) az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zés rõl, a terv pá lyá zat ról,
f) az épí té si mû sza ki el len õri te vé keny ség rõl,
g) az élet vé del mi és ket tõs ren del te té sû lé te sít mé nyek rõl

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

4. §

(1) A mi nisz ter az ipar ügye kért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben irá nyít ja a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va -
talt.

(2) A mi nisz ter a ke res ke de le mért való fe le lõs sé ge kö -
ré ben irá nyít ja

a) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va talt,
b) a Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze u -

mot.

(3) A mi nisz ter a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé -
sért való fe le lõs sé ge kö ré ben mû köd te ti

a) a Ma gyar or szá gi Ré gi ók Brüssze li Iro dá ját,
b) az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Ta ná csot.

(4) A mi nisz ter az épí tés ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben 
tör vény es sé gi fel ügye le tet gya ko rol a Ma gyar Mér nö ki
Ka ma ra és a Ma gyar Épí tész Ka ma ra fe lett.

(5) A mi nisz ter a fej lesz tés po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben irá nyít ja a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök sé get.

5. §

(1) A mi nisz ter a gaz da ság po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen ja vas la tot
 készít a Kor mány gaz da ság po li ti kai cél ja i ra, a gaz da ság -
po li ti kai prog ra mok vég re haj tá sá ra és az ezek meg va ló sí -
tá sá hoz szük sé ges esz kö zök re.

(2) A mi nisz ter a gaz da ság po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben el lát ja a gaz da sá gi ver seny ké pes ség ja ví tá sá val
kap cso la tos kor mány za ti fel ada tok össze han go lá sát.

(3) A mi nisz ter a gaz da ság po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben egyet ér té si jo got gya ko rol az üveg ház ha tá sú
 gázoknak az új be lé põ tar ta lék ba tar to zó ki bo csá tá si egy -
sé ge i nek ki osz tá sá val kap cso la tos, más mi nisz ter ha tás kö -
ré be tar to zó ügyek, va la mint az in gye ne sen ki nem osz tott
ki bo csá tá si egy sé gek ér té ke sí té sé re vo nat ko zó ja vas lat
 tekintetében.

(4) A mi nisz ter a gaz da ság po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben – fog lal koz ta tá si ügyek te kin te té ben a szo ci á lis és 
mun ka ügyi mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel – elõ ké szí ti a
kor mány za ti be fek te té sösz tön zé si in téz ke dé se ket és
össze han gol ja azok vég re haj tá sát.

6. §

(1) A mi nisz ter a kül gaz da sá gért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben el lát ja a ke res ke de lem, il let ve az áruk sza bad áram lá sa 
aka dá lya i val kap cso lat ban kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ér te sí té si és be je len té si el já rá sok ban az egyes nem -
zet kö zi szer ve ze tek, az Eu ró pai Unió in téz mé nyei és tag -
ál la mai felé meg te en dõ, il let ve az ezek tõl ér ke zõ ér te sí té -
sek és be je len té sek to váb bí tá sá val össze füg gõ fel ada to kat.

(2) A mi nisz ter a kül gaz da sá gért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve ki ala kít ja

a Kor mány kül gaz da sá gi po li ti ká ját, az Eu ró pai Unió
 kereskedelem- és vám po li ti ká já val kap cso la tos ál lás pon -
tot, és azo kat az Eu ró pai Unió fel adat kör rel ren del ke zõ
szer ve i nél kép vi se li,

b) irá nyít ja a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó kül kép vi -
se le te ket (így kü lö nö sen az OECD mel let ti Ma gyar Ál lan -
dó Kép vi se le tet és a WTO mel let ti Ma gyar Ál lan dó Kép -
vi se le tet), va la mint a szak dip lo ma tá kat,

c) a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben ja vas la tot tesz az 
OECD mel let ti Ma gyar Ál lan dó Kép vi se le tet és a WTO
mel let ti Ma gyar Ál lan dó Kép vi se le tet ve ze tõ nagy kö vet
sze mé lyé re, dönt a szak dip lo ma ták sze mé lyé rõl,

d) stra té gi át dol go z ki a kül föl di mûködõtõke-befek -
tetések ösz tön zé sé re, az áruk és szol gál ta tá sok külkeres -
kedelmének, va la mint a ha zai vál lal ko zá sok mû kö dõ tõ ke-
ex port já nak elõ se gí té sé re,

e) irá nyít ja, ér té ke li és el len õr zi a ke res ke de lem fej lesz -
tést és a be fek te té sösz tön zést szol gá ló ha zai in téz mény -
rend szert.

7. §

A mi nisz ter a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért
való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) irá nyít ja a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók és prog ra -
mok, to váb bá a te rü let ren de zé si ter vek rend sze ré nek ki ala -
kí tá sát, mû kö dé sét,

b) elõ ké szí ti az or szág te rü le ti fo lya ma ta i nak ala ku lá -
sá ról és a te rü let fej lesz té si po li ti ka ér vé nye sü lé sé rõl szó ló
or szág gyû lé si be szá mo lót,

c) ki dol goz za a te rü let fej lesz té si tá mo ga tá sok és a de -
cent ra li zá ció irány el ve it, a ked vez mé nye zett tér sé gek be -
so ro lá sá nak fel té tel rend sze rét, a te rü let fej lesz tést szol gá ló 
pénz ügyi esz kö zök fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it, to váb bá
ja vas la tot tesz a te rü let fej lesz tést szol gá ló köz pon ti és tér -
sé gi pénz esz kö zök ará nyá ra,
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d) ki dol goz za a vál lal ko zá si öve ze tek lét re ho zá sá nak
és mû kö dé sé nek sza bá lya it, to váb bá ja vas la tot tesz vál lal -
ko zá si öve ze tek ki je lö lé sé re,

e) köz re mû kö dik a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok, a
tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és a me gyei te rü let fej lesz té si
ta ná csok mun ká já ban, el lát ja az Or szá gos Te rü let fej lesz -
té si Ta nács ban való rész vé tel lel és a Ta nács mû kö dé sé vel
kap cso la tos fel ada to kat, össze han gol ja a köz pon ti köz -
igaz ga tá si szer vek te rü let fej lesz tés sel össze füg gõ te vé -
keny sé gét, biz to sít ja a te rü let fej lesz tés ága za ti és te rü le ti
sze rep lõi kö zöt ti ko or di ná ci ót,

f) az or szá gos, a ki emelt tér sé gi és a me gyei te rü let ren -
de zé si ter vek össz hang já nak meg te rem té se ér de ké ben
szak mai szem pont ból ál lást fog lal a me gyei te rü let ren de -
zé si ter vek rõl,

g) se gí ti a te rü let- és re gi o ná lis fej lesz tést érin tõ kuta -
tási elem zõ te vé keny sé get, e kör ben együtt mû kö dé si meg -
ál la po dá so kat köt, tá mo gat ja a ku ta tá si-fej lesz té si fel ada -
tok el lá tá sát,

h) ki ala kít ja és mû köd te ti a te rü let- és re gi o ná lis fej -
lesz tés sel és a te rü let ren de zés sel kap cso la tos in for má ci ós
és adat szol gál ta tá si rend szert,

i) szak mai irá nyí tást gya ko rol a te rü le ti fõ épí té szek
 területfejlesztéssel, va la mint te rü let ren de zés sel össze füg -
gõ fel ada ta i nak el lá tá sa fe lett, kü lö nös te kin tet tel az ál lam -
igaz ga tá si szerv ként vég zett ha tó sá gi fel ada ta ik ra, to váb -
bá el lát ja a má sod fo kú te rü let ren de zé si ha tó sá gi fel ada to -
kat, ko or di nál ja a Te rü le ti Fõ épí té szi Hi va ta lok te vé keny -
sé gét,

j) el lát ja a te rü let fej lesz té si ta ná csok tör vény es sé gi fel -
ügye le té nek szak mai irá nyí tá sát,

k) ja vas la tot tesz a Kor mány kép vi se lõ jé re a Ba la ton
Fej lesz té si Ta nács ban, a Bu da pes ti Agg lo me rá ci ós Fej -
lesz té si Ta nács ban és a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok ban,

l) össze han gol ja a Ba la ton nal kap cso la tos össz kor -
mány za ti fel ada to kat, részt vesz a Ba la to ni Tár ca kö zi
 Bizottság te vé keny sé gé ben,

m) köz re mû kö dik a te rü le ti mar ke ting te vé keny ség kor -
mány za ti fel ada ta i nak el lá tá sá ban,

n) össze han gol ja a te rü let fej lesz té si cé lo kat és az
 önkormányzati fej lesz té se ket köz vet le nül szol gá ló ha zai
pénz ügyi for rá sok pá lyá za ti rend szer ben tör té nõ fel hasz -
ná lá sát, gon dos ko dik a pá lyá za ti rend szer ki ala kí tá sá ról,
elõ ké szí té sé rõl, nyil ván tar tást ve zet a pá lyá za tok ról,

o) mû köd te ti a köz vet len te rü let- és a te rü le ti ön kor -
mány za ti fej lesz té si cé lo kat szol gá ló de cent ra li zált pá lyá -
za ti rend szert,

p) elem zi a tér sé gi fej lesz té si fo lya ma to kat, egy be ve ti
azo kat a gaz da ság po li ti kai és kör nye zet gaz da sá gi cé lok -
kal, gon dos ko dik az azok kal össze füg gõ kor mány za ti
 intézkedések ha tás vizs gá la ta i nak el ké szí té sé rõl,

q) elõ ké szí ti, ki dol goz za és el lát ja a te rü let fej lesz tés in -
téz mény rend sze ré nek (re gi o ná lis, me gyei, kis tér sé gi) kor -
sze rû sí té sé vel és szak mai fel ügye le té vel kap cso la tos fel -
ada to kat,

r) ki dol goz za és meg va ló sít ja a te rü let fej lesz tés in téz -
mény rend sze ré nek köz pon ti fi nan szí ro zá sát,

s) fel ügye li és szak ma i lag irá nyít ja a kis tér sé gi há ló zat
mun ká ját,

t) ko or di nál ja a re gi o ná lis fej lesz té si és ha tár men ti
ope ra tív prog ra mok ter ve zé sét.

8. §

A mi nisz ter a te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé -
sért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint vég sõ szak mai 
vé le ményt ad a te le pü lé sek te le pü lés ren de zé si esz kö ze i rõl
azok meg ál la pí tá sa elõtt,

b) se gí ti a te le pü lés ren de zést érin tõ ku ta tá si elem zõ
 tevékenységet, tá mo gat ja a ku ta tás-fej lesz té si fel ada tok
el lá tá sát,

c) szak irá nyí tást és szak mai fel ügye le tet gya ko rol a
 területi fõ épí té szek te le pü lés ren de zés sel össze füg gõ fel -
ada ta i nak el lá tá sa fe lett,

d) szak ma i lag irá nyít ja a köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze -
tõ i nek a te le pü lé si ön kor mány za tok te le pü lés ren de zé si
 tevékenysége fe let ti tör vény es sé gi el len õr zé sét,

e) ki ala kít ja és mû köd te ti a te le pü lés fej lesz tés sel és
 településrendezéssel kap cso la tos in for má ci ós és adat szol -
gál ta tá si rend szert,

f) köz re mû kö dik a te le pü lé si mar ke ting te vé keny ség
kor mány za ti fel ada ta i nak el lá tá sá ban,

g) gon dos ko dik a föld ta ni ve szély hely zet meg elõ zé sé -
vel és el há rí tá sá val kap cso la tos pá lyá za ti rend szer mû köd -
te té sé rõl,

h) elem zi a te le pü lés fej lesz té si fo lya ma to kat, egybe -
veti azo kat a te rü let fej lesz té si, a gaz da ság po li ti kai és
a kör nye zet gaz da sá gi cé lok kal, gon dos ko dik az azok kal
össze füg gõ kor mány za ti in téz ke dé sek ha tás vizs gá la ta i nak 
el ké szí té sé rõl,

i) gon dos ko dik a ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás
el lá tá sá nak szak mai irá nyí tá sá ról és az el lá tás szak mai
 követelményei meg ha tá ro zá sá ról.

9. §

A mi nisz ter az épí tés ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) ja vas la tot tesz az épí tés ügyi stra té gi ai kon cep ci ók és 

prog ra mok meg ala po zá sá ra, ér vé nye sí ti a Kor mány épí -
tés ügyi po li ti ká ját és kép vi se li azo kat a ci vil tár sa da lom -
mal, a szak mai és tár sa dal mi szer ve ze tek kel való kap cso -
lat tar tás so rán,

b) köz re mû kö dik az épí tés üggyel kap cso la tos or szá gos 
ku ta tá si-fej lesz té si, ne ve lé si, ok ta tá si, kép zé si kon cep ci ók 
ki dol go zá sá ban,

c) elõ se gí ti – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter, va la -
mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter be vo ná sá -
val – az épí té sze ti kul tú ra meg õr zé sét, fenn tart ha tó fej lesz -
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té sét és vé del mét, en nek ke re té ben or szá gos ku ta tá si,
 mûszaki fej lesz té si, va la mint ok ta tá si-ne ve lé si prog ra mo -
kat dol goz tat ki és mû köd tet,

d) egyet ér té si jo got gya ko rol az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter rel a ré gé sze ti le lõ he lyek vé det té nyil vá ní tá sa és
a vé dett ség meg szün te té se ügyé ben, to váb bá a Vi lág örök -
ség Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság mun ká já ban és a vi lág kul -
tu rá lis és ter mé sze ti örök sé gé nek vé del mé rõl szó ló, az
Egye sült Nem ze tek Ok ta tá si, Tu do má nyos és Kul tu rá lis
Szer ve ze te Ál ta lá nos Kon fe ren ci á já nak ülés sza kán Pá -
rizs ban, 1972. no vem ber 16-án el fo ga dott Egyez mény
vég re haj tá sá ban,

e) részt vesz az aka dály men tes épí tett kör nye zet ala kí -
tá sá val össze füg gõ fel ada tok meg va ló sí tá sá ban,

f) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si hi va ta lok épí tés fel -
ügye le ti és jog al kal ma zá si te vé keny sé gé nek ellenõrzé -
sében,

g) el lát ja a ha tás kö ré be utalt mi nõ ség ügyi, ter mék biz -
ton sá gi, ta nú sí tá si, mi nõ ség biz to sí tá si, ha tó sá gi felügye -
leti fel ada to kat, az áruk és szol gál ta tá sok biz ton sá gá ra
 vonatkozó sza bá lyo zá si fel ada to kat, köz re mû kö dik a nem -
ze ti szab vá nyok ki dol go zá sá ban,

h) köz re mû kö dik a ki emel ke dõ épí té sze ti és ré gé sze ti
em lé kek or szá gos vé dett sé gû vé nyil vá ní tá sá ban, il let ve
a vé dett ség meg szün te té sé ben,

i) gon dos ko dik az épí tés ügy kö ré be tar to zó ha tó sá gi
nyil ván tar tá si rend szer ki ala kí tá sá ról és mû köd te té sé rõl,

j) ja vas la tot tesz az ener gia- és anyag ta ka ré kos épí té si
hul la dé kot új ra hasz no sí tó kör nye zet ba rát épí tés fel ada ta i -
val össze füg gõ, az épü le tek ener gia el lá tá sá val, az épü let -
gé pé szet tel, az épü let vil la mos ság gal kap cso la tos pá lyá za -
tok tar tal má ra, to váb bá az épí tõ ipart, épí tõ anyag-ipart
érin tõ ál la mi tá mo ga tá sok, pá lyá za tok ki írá sá val, le bo nyo -
lí tá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra,

k) össze han gol ja és szak ma i lag irá nyít ja az épí tés ügyi
és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok te vé keny sé gét,

l) egyet ér té si jo got gya ko rol a más mi nisz ter ha tás kö ré -
be tar to zó sa já tos épít mény faj ták, va la mint a mû em lék vé -
de lem alatt álló épít mé nyek re vo nat ko zó sza bá lyo zás
 kialakítása te kin te té ben,

m) el lát ja az épí té si ter mé kek és fel vo nók meg fe le lõ sé -
gé vel, a fel vo nók és moz gó lép csõk lé te sí té sé vel és mû -
köd te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat,

n) el lát ja az épí té sze ti kul tú ra fej lesz té sé vel és a he lyi
épí té sze ti örök ség meg óvá sá val, va la mint a terv ta ná csok -
kal kap cso la tos fel ada to kat.

10. §

A mi nisz ter a fej lesz tés po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 körében

a) kor mány ha tá ro zat ban fog lalt ki vé te lek kel össze han -
gol ja a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek or szá gos szin tû
fej lesz tés sel, fej lesz té si ter ve zés sel és prog ra mo zás sal
kap cso la tos te vé keny sé gét,

b) együtt mû kö dik a föld mû ve lés ügyi és vidékfejlesz -
tési mi nisz ter rel az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Koncep -
cióval össz hang ban a vi dék fej lesz tés át fo gó kö zép- és
hosszú távú stra té gi á já nak ter ve zé sé ben,

c) fel ada tai kö ré ben jo go sult a köz pon ti államigazga -
tási szer vek tõl ada to kat, in for má ci ó kat, elem zé se ket kér ni,

d) a Nem ze ti Se gély Ko or di ná tor és a Schen gen Alap
Fe le lõs Sze mély,

e) el lát ja a Lissza bo ni Prog ram nem ze ti ko or di ná to ra
fel ada ta it.

11. §

A mi nisz tert a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál -
lá sá ról szó ló 2006. évi LVII. tör vény 31. § (2) be kez dé sé -
ben sza bá lyo zott eset ben a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener -
gia ügyi mi nisz ter he lyet te sí ti.

12. §

(1) Ez a ren de let 2008. má jus 15-én lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 163/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnök
6/2008. (V. 14.) ME

rendelete

a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek
kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet

módosításáról

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 (a to váb bi ak ban: Ksztv.) 76. §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Ksztv.
71. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
 eljárva a kö vet ke zõ ket ren de lem:

1. §

A kor mány hi va ta lo kat fel ügye lõ mi nisz te rek ki je lö lé sé -
rõl szó ló 8/2006. (XII. 23.) ME ren de let 1. § b) és d) pont -
já ban a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész
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he lyé be a „köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz -
ter” szö veg, e) pont já ban az „az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a köz le ke dé si, hírköz -
lési és ener gia ügyi mi nisz ter” szö veg, f) pont já ban az
„a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz -
ter” szö veg lép.

2. §

(1) Ez a ren de let 2008. má jus 15-én lép ha tály ba, és az
azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le -
lõs kor mány biz tos szer ve zet irá nyí tá si jog kö ré rõl szó ló
7/2006. (XII. 20.) ME ren de let, az egész ség ügyi mi nisz ter
ha tás kö rét gya kor ló mi nisz ter ki je lö lé sé rõl szó ló 2/2008.
(IV. 29.) ME ren de let, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
 miniszter ha tás kö rét gya kor ló mi nisz ter ki je lö lé sé rõl szó ló 
4/2008. (IV. 29.) ME ren de let, va la mint a ku ta tás-fej lesz -
té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter ha tás kö rét gya kor ló
mi nisz ter ki je lö lé sé rõl szó ló 5/2008. (IV. 29.) ME
 rendelet.

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

Az egész ség ügyi mi nisz ter
20/2008. (V. 14.) EüM

ren de le te

az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ
táp szer rõl

Az élel mi sze rek rõl szó ló 2003. évi LXXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Étv.) 20. § (11) be kez dés a) pont já -
ban – a 19. § (8) be kez dé se vo nat ko zá sá ban az Étv. 20. §
(11) be kez dés 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
szó ló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § 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
szó ló 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
vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket 
ren de lem el: 

1. § 

(1) E ren de let az egész sé ges cse cse mõk szá má ra fo -
gyasz tás ra szánt anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ
táp szer elõ ál lí tá sá ra, össze té te lé re, ki sze re lé sé re, je lö lé sé -

re, for ga lom ba ho za ta lá ra, for gal ma zá sá ra és al kal ma zá sá -
ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket ál la pít ja meg. 

(2) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból nem mi nõ sül
táp szer nek

a) a kü lön jog sza bály alap ján nyil ván tar tás ba vett,
gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú anyag, il let ve
ké szít mény,

b) a spe ci á lis – gyó gyá sza ti cél ra szánt – di é tás élel mi -
szer (spe ci á lis táp szer).

2. § 

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) cse cse mõ: a ti zen két hó na pos nál fi a ta labb gyer mek;
b) kis gyer mek: az egy- és há rom éves kor kö zöt ti gyer -

mek;
c) anya tej-he lyet te sí tõ táp szer: olyan kü lön le ges táp lál -

ko zá si célú élel mi szer, amely ön ma gá ban ki elé gí ti a cse -
cse mõk táp anyag szük ség le tét a szü le tést kö ve tõ elsõ hó -
na pok ban a meg fe le lõ ki egé szí tõ táp lá lás be ve ze té sé ig;

d) anya tej-ki egé szí tõ táp szer: olyan kü lön le ges táp lál -
ko zá si célú élel mi szer, amely cse cse mõk táp lá lá sá ra szol -
gál a meg fe le lõ ki egé szí tõ táp lá lás be ve ze té se kor, és
amely a fõ fo lya dék ele met al kot ja ezen cse cse mõk fo ko za -
to san vál to za to sab bá váló ét rend jé ben;

e) nö vény vé dõ szer-ma ra dék: a nö vény vé de lem rõl szó ló 
2000. évi XXXV. tör vény 3. § 18. pont ja sze rint meg ha tá -
ro zott nö vény vé dõ szer nek az anya tej-he lyet te sí tõ és az
anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek ben levõ ma ra dé ka, be le ért ve
en nek anyag cse re ter mé ke it és a bom lá sá ból és re ak ci ó já -
ból szár ma zó ter mé ke ket is;

f) gyár tá si té tel: az a táp szer mennyi ség, amely ugyan -
azon elõ ál lí tá si, il let ve ki sze re lé si fo lya mat ban, vagy egy
gyár tá si so ro zat ban ké szült.

(2) E ren de let al kal ma zá sa so rán az élel mi sze rek kel
kap cso la tos, táp anyag-össze té tel re és egész ség re vo nat ko -
zó ál lí tá sok ról szó ló 2006. de cem ber 20-i 1924/2006/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let 2. cikk (2) be kez -
dé sé nek (1), (4), (5), (6) pont já ban elõ írt „ál lí tás”, „táp ér -
ték re uta ló ál lí tás”, „egész ség re vo nat ko zó ál lí tás” és a
„be teg sé gek koc ká za tá nak csök ken té sé vel kap cso la tos ál -
lí tás” fo ga lom meg ha tá ro zá so kat, a nagy ke res ke de lem fo -
gal ma te kin te té ben a ke res ke de lem rõl szó ló 2005. évi
CLXIV. tör vény 2. § l) pont ja, az elõ ál lí tó és for gal ma zó
fo gal ma te kin te té ben az élel mi sze rek rõl szó ló 2003. évi
LXXXII. tör vény 2. § 10. és 13. pont jai sze rin ti fo ga lom -
meg ha tá ro zá so kat kell al kal maz ni.

3. §

(1) Anya tej-he lyet te sí tõ táp szert és anya tej-ki egé szí tõ
táp szert csak ak kor le het Ma gyar or szá gon for ga lom ba
hoz ni, ha meg fe lel nek e ren de let elõ írá sa i nak.
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(2) A 2. § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti anya tej-
 helyettesítõ táp sze ren kí vül más ter mé ket nem le het for ga -
lom ba hoz ni, vagy nem le het úgy meg je le ní te ni, mint ami
ön ma gá ban al kal mas arra, hogy ki elé gít se az egész sé ges
cse cse mõk táp anyag szük ség le tét éle tük elsõ hó nap ja i ban,
a meg fe le lõ ki egé szí tõ táp lá lás be ve ze té sé ig.

4. §

Az anya tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-ki egé szí tõ táp szer
nem tar tal maz hat sem mi lyen anya got olyan mennyi ség -
ben, amely ve szé lyez te ti a cse cse mõk és a kis gyer me kek
egész sé gét.

5. §

Az anya tej-he lyet te sí tõ táp szer az 1. mel lék let 2. pont já -
ban meg ha tá ro zott fe hér je for rá sok ból és adott eset ben
egyéb olyan élel mi szer-össze te võk bõl ál lít ha tó elõ, ame -
lyek a tu do má nyos is me re tek sze rint bi zo nyí tot tan al kal -
ma sak a cse cse mõk szü le tés tõl kez dõ dõ kü lön le ges táp lá -
lá sá ra.

6. §

Az anya tej-ki egé szí tõ táp szer a 2. mel lék let 2. pont já ban 
meg ha tá ro zott fe hér je for rá sok ból és adott eset ben egyéb
olyan élel mi szer-össze te võk bõl ál lít ha tó elõ, ame lyek a tu -
do má nyos is me re tek sze rint bi zo nyí tot tan al kal ma sak a
hat hó nap nál idõ sebb cse cse mõk kü lön le ges táp lá lá sá ra.

7. §

(1) Az élel mi szer-össze te võk anya tej-he lyet te sí tõ és
anya tej-ki egé szí tõ táp szer ben való fel hasz ná lá sá ra az 1. és 
2. mel lék let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni. 

(2) Az anya tej-he lyet te sí tõ táp szer nek az 1. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott össze té te li kö ve tel mé nyek nek kell
meg fe lel nie, az 5. mel lék let elõ írá sa i nak fi gye lem be vé te -
lé vel.

(3) Az 1. mel lék let 2.1. pont já ban meg je lölt, tehéntej -
fehérjékbõl gyár tott anya tej-he lyet te sí tõ táp szer nek, mely -
nek fe hér je tar tal ma az 1. mel lék let 2.1. pont ja sze rin ti mi -
ni má lis ér ték és 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) kö zöt ti, a tu do -
má nyos is me re tek alap ján al kal mas nak kell len nie a cse -
cse mõk kü lön le ges táp lá lá sá ra.

(4) Az 1. mel lék let 2.2. pont já ban meg ha tá ro zott fe hér -
je-hid ro li zá tu mok ból gyár tott anya tej-he lyet te sí tõ táp szer -
nek, mely nek fe hér je tar tal ma az 1. mel lék let 2.2. pont ja
sze rin ti mi ni má lis ér ték és 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal)
kö zöt ti, a tu do má nyos is me re tek alap ján al kal mas nak kell

len nie a cse cse mõk kü lön le ges táp lá lá sá ra és meg kell fe -
lel nie a 6. mel lék let meg fe le lõ elõ írá sa i nak.

(5) Az anya tej-ki egé szí tõ táp szer nek a 2. mel lék let ben
meg ha tá ro zott össze té te li kö ve tel mé nyek nek kell meg fe -
lel nie, az 5. mel lék let elõ írá sa i nak fi gye lem be vé te lé vel.

(6) Nem mi nõ sül anya tej-he lyet te sí tõ táp szer nek és
anya tej-ki egé szí tõ táp szer nek az olyan ter mék, amely nek a 
fo gyasz tás ra al kal mas el ké szí té sé hez ivó víz mi nõ sé gû ví -
zen kí vül más anyag hoz zá adá sa is szük sé ges.

8. §

(1) Az anya tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-ki egé szí tõ táp -
szer elõ ál lí tá sá hoz csak a 3. mel lék let ben fel so rolt ás vá nyi
anya gok, vi ta mi nok, ami no sa vak és egyéb nit ro gén ve gyü -
le tek, va la mint egyéb kü lön le ges táp lál ko zá si cé lo kat
szol gá ló anya gok hasz nál ha tó ak fel.

(2) Az anya tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-ki egé szí tõ táp -
szer elõ ál lí tá sá hoz fel hasz nál ha tó ada lék anya go kat a Ma -
gyar Élel mi szer könyv 1-2-95/2 jelû kö te le zõ elõ írá sa tar -
tal maz za.

(3) A mik ro bi o ló gi ai kö ve tel mé nyek te kin te té ben az
anya tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-ki egé szí tõ táp szer nek az
élel mi sze rek ben elõ for du ló mik ro bi o ló gi ai szennye zõ dé -
sek meg en ged he tõ mér té ké rõl szó ló 4/1998. (XI. 11.) EüM 
ren de let ben fog lal tak nak kell meg fe lel nie.

9. §

(1) Az anya tej-he lyet te sí tõ táp szer ha té kony ha tó sá gi
el len õr zé sé nek elõ se gí té se ér de ké ben a ter mék Ma gyar -
or szá gon tör té nõ for ga lom ba ho za ta la kor az elõ ál lí tó
vagy for gal ma zó (a to váb bi ak ban együtt: for gal ma zó) a
for ga lom ba ho za talt be je len ti az Or szá gos Élel me zés-
és Táp lál ko zás tu do má nyi In té zet nél (a to váb bi ak ban:
OÉTI), a kü lön le ges táp lál ko zá si célú élel mi sze rek rõl
szó ló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let (a továb -
biakban: R. I.) 4. szá mú mel lék le te sze rin ti adat lap, va -
la mint a ter mé ken hasz nált cím ke min tá já nak egy ide jû
meg kül dé sé vel.

(2) Az (1) be kez dés sze rint kell el jár ni ab ban az eset -
ben is, ha a már be je len tett és for gal ma zott ter mék össze té -
te lé ben, az össze te võk ará nyá ban a cso ma go lást és a je lö -
lést il le tõ en bár mely vál to zás tör té nik.

(3) A fo gyasz tó egész sé gé nek vé del me ér de ké ben, a ter -
mé kek meg fe le lõ meg íté lé se és táp lál ko zás-élet ta ni ér té -
ke lé se cél já ból az OÉTI a be je len tõ tõl to váb bi do ku men tu -
mo kat is kér het. Két ség ese tén a ké szít mény biz ton sá gos
al kal maz ha tó sá gá ra vo nat ko zó bi zo nyí tá si kö te le zett ség a
for gal ma zót ter he li. 
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10. §

(1) Az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp -
szer ben – a (2) és (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – az egyes nö vény vé dõ szer-ma ra dé kok nem ha lad hat -
ják meg a 0,01 mg/kg ér té ket a fo gyasz tás ra kész vagy az
elõ ál lí tó uta sí tá sa i nak meg fe le lõ en fo gyasz tás ra el ké szí -
tett ter mék ben. 

(2) A 8. mel lék let ben fel so rolt nö vény vé dõ sze re ket
nem le het anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp -
szer elõ ál lí tá sá ra szánt me zõ gaz da sá gi ter mé kek ben fel -
hasz nál ni. A fo gyasz tás ra kész, il let ve az elõ ál lí tó uta sí tá -
sa sze rint fo gyasz tás ra el ké szí tett anya tej-he lyet te sí tõ és
anya tej-ki egé szí tõ táp szer azon ban az el len õr zés szem -
pont já ból meg fe le lõ, ha a 8. mel lék let 1. és 2. táb lá za tá ban
fel so rolt nö vény vé dõ sze rek ma ra dé ká nak mennyi sé ge
nem ha lad ja meg a 0,003 mg/kg szin tet.

(3) A 9. mel lék let ben meg ha tá ro zott nö vény vé dõ szer
ese tén a 9. mel lék let ben meg ha tá ro zott ma xi má lis szer ma -
ra dék-ér té ket kell al kal maz ni a fo gyasz tás ra kész vagy az
elõ ál lí tó uta sí tá sa i nak meg fe le lõ en fo gyasz tás ra el ké szí -
tett ter mék ben.

11. §

(1) A (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel az anya tej-
 helyettesítõ táp szer el ne ve zé sé nek és cím ké jé nek az
„anya tej-he lyet te sí tõ táp szer”, az anya tej-ki egé szí tõ táp -
szer el ne ve zé sé nek és cím ké jé nek az „anya tej-ki egé szí tõ
táp szer” meg ne ve zést tar tal maz nia kell.

(2) A tel jes mér ték ben te hén tej-fe hér jék bõl elõ ál lí tott
anya tej-he lyet te sí tõ táp szer el ne ve zé sé nek és cím ké jé nek
a „tej ala pú anya tej-he lyet te sí tõ táp szer”, a tel jes mér ték -
ben te hén tej-fe hér jék bõl elõ ál lí tott, anya tej-ki egé szí tõ
táp szer el ne ve zé sé nek és cím ké jé nek a „tej ala pú anya tej-
ki egé szí tõ táp szer” meg ne ve zést tar tal maz nia kell.

12. §

(1) Az élel mi sze rek je lö lé sé rõl szó ló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de let 4. §-a sze rin ti
ada to kon kí vül az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí -
tõ táp szer cím ké jén a kö vet ke zõ ket kell ma gyar nyel ven
fel tün tet ni:

a) anya tej-he lyet te sí tõ táp szer ese té ben tá jé koz ta tást ar -
ról, hogy a ter mék meg fe lel a nem szop ta tott cse cse mõk
kü lön le ges táp lá lá sá ra a szü le tés tõl kez dõ dõ en;

b) az anya tej-ki egé szí tõ táp szer ese té ben tá jé koz ta tást
ar ról, hogy

ba) csak a hat hó nap nál idõ sebb cse cse mõk kü lön le ges
táp anyag igé nyét elé gí ti ki, 

bb) csak egy ré szét ké pez he ti a ve gyes ét rend nek, 

bc) az élet elsõ hat hó nap já ban az anya tej he lyet te sí té sé -
re nem hasz nál ha tó;

c) anya tej-ki egé szí tõ táp szer ese té ben fi gyel mez te tõ
fel ira tot ar ról, hogy a ki egé szí tõ táp lá lás meg kez dé sé re
vo nat ko zó dön tést a hat hó na pos kort meg elõ zõ en csak
olyan szak em be rek ta ná csá ra hoz zák meg, akik a cse cse -
mõ- és gyer mek gon do zás te rü le tén te vé keny ked nek és
egész ség ügyi szak ké pe sí tés sel ren del kez nek, és az ilyen
dön tés alap já ul az egyes cse cse mõk egye di nö ve ke dé si és
fej lõ dé si igé nyei szol gál ja nak;

d) anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp szer
ese té ben a kJ-ban és a kcal-ban ki fe je zett hasz no sít ha tó
ener gia tar tal mat, va la mint a fe hér je-, szén hid rát- és zsír -
tar tal mat a fo gyasz tás ra kész ter mék 100 ml-ében, szám -
sze rû for má ban ki fe jez ve;

e) anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp szer ese -
té ben az 1. és a 2. mel lék le tek ben em lí tett min den egyes
ás vá nyi anyag és vi ta min át la gos mennyi sé gét, és
amennyi ben hoz zá adott ko lint, ino zi tot és kar ni tint tar tal -
maz, úgy ezek mennyi sé gét a fo gyasz tás ra kész ter mék
100 ml-ében, szám sze rû for má ban ki fe jez ve;

f) anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp szer ese -
té ben uta sí tá so kat a ter mék meg fe le lõ el ké szí té sé re, tá ro -
lá sá ra és a ke let ke zõ ma ra dék meg sem mi sí té sé re vo nat ko -
zó an, va la mint fi gyel mez te tést a nem meg fe le lõ el ké szí tés
és tá ro lás egész ség ügyi koc ká za ta i ra.

(2) A cím ke a kö vet ke zõ ket tar tal maz hat ja:
a) az anya tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-ki egé szí tõ táp -

szer vo nat ko zá sá ban a 3. mel lék let ben em lí tett táp anya gok 
át la gos mennyi sé gét a fo gyasz tás ra kész ter mék
100 ml-ében szám sze rû for má ban ki fe jez ve, az (1) be kez -
dés e) pont já ban fel so rol ta kon kí vül;

b) anya tej-ki egé szí tõ táp szer ese tén a fo gyasz tás ra kész
ter mék 100 ml-ére vo nat ko zó an a 7. mel lék let ben em lí tett
vi ta mi nok és ás vá nyi anya gok mennyi sé gét a szám sze rû
in for má ci ón kí vül az ott meg adott re fe ren cia ér té kek szá -
za lé ká ban ki fe jez ve.

(3) Az anya tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-ki egé szí tõ táp -
szer cím ké jét úgy kell meg ter vez ni, hogy biz to sít sa a szük -
sé ges in for má ci ót a ter mé kek meg fe le lõ fel hasz ná lá sá ról,
és ne tán to rít sa el az anyát a szop ta tás tól.

(4) Ti los a „hu ma ni zált”, „ma ter na li zált”, „adap tált”,
„em ber i”, „anya sze rû”, „al kal mas sá tett”, va la mint az
olyan ki fe je zé sek hasz ná la ta, ame lyek az anya tej-he lyet te -
sí tõ és az anya tej-ki egé szí tõ táp szert az anya tej jel egyen ér -
té kû nek tün te tik fel. 

(5) Az anya tej-he lyet te sí tõ táp szer cím ké jé nek a kö vet -
ke zõ ket is tar tal maz nia kell, „Fon tos fi gyel mez te tés” cím
alatt:

a) an nak meg je le ní té sét, hogy a szop ta tás a leg jobb táp -
lá lá si mód a cse cse mõ szá má ra,

b) fi gyel mez te tõ fel ira tot, hogy a ter mé ket csak olyan
szak em be rek ta ná csá ra hasz nál ják, akik a cse cse mõ- és
gyer mek gon do zás te rü le tén te vé keny ked nek és egész ség -
ügyi szak ké pe sí tés sel ren del kez nek. 
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(6) Az anya tej-he lyet te sí tõ táp szer cím ké je nem tar tal -
maz hat cse cse mõ ké pe ket, sem más olyan ké pet vagy szö -
ve get, amely ide a li zál hat ja a ter mék hasz ná la tát. A cím ke
tar tal maz hat gra fi kus meg je le ní té se ket a ter mék azo no sí -
tá sá nak meg könnyí té se és az el ké szí tés mód já nak szem lél -
te té se ér de ké ben.

(7) Az anya tej-he lyet te sí tõ táp szer cím ké je csak a
4. mel lék let ben fel so rolt ese tek ben és az ott meg ha tá ro zott
fel té te lek kel össz hang ban tar tal maz hat a táp anyag-össze -
té tel re és egész ség re vo nat ko zó ál lí tá so kat.

(8) Az anya tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-ki egé szí tõ táp -
szert úgy kell cím kéz ni, hogy az le he tõ vé te gye a fo gyasz -
tók szá má ra e ter mé kek egy ér tel mû meg kü lön böz te té sét,
és el ke rül he tõ le gyen az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-
ki egé szí tõ táp szer össze té vesz té sé nek koc ká za ta.

(9) A (3)–(8) be kez dés ben em lí tett kö ve tel mé nye ket,
ti lal ma kat és kor lá to zá so kat a ter mék kül sõ meg je le né sé re, 
alak já ra, az al kal ma zott cso ma go ló anyag ra, az el ren de zés
mód já ra és a kör nye ze té re az áru sí tó he lye ken, va la mint a
rek lám ra is meg fe le lõ en al kal maz ni kell.

13. §

(1) Az anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek rek lá mo zá sa ki zá -
ró lag a cse cse mõ gon do zás ra vagy tu do má nyos publiká -
ciókra sza ko so dott ki ad vá nyok ban tör tén het. Az anya tej-
he lyet te sí tõ táp sze rek rek lá mo zá sá ra a 12. § (3)–(8) be -
kez dé sé ben meg ál la pí tott fel té te lek vo nat koz nak. Az
anya tej-he lyet te sí tõ táp szer rek lám ja csak tu do má nyo san
meg ala po zott és tény sze rû in for má ci ót tar tal maz hat, és
nem utal hat arra, vagy nem su gall hat ja, hogy a táp szer rel
tör té nõ táp lá lás egyen ér té kû vagy elõ nyö sebb, mint a
szop tatás.

(2) Az anya tej-he lyet te sí tõ táp szert áru sí tó he lye ken
nem le het sem mi lyen, az anya tej-he lyet te sí tõ táp szert nép -
sze rû sí tõ te vé keny sé get vé gez ni, amely az anya tej-he lyet -
te sí tõ táp szer vá sár lá sá nak ösz tön zé sét se gí ti elõ.

(3) Az anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek elõ ál lí tói és for -
gal ma zói a nyil vá nos ság nak, vá ran dós anyá nak, szop ta tós
anyá nak vagy csa lád tag ja i nak in gye nes vagy csök ken tett
árú ké szít ményt, min tát vagy bár mely más nép sze rû sí tõ
aján dé kot egész ség ügyi szol gál ta tó vagy az egész ség ügyi
szol gál ta tó al kal ma zott ja út ján sem ad hat.

14. §

(1) Azok nak az írá sos vagy au di o vi zu á lis jel le gû tá jé -
koz ta tó és ok ta tó anya gok nak, ame lyek cse cse mõk táp lá -
lá sá val fog lal koz nak, és ame lye ket vá ran dós nõk, cse cse -
mõs, il let ve kis gyer me kes anyák ré szé re szán tak, kö zért -
he tõ tá jé koz ta tást kell nyúj ta ni uk a kö vet ke zõk rõl:

a) a szop ta tás elõ nyei és el sõd le ges sé ge,

b) az anya táp lál ko zá sa, fel ké szü lé se a szop ta tás ra és a
szop ta tás foly ta tá sá ra,

c) a rész le ges táp sze res táp lá lás le het sé ges ne ga tív ha tá -
sai a szop ta tás ra,

d) a szop ta tás meg sza kí tá sa ese tén fel lé põ ne héz sé gek
vissza szok ta tás kor,

e) szük ség ese tén az anya tej-he lyet te sí tõ táp szer he lyes
fel hasz ná lá sa.

(2) Az anya tej-he lyet te sí tõ táp szer fel hasz ná lá sá ról is
in for má ci ót tar tal ma zó tá jé koz ta tó vagy ok ta tó anyag ban
fel kell tün tet ni a táp szer hasz ná la tá nak szo ci á lis és pénz -
ügyi vo nat ko zá sa it, a nem meg fe le lõ élel mi sze rek és táp lá -
lá si mód sze rek, és kü lö nö sen az anya tej-he lyet te sí tõ táp -
szer hely te len hasz ná la tá nak egész ség ügyi koc ká za ta it.
Az ilyen anyag nem tar tal maz hat olyan ké pet, amely ide a -
li zál ja az anya tej-he lyet te sí tõ táp szer al kal ma zá sát.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tó és ok ta tó
anya gok nak, va la mint egyéb tá jé koz ta tó és ok ta tó esz kö -
zök nek az elõ ál lí tó és for gal ma zó ál ta li té rí tés men tes ren -
del ke zés re bo csá tá sa csak az OÉTI en ge dé lyé vel vagy az
ál ta la az ilyen ese tek re meg ál la pí tott és köz zé tett el vek nek 
meg fe le lõ en tör tén het. A té rí tés men tes ren del ke zés re bo -
csá tást az OÉ TI-nél be kell je len te ni. Ha az OÉTI a be je -
len tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül a ren del ke zés re bo csá -
tást ha tá ro zat tal nem tilt ja meg, azt úgy kell te kin te ni,
hogy a ren del ke zés re bo csá tás hoz hoz zá já rul. 

(4) A (3) be kez dés sze rin ti anyag vagy esz köz vi sel he ti
a ren del ke zés re bo csá tó cég ne vét vagy cég je lét, azon ban
nem utal hat az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ
táp szer ke res ke del mi már ká já ra, véd je gyé re, és csak az
egész ség ügyi el lá tó há ló za ton be lül ter jeszt he tõ.

(5) Va la mely in té zet vagy szer ve zet ré szé re akár az in -
téz mé nyen be lü li vagy azon kí vü li fel hasz ná lás ra aján dé -
ko zott vagy csök ken tett áron adott anyatej- helyettesítõ
táp szer csak olyan cse cse mõ ré szé re ad ha tó, aki nek anya -
tej-he lyet te sí tõ táp szer rel való táp lá lá sa szük sé ges és ez
csak ad dig tör tén het, amed dig arra fel tét le nül szük ség van.

15. §

(1) Az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp -
szer, il let ve az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ
táp szer gyár tá si té te lé re vo nat ko zó – fel té te le zett – nem
meg fe le lõ sé get a for gal ma zó és a táp szert ren de lõ or vos a
tu do má sá ra ju tást kö ve tõ en ha la dék ta la nul kö te les az
 OÉTI-nek be je len te ni.

(2) A be je len tõ a rek la má ció oká nak le írá sá val együtt a
ki fo gás olt min tát, to váb bá egy da rab, a ki fo gás olt táp szer -
rel azo nos gyár tá si so ro za tú, zárt cso ma go lá sú min tát kö -
te les be kül de ni az OÉ TI-be. A be je len tõ nek kö zöl nie kell
azt is, hogy mi lyen kész let tel ren del ke zik a ki fo gás olt so -
ro zat ból.

2008/74. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4513



(3) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés rõl az OÉTI az
Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va talt (a to váb bi ak ban: OTH)
ér te sí ti. Az OTH a hiba sú lyát mér le ge li, és amennyi ben
fel me rül a gya nú ja an nak, hogy a kifogá solt anya tej-he -
lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp szer egész ség ká ro so -
dást okoz hat, a gyár tá si té tel for gal ma zá sát át me ne ti leg
meg tilt hat ja az egész ség ká ro sí tó ha tás meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló vizs gá lat le zá rá sá ig. Amennyi ben meg ál la pí tást
nyer, hogy a ki fo gás olt té tel egész ség ká ro so dást okoz hat,
az OTH el ren de li a ter mék for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sát.

(4) Amennyi ben meg ál la pí tást nyer, hogy az anya tej-
he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp szer, il let ve a gyár tá si 
té tel nem fe le l meg az e ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek nek, az OTH a for gal ma zót ha tár idõ tû zé sé vel
fel szó lít ja a hi á nyos sá gok meg szün te té sé re, il let ve a szük -
sé ges in téz ke dé sek vég re haj tá sá ra. Amennyi ben a for gal -
ma zó a fel szó lí tás nak ha tár idõ ben nem tesz ele get, az OTH 
el ren de li a ter mék for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sát, és er rõl
a be je len tõt ha la dék ta la nul ér te sí ti.

(5) Az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp szer 
for ga lom ból való ki vo ná sá nak vég re haj tá sa és an nak költ -
sé gei – amennyi ben a nem meg fe le lõ ség be iga zo ló dik – a
for gal ma zót ter he lik.

(6) Az elõ ál lí tó vagy an nak ma gyar or szá gi meg bí zott -
ja – az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek
mi nõ sé gi el len õr zé se cél já ból – kö te les min den gyár tá si
té tel bõl há rom cso ma go lá si egy ség meg õr zé sé rõl gon dos -
kod ni leg alább a mi nõ ség meg õr zé si idõ vé gé ig, és azt ké -
rés re az OÉTI ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

16. §

(1) A for gal ma zó, il let ve az anya tej-he lyet te sí tõ és
anya tej-ki egé szí tõ táp szert ren de lõ or vos kö te les az al kal -
ma zás so rán ál ta la ész lelt vagy tu do má sá ra ju tott

a) az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp szer
al kal ma zá sa so rán fel lé põ sú lyos, nem kí vá na tos, il let ve

b) az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp szer
to váb bi al kal ma zá sát be fo lyá so ló 
mel lék ha tá so kat az OÉ TI-nek be je len te ni.

(2) Az OÉTI az (1) be kez dés sze rin ti be je len tést ki vizs -
gál ja, ér té ke li és a vizs gá lat ered mé nyé rõl az OTH-t érte -
síti.

(3) Az OTH a vizs gá lat ered mé nyé nek is me re té ben, kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va
meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket és er rõl a for gal ma -
zás ban részt ve võ ket, il let ve a be je len tõt köz vet le nül ér -
tesíti.

(4) Anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp szer rel 
nagy ke res ke del mi te vé keny sé get csak olyan gaz dál ko dó
szer ve zet foly tat hat, amely táp szer, gyógy szer vagy élel -
mi szer for ga lom ba ho za ta lá ra vagy for gal ma zá sá ra jo go sí -
tó en ge déllyel ren del ke zik.

(5) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az
R. I. elõ írá sa it kell al kal maz ni.

17. §

Az anya tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-ki egé szí tõ táp szer
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal tör té nõ ren de lé sé re és
ki adá sá ra a gyógy sze rek re vo nat ko zó jog sza bá lyok az
irány adók.

18. §

Az e ren de let 7. § (2)–(5) be kez dé sé ben elõ írt kö ve tel -
mé nyek nek nem meg fe le lõ, a spe ci á lis gyó gyá sza ti cél ra
szánt táp sze rek rõl szó ló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM ren de -
let (a to váb bi ak ban: R. II.) 1. szá mú mel lék le te 4. pont já -
ban meg ha tá ro zott, a ki fe je zet ten cse cse mõk szá má ra ké -
szült spe ci á lis gyó gyá sza ti cé lok ra szánt táp szer 2012. ja -
nu ár 1-jé tõl nem hoz ha tó for ga lom ba.

19. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg az anya tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-
ki egé szí tõ táp sze rek rõl szó ló 23/2003. (V. 9.) ESZCSM
ren de let (a to váb bi ak ban: R. III.) ha tá lyát vesz ti.

(2) Az e ren de let 7. § (2)–(5) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak nem meg fe le lõ, az R. II. 1. szá mú mel lék le te 4. pont já -
ban meg ha tá ro zott, a ki fe je zet ten cse cse mõk szá má ra spe -
ci á lis gyó gyá sza ti cél ra szánt táp szer össze té te lé re vo nat -
ko zó an a 10. mel lék let ben fog lalt elõ írá so kat 2011. de cem -
ber 31-éig le het al kal maz ni. 

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en for ga lom ba
ho zott anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp -
szer – a 18. §-ban fog lal tak sé rel me nél kül – 2009. de cem -
ber 31-ét kö ve tõ en nem hoz ha tó for ga lom ba, nem ke rül het 
ér té ke sí tés re, il let ve bár mely más mó don nem ad ha tó át
vég sõ fel hasz ná ló nak, amennyi ben e ren de let elõ írá sa i nak
nem fe le l meg. 

(4) A (2) be kez dés és a 10. mel lék let 2012. ja nu ár 1-jén
ha tá lyát vesz ti. 

(5) A (4) be kez dés 2012. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

(6) Az R. II. 1. szá mú mel lék le te I. szá mú táb lá za tá nak
ás vá nyi anya gok ra vo nat ko zó ré szé ben a man gán ra vo nat -
ko zó sor he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Man gán (µg) 0,25 25 1 100”

(7) Ha tá lyát vesz ti az R. II.
a) 9. § (2) be kez dé sé nek „A csak vény re ki ad ha tó táp -

sze re ket a 2. szá mú mel lék let,” szö veg ré sze,
b) 2. szá mú mel lék le te.
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(8) Ha tá lyát vesz ti az ét rend-ki egé szí tõk rõl szó ló
37/2007. (IV. 26.) ESZCSM ren de let 12. § (2) bekezdé -
sének „(a to váb bi ak ban együtt: me gyei in té zet)” szöveg -
része.

(9) A (6)–(8) be kez dés az e ren de let ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(10) Ez a ren de let az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-
 kiegészítõ táp sze rek rõl, va la mint az 1999/21/EK irány elv
mó do sí tá sá ról szó ló, 2006. de cem ber 22-i, 2006/141/EK
bi zott sá gi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelethez

Az elõállító utasításai szerint elkészített anyatej-helyettesítõ tápszerek
 alapvetõ összetétele

A mel lék let ben meg adott ér té kek a fo gyasz tás ra kész ál la pot ban for gal ma zott, il let ve az elõ ál lí tó uta sí tá sai sze rint fo -
gyasz tás ra el ké szí tett vég ter mé kek re vo nat koz nak.

1. Ener gia

Mi ni mum Ma xi mum

250 kJ/100 ml
(60 kcal/100 ml)

295 kJ/100 ml
(70 kcal/100 ml)

2. Fe hér jék

(Fe hér je tar ta lom = nit ro gén tar ta lom × 6,25)

2.1. Te hén tej-fe hér jék bõl gyár tott anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek

Mi ni mum(1) Ma xi mum

0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal)
(1) Azok nak a te hén tej-fe hér jék bõl gyár tott anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek nek, ame lyek fe hér je tar tal ma a mi ni má lis és 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) kö zöt ti, meg
kell fe lel ni ük a 7. § (3) be kez dé sé nek.

Azo nos ener gia tar ta lom ra vo nat koz tat va az anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek nek min den nél kü löz he tet len és fel té te le sen 
nél kü löz he tet len ami no sav ból annyi hasz no sít ha tó mennyi sé get kell tar tal maz ni uk, ami leg alább egyen lõ az zal,
amennyit a re fe ren cia fe hér je (az 5. mel lék let sze rint meg ha tá ro zott anya tej) tar tal maz. Azon ban szá mí tá si cél ból a
 metionin és cisz te in kon cent rá ci ó it össze le het adni, amennyi ben a me ti o nin:cisz te in arány 2-nél nem na gyobb, to váb bá
a fe nil ala nin és ti ro zin kon cent rá ci ó it össze le het adni, amennyi ben a ti ro zin:fe nil ala nin arány 2-nél nem na gyobb. A
 metionin:cisz te in arány 2-nél le het na gyobb, de 3-nál nem le het na gyobb, fel té ve, hogy a ter mék nek a cse cse mõk kü lön -
le ges táp lá lá sá ra való al kal mas sá gát olyan meg fe le lõ ta nul má nyok ré vén mu tat ják ki, me lye ket a ta nul má nyok ter ve zé -
sé rõl és  vég re haj tá sá ról  szóló, ál ta lá no san el fo ga dott szak ér tõi irány mu ta tá sok alap ján vé gez nek.

2.2. Hid ro li zált fe hér jék bõl gyár tott anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek

Mi ni mum(1) Ma xi mum

0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal)
(1) Azok nak a hid ro li zált fe hér jék bõl gyár tott anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek nek, ame lyek fe hér je tar tal ma a mi ni má lis és 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) kö zöt -
ti, meg kell fe lel ni ük a 7. § (4) be kez dé sé nek.

Azo nos ener gia tar ta lom ra vo nat koz tat va az anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek nek min den nél kü löz he tet len és fel té te le sen 
nél kü löz he tet len ami no sav ból annyi hasz no sít ha tó mennyi sé get kell tar tal maz ni uk, ami leg alább egyen lõ az zal,
amennyit a re fe ren cia fe hér je (az 5. mel lék let sze rint meg ha tá ro zott anya tej) tar tal maz. Azon ban szá mí tá si cél ból a
 metionin és cisz te in kon cent rá ci ó it össze le het adni, amennyi ben a me ti o nin:cisz te in arány 2-nél nem na gyobb, to váb bá
a fe nil ala nin és ti ro zin kon cent rá ci ó it össze le het adni, amennyi ben a ti ro zin:fe nil ala nin arány 2-nél nem na gyobb. A



 metionin:cisz te in arány 2-nél le het na gyobb, de 3-nál nem le het na gyobb, fel té ve, hogy a ter mék nek a cse cse mõk kü lön -
le ges táp lá lá sá ra való al kal mas sá gát meg fe le lõ ta nul má nyok ré vén mu tat ják ki, me lye ket a ta nul má nyok ter ve zé sé rõl és
vég re haj tá sá ról  szóló, ál ta lá no san el fo ga dott szak ér tõi irány mu ta tá sok alap ján vé gez nek.

Az L-kar ni tin-tar ta lom leg alább 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.3. Ki zá ró lag szó ja fe hér je-izo lá tu mok ból vagy en nek te hén tej-fe hér jék kel ké szí tett ke ve ré ké bõl gyár tott anya -
tej-he lyet te sí tõ táp sze rek

Mi ni mum Ma xi mum

0,56 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)

0,7 g/100 kJ
(3 g/100 kcal)

Csak szó ja fe hér je-izo lá tu mo kat sza bad ezen anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek gyár tá sá ra hasz nál ni.
Azo nos ener gia tar ta lom ra vo nat koz tat va az anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek nek min den nél kü löz he tet len és fel té te le sen 

nél kü löz he tet len ami no sav ból annyi hasz no sít ha tó mennyi sé get kell tar tal maz ni uk, ami leg alább egyen lõ az zal,
amennyit a re fe ren cia fe hér je (az 5. mel lék let sze rint meg ha tá ro zott anya tej) tar tal maz. Azon ban szá mí tá si cél ból a
 metionin és cisz te in kon cent rá ci ó it össze le het adni, amennyi ben a me ti o nin:cisz te in arány 2-nél nem na gyobb, to váb bá
a fe nil ala nin és ti ro zin kon cent rá ci ó it össze le het adni, amennyi ben a ti ro zin:fe nil ala nin arány 2-nél nem na gyobb. A
 metionin:cisz te in arány 2-nél le het na gyobb, de 3-nál nem le het na gyobb, fel té ve, hogy a ter mék nek a cse cse mõk kü lön -
le ges táp lá lá sá ra való al kal mas sá gát olyan meg fe le lõ ta nul má nyok ré vén mu tat ják ki, me lye ket a ta nul má nyok ter ve zé -
sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló, ál ta lá no san el fo ga dott szak ér tõi irány mu ta tá sok alap ján vé gez nek.

Az L-kar ni tin-tar ta lom leg alább 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.4. Ami no sa vak hoz zá adá sa az anya tej-he lyet te sí tõk höz min den eset ben ki zá ró lag a fe hér jék táp ér té ké nek fel ja ví tá -
sa cél já ból meg en ge dett, és csak az eh hez szük sé ges mér ték ben.

3. Ta u rin

Amennyi ben ta u rint ad nak az anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek hez, ak kor a ta u rin mennyi sé ge nem le het na gyobb, mint
2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).

4. Ko lin

Mi ni mum Ma xi mum

1,7 mg/100 kJ
(7 mg/100 kcal)

12 mg/100 kJ
(50 mg/100 kcal)

5. Zsí rok

Mi ni mum Ma xi mum

1,05 g/100 kJ
(4,4 g/100 kcal)

1,4 g/100 kJ
(6,0 g/100 kcal)

5.1. A kö vet ke zõ anya gok fel hasz ná lá sa ti los:
– sze zám mag olaj,
– gya pot mag olaj.

5.2. La u ril sav és mi risz tin sav

Mi ni mum Ma xi mum

– kü lön-kü lön vagy együt te sen: az összes zsír tar ta lom
20%-a

5.3. A transz zsír sav-tar ta lom nem ha lad ja meg az összes zsír tar ta lom 3%-át.

5.4. Az eru ka sav-tar ta lom nem ha lad ja meg az összes zsír tar ta lom 1%-át.
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5.5. Li no lén sav (gli ce ri dek alak já ban = li no le á tok)

Mi ni mum Ma xi mum

70 mg/100 kJ 
(300 mg/100 kcal)

285 mg/100 kJ
(1200 mg/100 kcal)

5.6. Az al fa-li no lén sav-tar ta lom leg alább 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).
A li no lén sav/al fa-li no lén sav ará nya leg alább 5 és leg fel jebb 15.

5.7. Hosszú szén lán cú (20 és 22 szé na tom) több szö rö sen te lí tet len zsír sa va kat (LCP) hoz zá le het adni a ter mék hez.
Ilyen eset ben ezek mennyi sé ge nem ha lad ja meg:

– az összes zsír tar ta lom 1%-át n-3 LCP-nél, és
– az összes zsír tar ta lom 2%-át n-6 LCP-nél (az összes zsír tar ta lom 1%-át ara chi don sav nál 20:4 n-6).
Az ei ko za pen tén-sav-tar ta lom (20:5 n-3) nem ha lad ja meg a do ko za he xa én-sav (22:6 n-3) tar tal mat.
A do ko za he xa én-sav-tar ta lom (22:6 n-3) nem ha lad ja meg az n-6 LCP tar tal mat.

6. Fosz fo li pi dek

Az anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek ben lévõ fosz fo li pi dek mennyi sé ge nem le het na gyobb, mint 2 g/l.

7. Ino zit

Mi ni mum Ma xi mum

1 mg/100 kJ
(4 mg/100 kcal)

10 mg/100 kJ
(40 mg/100 kcal)

8. Szén hid rá tok

Mi ni mum Ma xi mum

2,2 g/100 kJ
(9 g/100 kcal)

3,4 g/100 kJ
(14 g/100 kcal)

8.1. Csak a kö vet ke zõ szén hid rá to kat sza bad fel hasz nál ni:
– lak tóz
– mal tóz
– sza cha róz
– glü kóz
– mal to-dext ri nek
– glü kóz szi rup vagy szá rí tott glü kóz szi rup
– elõ fõ zött ke mé nyí tõ*
– zse la ti nált ke mé nyí tõ*

8.2. Tej cu kor

Mi ni mum Ma xi mum

1,1 g/100 kJ
(4,5 g/100 kcal)

–

E ren del ke zés nem vo nat ko zik azon anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek re, ame lyek ben a szó ja fe hér je-izo lá tu mok az összes 
fe hér je tar ta lom több mint 50%-át te szik ki.

* Ter mé sze tes ál la pot ban glu tén men tes.
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8.3. Sza cha róz

Sza cha rózt csak hid ro li zált fe hér jék bõl gyár tott anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek hez le het hoz zá ad ni. Hoz zá adás ese tén
a sza cha róz mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg az összes szén hid rát tar ta lom 20%-át.

8.4. Glü kóz

Glü kózt csak hid ro li zált fe hér jék bõl gyár tott anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek hez le het hoz zá ad ni. Hoz zá adás ese tén a
glü kóz mennyi sé ge leg fel jebb 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) le het.

8.5. Elõ fõ zött ke mé nyí tõ és/vagy zse la ti nált ke mé nyí tõ

Mi ni mum Ma xi mum

– 2 g/ml és az összes szén hid rát tar ta lom 30%-a

9. Fruk to-oli go sza cha ri dok és ga lak to-oli go sza cha ri dok

Fruk to-oli go sza cha ri dok és ga lak to-oli go sza cha ri dok hoz zá ad ha tók az anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek hez. Ilyen eset -
ben ezek mennyi sé ge nem ha lad ja meg: a 0,8 g/100 ml-t 90%-nyi oli go ga lak to zil-lak tóz és 10%-nyi nagy mo le ku la sú lyú 
oli gof ruk to zil-sza cha róz kom bi ná ció ese té ben.

A fruk to-oli go sza cha ri dok és ga lak to-oli go sza cha ri dok egyéb ma xi má lis szint je it és egyéb kom bi ná ci ó it az 5. §-sal
össz hang ban le het al kal maz ni.

10. Ás vá nyi anya gok

10.1. Te hén tej-fe hér jék bõl vagy hid ro li zált fe hér jék bõl gyár tott anya tej-he lyet te sí tõ táp sze rek

100 kJ-ra vo nat koz ta tott ér ték 100 kcal-ra vo nat koz ta tott ér ték

mi ni mum ma xi mum mi ni mum ma xi mum

Nát ri um (mg) 5 14 20 60

Ká li um (mg) 15 38 60 160

Klo rid (mg) 12 38 50 160

Kal ci um (mg) 12 33 50 140

Fosz for (mg) 6 22 25 90

Mag né zi um (mg) 1,2 3,6 5 15

Vas (mg) 0,07 0,3 0,3 1,3

Cink (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5

Réz (µg) 8,4 25 35 100

Jód (µg) 2,5 12 10 50

Sze lén (µg) 0,25 2,2 1 9

Man gán (µg) 0,25 25 1 100

Flu o rid (µg) – 25 – 100

A kal ci um/fosz for-arány nem le het ke ve sebb, mint 1,0, és nem le het több, mint 2,0.

10.2. Ki zá ró lag szó ja fe hér je-izo lá tu mok ból vagy en nek te hén tej-fe hér jék kel ké szí tett ke ve ré ké bõl gyár tott anya -
tej-he lyet te sí tõ táp sze rek

A 10.1. pont min den kö ve tel mé nye al kal ma zan dó, ki vé ve a vas ra és fosz for ra vo nat ko zó kat, ame lyek a kö vet ke zõk:

100 kJ-ra vo nat koz ta tott ér ték 100 kcal-ra vo nat koz ta tott ér ték

mi ni mum ma xi mum mi ni mum ma xi mum

Vas (mg) 0,12 0,5 0,45 2

Fosz for (mg) 7,5 25 30 100
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11. Vi ta mi nok

100 kJ-ra vo nat koz ta tott ér ték 100 kcal-ra vo nat koz ta tott ér ték

mi ni mum ma xi mum mi ni mum ma xi mum

A-vi ta min (µg-RE)(1) 14 43 60 180

D-vi ta min (µg)(2) 0,25 0,65 1 2,5

Ti a min (µg) 14 72 60 300

Ri bo fla vin (µg) 19 95 80 400

Ni a cin (µg)(3) 72 375 300 1500

Pan to tén sav (µg) 95 475 400 2000

B6-vi ta min (µg) 9 42 35 175

Bi o tin (µg) 0,4 1,8 1,5 7,5

Fol sav (µg) 2,5 12 10 50

B12-vi ta min (µg) 0,025 0,12 0,1 0,5

C-vi ta min (mg) 2,5 7,5 10 30

K-vi ta min (µg) 1 6 4 25

E-vi ta min 

(mg a-TE)(4)
0,5/g több szö rö sen 

te lí tet len zsír sav li no -
lén sav ként ki fe jez ve a 
ket tõs kö té sek te kin -
te té ben kor ri gál va(5),
de egyet len eset ben
sem le het ke ve sebb,

mint 0,1 mg/100
hasz no sí ha tó kJ

1,2 0,5/g több szö rö sen 
te lí tet len zsír sav li no -
lén sav ként ki fe jez ve a 
ket tõs kö té sek te kin -
te té ben kor ri gál va(5),
de egyet len eset ben
sem le het ke ve sebb,

mint 0,5 mg/100
hasz no sí ha tó kcal

5

(1) RE = all-transz re ti nol ek vi va lens.
(2) Ko le kal ci fe rol for má já ban, amely nél 10 µg = 400 NE D-vi ta min.
(3) Ni a cin ként meg je len ve.

(4) a-TE = d-a-to ko fe rol-ek vi va lens.

(5) 0,5 mg a-TE/1 g li nol sav (18:2 n-6); 0,75 mg a-TE/1 g a-li no lén sav (18:3 n-3); 1,0 mg a-TE/1 g ara chi don sav (20:4 n-6); 1,25 mg a-TE/1 g eikozapen -
taén-sav (20:5 n-3); 1,5 mg a-TE/1 g do ko za he xa én-sav (22:6 n-3).

12. Nuk le o ti dok

A kö vet ke zõ nuk le o ti do kat le het hoz zá ad ni:

Ma xi mum(1)

(mg/100 kJ) (mg/100 kcal)

ci ti din 5’-mo no fosz fát-uri din 0,60 2,50

uri din 5’-mo no fosz fát 0,42 1,75

ade no zin 5’-mo no fosz fát 0,36 1,50

gu a no zin 5’-mo no fosz fát 0,12 0,50

ino zin 5’-mo no fosz fát 0,24 1,00

(1) A nuk le o ti dok együt tes kon cent rá ci ó ja nem ha lad ja meg az 1,2 mg/100 kJ-t (5 mg/100 kcal-t).
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2. melléklet a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelethez

Az elõállító utasításai szerint elkészített anyatej-kiegészítõ tápszerek
 alapvetõ összetétele

Meg jegy zés: Az eb ben a mel lék let ben meg ha tá ro zott ér té kek a fo gyasz tás ra kész ál la pot ban for gal ma zott, il let ve az
elõ ál lí tó uta sí tá sai sze rint fo gyasz tás ra el ké szí tett vég ter mé kek re vo nat koz nak.

1. Ener gia

Mi ni mum Ma xi mum

250 kJ/100 ml
(60 kcal/100 ml)

295 kJ/100 ml
(70 kcal/100 ml)

2. Fe hér jék

(Fe hér je tar ta lom = nit ro gén tar ta lom × 6,25)

2.1. Te hén tej-fe hér jék bõl gyár tott anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek

Mi ni mum Ma xi mum

0,45 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)

0,8 g/100 kJ
(3,5 g/100 kcal)

Azo nos ener gia tar ta lom ra vo nat koz tat va az anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek nek min den nél kü löz he tet len és fel té te le sen
nél kü löz he tet len ami no sa vat leg alább ak ko ra hasz no sít ha tó mennyi ség ben kell tar tal maz ni uk, mint amennyit a re fe ren -
cia fe hér je (az 5. mel lék let sze rint meg ha tá ro zott anya tej) tar tal maz. Azon ban szá mí tá si cél ból a me ti o nin és cisz te in kon -
cent rá ci ó it össze le het adni, amennyi ben a me ti o nin:cisz te in arány 3-nál nem na gyobb, to váb bá a fe nil ala nin és ti ro zin
kon cent rá ci ó it össze le het adni, amennyi ben a ti ro zin:fe nil ala nin arány 2-nél nem na gyobb.

2.2. Rész le ge sen hid ro li zált fe hér jék bõl gyár tott anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek

Mi ni mum Ma xi mum

0,56 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)

0,8 g/100 kJ
(3,5 g/100 kcal)

Azo nos ener gia tar ta lom ra vo nat koz tat va az anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek nek min den nél kü löz he tet len és fel té te le sen
nél kü löz he tet len ami no sa vat leg alább ak ko ra hasz no sít ha tó mennyi ség ben kell tar tal maz ni uk, mint amennyit a re fe ren -
cia fe hér je (az 5. mel lék let sze rint meg ha tá ro zott anya tej) tar tal maz. Azon ban szá mí tá si cél ból a me ti o nin és cisz te in kon -
cent rá ci ó it össze le het adni, amennyi ben a me ti o nin:cisz te in arány 3-nál nem na gyobb, to váb bá a fe nil ala nin és ti ro zin
kon cent rá ci ó it össze le het adni, amennyi ben a ti ro zin:fe nil ala nin arány 2-nél nem na gyobb.

2.3. Ki zá ró lag szó ja fe hér je-izo lá tu mok ból vagy en nek te hén tej-fe hér jék kel ké szí tett ke ve ré ké bõl gyár tott anya tej-
ki egé szí tõ táp sze rek

Mi ni mum Ma xi mum

0,56 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)

0,8 g/100 kJ
(3,5 g/100 kcal)

Csak szó ja fe hér je-izo lá tu mo kat sza bad e táp sze rek gyár tá sá ra hasz nál ni.
Azo nos ener gia tar ta lom ra vo nat koz tat va az anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek nek min den nél kü löz he tet len és fel té te le sen

nél kü löz he tet len ami no sa vat leg alább ak ko ra hasz no sít ha tó mennyi ség ben kell tar tal maz ni uk, mint amennyit a re fe ren -
cia fe hér je (az 5. mel lék let sze rint meg ha tá ro zott anya tej) tar tal maz. Azon ban szá mí tá si cél ból a me ti o nin és cisz te in kon -
cent rá ci ó it össze le het adni, amennyi ben a me ti o nin:cisz te in arány 3-nál nem na gyobb, to váb bá a fe nil ala nin és ti ro zin
kon cent rá ci ó it össze le het adni, amennyi ben a ti ro zin:fe nil ala nin arány 2-nél nem na gyobb.

2.4. Ami no sa vak hoz zá adá sa az anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek hez min den eset ben ki zá ró lag a fe hér jék táp ér té ké nek
fel ja ví tá sa cél já ból meg en ge dett, és csak az eh hez szük sé ges mér ték ben.
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3. Ta u rin

Amennyi ben ta u rint ad nak hoz zá az anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek hez, ak kor a ta u rin mennyi sé ge nem le het na gyobb,
mint 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).

4. Zsí rok

Mi ni mum Ma xi mum

0,96 g/100 kJ
(4,0 g/100 kcal)

1,4 g/100 kJ
(6,0 g/100 kcal)

4.1. A kö vet ke zõ anya gok fel hasz ná lá sa ti los:
– sze zám mag olaj,
– gya pot mag olaj.

4.2. La u ril sav és mi risz tin sav

Mi ni mum Ma xi mum

– kü lön-kü lön vagy együt te sen az összes zsír tar ta lom
20%-a

4.3. A transz zsír sav-tar ta lom nem ha lad ja meg az összes zsír tar ta lom 3%-át.

4.4. Az eru ka sav-tar ta lom nem ha lad ja meg az összes zsír tar ta lom 1%-át.

4.5. Li no lén sav (gli ce ri dek alak já ban = li no le á tok)

Mi ni mum Ma xi mum

70 mg/100 kJ
(300 mg/100 kcal)

285 mg/100 kJ
(1200 mg/100 kcal)

4.6. Az al fa-li no lén sav-tar ta lom leg alább 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal). A li no lén sav/al fa-li no lén sav ará nya leg -
alább 5 és leg fel jebb 15.

4.7. A hosszú szén lán cú (20 és 22 szé na tom) több szö rö sen te lí tet len zsír sa va kat (LCP) hoz zá le het adni a ter mék hez.
Ilyen eset ben ezek mennyi sé ge nem ha lad ja meg:

– az összes zsír tar ta lom 1%-át n-3 LCP-nél, és
– az összes zsír tar ta lom 2%-át n-6 LCP-nél (az összes zsír tar ta lom 1%-át ara chi don sav nál 20:4 n-6). 
Az ei ko za pen ta én-sav (20:5 n-3) mennyi sé ge nem ha lad ja meg a do ko za he xa én-sav-tar tal mat (22:6 n-3). 
A do ko za he xa én-sav (22:6 n-3) mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg az n-6 LCP tar tal mat.

5. Fosz fo li pi dek

Az anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek ben lévõ fosz fo li pi dek mennyi sé ge nem le het na gyobb, mint 2 g/l.

6. Szén hid rá tok

Mi ni mum Ma xi mum

2,2 g/100 kJ
(9 g/100 kcal)

3,4 g/100 kJ
(14 g/100 kcal)

6.1. A glu tén tar tal mú össze te võk fel hasz ná lá sa ti los.

6.2. Tej cu kor

Mi ni mum Ma xi mum

1,1 g/100 kJ
(4,5 g/100 kcal)

–
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Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik azok ra az anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek re, ame lyek ben a szó ja fe hér je-izo lá tu mok az
összes fe hér je tar ta lom több mint 50%-át te szik ki.

6.3. Sza cha róz, fruk tóz, méz

Mi ni mum Ma xi mum

– kü lön-kü lön vagy együt te sen az összes 
szén hid rát tar ta lom 20%-a

A mé zet a Clost ri di um bo tu li num spó rá i nak el pusz tí tá sa ér de ké ben ke zel ni kell.

6.4. Glü kóz
Glü kózt csak hid ro li zált fe hér jék bõl gyár tott anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek hez le het hoz zá ad ni. Hoz zá adás ese tén a

glü kóz mennyi sé ge leg fel jebb 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) le het.

7. Fruk to-oli go sza cha ri dok és ga lak to-oli go sza cha ri dok

Fruk to-oli go sza cha ri dok és ga lak to-oli go sza cha ri dok hoz zá ad ha tók az anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek hez. Ilyen eset -
ben ezek mennyi sé ge nem ha lad ja meg: a 0,8 g/100 ml-t 90%-nyi oli go ga lak to zil-lak tóz és 10%-nyi nagy mo le ku la sú lyú 
oli gof ruk to zil-sza cha róz kom bi ná ció ese té ben.

A fruk to-oli go sza cha ri dok és ga lak to-oli go sza cha ri dok egyéb ma xi má lis szint je it és egyéb kom bi ná ci ó it a 6. §-sal
össz hang ban le het al kal maz ni.

8. Ás vá nyi anya gok

8.1. Te hén tej-fe hér jék bõl vagy hid ro li zált fe hér jék bõl gyár tott anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek

100 kJ-ra vo nat koz ta tott ér ték 100 kcal-ra vo nat koz ta tott ér ték

mi ni mum ma xi mum mi ni mum ma xi mum

Nát ri um (mg) 5 14 20 60

Ká li um (mg) 15 38 60 160

Klo rid (mg) 12 38 50 160

Kal ci um (mg) 12 33 50 140

Fosz for (mg) 6 22 25 90

Mag né zi um (mg) 1,2 3,6 5 15

Vas (mg) 0,14 0,5 0,6 2

Cink (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5

Réz (µg) 8,4 25 35 100

Jód (µg) 2,5 12 10 50

Sze lén (µg) 0,25 2,2 1 9

Man gán (µg) 0,25 25 1 100

Flu o rid (µg) – 25 – 100

A kal ci um/fosz for ará nya az anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek ben nem le het ke ve sebb, mint 1,0 és nem le het több, mint
2,0.

8.2. Ki zá ró lag szó ja fe hér je-izo lá tu mok ból vagy en nek te hén tej-fe hér jék kel ké szí tett ke ve ré ké bõl gyár tott anya tej-
ki egé szí tõ táp sze rek

A 8.1. pont min den kö ve tel mé nye al kal ma zan dó, ki vé ve a vas ra és fosz for ra vo nat ko zó kat, ame lyek a kö vet ke zõk:

100 kJ-ra vo nat koz ta tott ér ték 100 kcal-ra vo nat koz ta tott ér ték

mi ni mum ma xi mum mi ni mum ma xi mum

Vas (mg) 0,22 0,65 0,9 2,5

Fosz for (mg) 7,5 25 30 100
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9. Vi ta mi nok

100 kJ-ra vo nat koz ta tott ér ték 100 kcal-ra vo nat koz ta tott ér ték

mi ni mum ma xi mum mi ni mum ma xi mum

A-vi ta min (µg-RE)(1) 14 43 60 180

D-vi ta min (µg)(2) 0,25 0,75 1 3

Ti a min (µg) 14 72 60 300

Ri bo fla vin (µg) 19 95 80 400

Ni a cin (µg)(3) 72 375 300 1 500

Pan to tén sav (µg) 95 475 400 2 000

B6-vi ta min (µg) 9 42 35 175

Bi o tin (µg) 0,4 1,8 1,5 7,5

Fol sav (µg) 2,5 12 10 50

B12-vi ta min (µg) 0,025 0,12 0,1 0,5

C-vi ta min (mg) 2,5 7,5 10 30

K-vi ta min (µg) 1 6 4 25

E-vi ta min 

(mg a-TE)(4)
0,5/g több szö rö sen te -
lí tet len zsír sav li no -

lén sav ként
ki fe jez ve(5) a ket tõs
kö té sek te kin te té ben

kor ri gál va(5), de
egyet len eset ben sem
le het ke ve sebb, mint

0,1 mg/100 hasz no sít -
ha tó kJ

1,2 0,5/g több szö rö sen te -
lí tet len zsír sav li no -

lén sav ként
ki fe jez ve(5) a ket tõs
kö té sek te kin te té ben

kor ri gál va(5), de
egyet len eset ben sem
le het ke ve sebb, mint

0,5 mg/100 hasz no sít -
ha tó kcal

5

(1) RE = all-transz re ti nol ek vi va lens.
(2) Ko le kal ci fe rol for má já ban, amely nél 10 µg = 400 E D-vi ta min.
(3) Ni a cin ként meg je len ve.
(4)  a-TE = d-a-to ko fe rol-ek vi va lens.
(5) 0,5 mg a-TE/1 g li nol sav (18:2 n-6); 0,75 mg a-TE/1 g a-li no lén sav (18:3 n-3); 1,0 mg a-TE/1 g ara chi don sav (20:4 n-6); 1,25 mg a-TE/1 g eikozapen -
taén-sav (20:5 n-3); 1,5 mg a-TE/1 g do ko za he xa én-sav (22:6 n-3).

10. Nuk le o ti dok

A kö vet ke zõ nuk le o ti do kat le het hoz zá ad ni:

Ma xi mum(1)

(mg/100 kJ) (mg/100 kcal)

ci ti din 5’-mo no fosz fát 0,60 2,50

uri din 5’-mo no fosz fát 0,42 1,75

ade no zin 5’-mo no fosz fát 0,36 1,50

gu a no zin 5’-mo no fosz fát 0,12 0,50

ino zin 5’-mo no fosz fát 0,24 1,00

(1) A nuk le o ti dok együt tes kon cent rá ci ó ja nem ha lad ja meg az 1,2 mg/100 kJ-t (5 mg/100 kcal-t).
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3. melléklet a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelethez

Tápanyagok

1. Vi ta mi nok

Vi ta min Vi ta min ve gyü let

A-vi ta min Re ti nil-ace tát
Re ti nil-pal mi tát
Re ti nol

D-vi ta min D2-vi ta min (er go kal ci fe rol)
D1-vi ta min (ko le kal ci fe rol)

B1-vi ta min Ti a min-hid ro klo rid
Ti a min mo no nit rát

B2-vi ta min Ri bo fla vin
Ri bo fla vin-5’-fosz fát nát ri um só

Ni a cin Ni ko tin amid
Ni ko tin sav

B6-vi ta min Pi ri do xin-hid ro klo rid
Pi ri do xin-5’-fosz fát

Fo lát Fol sav

Pan to tén sav Kal ci um-D-pan to te nát
Nát ri um-D-pan to te nát
Dex pan te nol

B12-vi ta min Ci a no ko ba la min
Hid ro xo ko ba la min

Bi o tin D-bi o tin

C-vi ta min L-asz kor bin sav
Nát ri um-L-asz kor bát
Kal ci um-L-asz kor bát
6-pal mi til-L-asz kor bin sav (asz kor bil pal mi tát)
Ká li um-asz kor bát

E-vi ta min D-al fa-to ko fe rol
DL-al fa-to ko fe rol
D-al fa-to ko fe ril ace tát
DL-al fa-to ko fe ril ace tát

K-vi ta min Fil lo ki non (Fi to me na di on)

2. Ás vá nyi anya gok

Ás vá nyi anya gok Meg en ge dett sók

Kal ci um (Ca) Kal ci um-kar bo nát
Kal ci um-klo rid
Cit rom sav kal ci um sói
Kal ci um-glü ko nát
Kal ci um-gli ce ro fosz fát
Kal ci um-lak tát
Or to fosz for sav kal ci um sói
Kal ci um-hid ro xid

4524 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/74. szám



Ás vá nyi anya gok Meg en ge dett sók

Mag né zi um (Mg) Mag né zi um-kar bo nát
Mag né zi um-klo rid
Mag né zi um-oxid
Or to fosz for sav mag né zi um sói
Mag né zi um-szul fát
Mag né zi um-glü ko nát
Mag né zi um-hid ro xid
Cit rom sav mag né zi um sói

Vas (Fe) Vas-cit rát
Vas-glü ko nát
Vas-lak tát
Vas-szul fát
Vas-am mó ni um-cit rát
Vas-fu ma rát
Vas-di fosz fát (fer ri-pi ro fosz fát)
Vas-biszg li ci nát

Réz (Cu) Réz-cit rát
Réz-glü ko nát
Réz-szul fát
Réz-li zin kom plex
Réz-kar bo nát

Jód (I) Ká li um-jo did
Nát ri um-jo did
Ká li um-jo dát

Cink (Zn) Cink-ace tát
Cink-klo rid
Cink-lak tát
Cink-szul fát
Cink-cit rát
Cink-glü ko nát
Cink-oxid

Man gán (Mn) Man gán-kar bo nát
Man gán-klo rid
Man gán-cit rát
Man gán-szul fát
Man gán-glü ko nát

Nát ri um (Na) Nát ri um-bi kar bo nát
Nát ri um-klo rid
Nát ri um-cit rát
Nát ri um-glü ko nát
Nát ri um-kar bo nát
Nát ri um-lak tát
Or to fosz for sav-nát ri um sói
Nát ri um-hid ro xid

Ká li um (K) Ká li um-bi kar bo nát
Ká li um-kar bo nát
Ká li um-klo rid
Cit rom sav ká li um sói
Ká li um-glü ko nát
Ká li um-lak tát
Or to fosz for sav ká li um sói
Ká li um-hid ro xid
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Ás vá nyi anya gok Meg en ge dett sók

Sze lén (Se) Nát ri um-sze le nát
Nát ri um-sze le nit

3. Ami no sa vak és egyéb nit ro gén ve gyü le tek

L-cisz tin és hid ro klo rid ja
L-hisz ti din és hid ro klo rid ja
L-izo le u cin és hid ro klo rid ja
L-le u cin és hid ro klo rid ja
L-li zin és hid ro klo rid ja
L-cisz te in és hid ro klo rid ja
L-me ti o nin
L-fe nil ala nin
L-tre o nin
L-trip to fán
L-ti ro zin
L-va lin
L-kar ni tin és hid ro klo rid ja
L-kar bó ni tin-L-tar ta rát
Ta u rin
Ci ti din 5’-mo no fosz fát és nát ri um sója
Uri din 5’-mo no fosz fát és nát ri um sója
Ade no zin 5’-mo no fosz fát és nát ri um sója
Gu a no zin 5’-mo no fosz fát és nát ri um sója
Ino zin 5’-mo no fosz fát és nát ri um sója

4. Egyéb táp anya gok

Ko lin
Ko lin-klo rid
Ko lin-cit rát
Ko lin-bi tar ta rát
Ino zit

4. melléklet a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelethez

A tápanyag-összetételre és az egészségre vonatkozó állítások anyatej-helyettesítõ
 tápszereken és ezek feltüntetésének feltételei

1. Táp anyag-össze té tel re vo nat ko zó ál lí tá sok

Táp anyag-össze té tel re vo nat ko zó ál lí tá sok
A táp anyag-össze té tel re vo nat ko zó ál lí tás fel tün te té sé nek

 fel té te lei

1.1. Csak lak tóz A lak tóz az egyet len je len lévõ szén hid rát.

1.2. Lak tóz men tes A lak tóz tar ta lom nem na gyobb, mint 2,5 mg/100 kJ
(10 mg/100 kcal).
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Táp anyag-össze té tel re vo nat ko zó ál lí tá sok
A táp anyag-össze té tel re vo nat ko zó ál lí tás fel tün te té sé nek

 fel té te lei

1.3. Hoz zá adott hosszú szén lán cú több szö rö sen te lí tet len 
zsír sa vak ra (LCP) vo nat ko zó, vagy az zal egyen ér té kû, a
do ko za he xa én-sav hoz zá adá sá val kap cso la tos ál lí tás

A do ko za he xa én sav tar ta lom nem ki sebb, mint az összes
zsír sav tar ta lom 0,2%-a.

1.4. Az aláb bi, nem kö te le zõ össze te võk hoz zá adá sá ra
vo nat ko zó táp anyag-össze té te li ál lí tá sok:
1.4.1. ta u rin
1.4.2. fruk to-oli go sza cha ri dok és ga lak to-oli go sza cha ri -
dok
1.4.3. nuk le o ti dok

Ön kén te sen hoz zá ad va, olyan szint en, ami meg fe lel a kü -
lön le ges cél ból való fel hasz ná lás nak cse cse mõk nél, az
1. mel lék let fel té te le i vel össz hang ban.

2. Az egész ség re vo nat ko zó ál lí tá sok (be le ért ve a be teg sé gek koc ká za tá nak csök ken té sé vel kap cso la tos ál lí tá so kat is)

Egész ség re vo nat ko zó ál lí tá sok Az egész ség re vo nat ko zó ál lí tás fel té te lei

 A tej fe hér je-al ler gia koc ká za tá nak csök ken té se. Ezen
egész ség re vo nat ko zó ál lí tás olyan ki fe je zé se ket tar tal -
maz hat, amely csök ken tett al ler gén vagy csök ken tett an -
ti gén tu laj don sá gok ra vo nat ko zik.

a) Ob jek tív és tu do má nyo san iga zolt ada to kat kell
bi zo nyí ték ként biz to sí ta ni az ál lí tott tu laj don sá gok ra
vo nat ko zó an.

b) Az anya tej-he lyet te sí tõ táp szer ki elé gí ti az 
1. mel lék let 2.2. pont já ban meg ha tá ro zott
ren del ke zé se ket, és az im mun re ak ci ót ki vál tó fe hér je
mennyi sé ge – amit ál ta lá no san el fo ga dott mód szer rel
mér nek – ke ve sebb, mint a táp szer ben lévõ
nit ro gén tar tal mú anya gok 1%-a.

c) A je lö lés jel zi azt, hogy a ter mé ket nem sza bad olyan
cse cse mõk nek fo gyasz ta ni, akik al ler gi á sak azon
in takt fe hér jék re, ame lyek bõl a ter mék ké szült, ha csak
ál ta lá no san el fo ga dott kli ni kai vizs gá la tok nem
bi zo nyít ják, hogy az anya tej-he lyet te sí tõ táp szert azon
cse cse mõk több mint 90%-a to le rál ja, akik
túl ér zé ke nyek azon fe hér jék re, ame lyek bõl a
hid ro li zá tum ké szült.

d) Az anya tej-he lyet te sí tõ táp szer ál la tok ban szá jon át
al kal maz va nem vált hat ki ér zé keny sé get azon in takt
fe hér jék re néz ve, ame lyek bõl az anya tej-he lyet te sí tõ
táp sze rek ké szül tek.

5. melléklet a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelethez

Az anyatejben lévõ nélkülözhetetlen és feltételesen nélkülözhetetlen
 aminosavak

E ren de let al kal ma zá sá ban az anya tej ben lévõ, nél kü löz he tet len és fel té te le sen nél kü löz he tet len ami no sa vak
mg/100 kJ-ban és a mg/100 kcal-ban ki fe jez ve a kö vet ke zõk:

100 kJ-ra vo nat koz ta tott ér ték(1) 100 kcal-ra vo nat koz ta tott ér ték

Cisz tin  9  38

Hisz ti din 10  40

Izo le u cin 22  90

Le u cin 40 166

Li zin 27 113

Me ti o nin  5  23
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100 kJ-ra vo nat koz ta tott ér ték(1) 100 kcal-ra vo nat koz ta tott ér ték

Fe nil ala nin 20 83

Tre o nin 18 77

Trip to fán  8 32

Ti ro zin 18 76

Va lin 21 88

(1) 1 kJ = 0,239 kcal.

6. mel lék let a 20/2008. (V. 14.) EüM ren de let hez

Tehéntej-fehérjékbõl származó tejsavófehérje-hidrolizátumokból gyártott
 0,56 g/100 kJ-nál (2,25 g/100 kcal) kisebb fehérjetartalmú anyatej-helyettesítõ tápszerek gyártásához

felhasznált fehérje fehérjetartalmára, forrására és feldolgozására vonatkozó elõírások

1. Fe hér je tar ta lom
 

Fe hér je tar ta lom = nit ro gén tar ta lom × 6,25

Mi ni mum Ma xi mum

0,44 g/100 kJ
(1,86 g/100 kcal)

0,7 g/100 kJ
(3 g/100 kcal)

2. Fe hér je for rás
 

Ki mo zin hasz ná la tá val tör té nõ en zi ma ti kus ka ze in ki csa pa tás után ke let ke zett te hén tej bõl szár ma zó de mi ne ra li zált
édes sa vó fe hér je, amely a kö vet ke zõ össze te võk bõl áll:

a) 63% ka ze i no-gli ko mak ro pep tid-men tes tej sa vó fe hér je-izo lá tum, amely nek leg ki sebb fe hér je tar tal ma a szá raz -
anyag-tar ta lom 95%-a, és fe hér je de na tu rá ci ó ja ke ve sebb, mint 70%, és ma xi má lis ha mu tar tal ma 3%; va la mint

b) 37% édes sa vó fe hér je-kon cent rá tum, amely nek leg ki sebb fe hér je tar tal ma a szá raz anyag-tar ta lom 87%-a, és fe hér -
je de na tu rá ci ó ja ke ve sebb, mint 70%, és ma xi má lis ha mu tar tal ma 3,5%.

3. Fe hér je fel dol go zás
 

Két lép csõs hid ro lí zis fo lya mat trip szin ké szít mény fel hasz ná lá sá val; a két hid ro lí zis lé pés kö zött egy hõ ke ze lé si lé pés -
sel (3–10 perc 80–100 °C-on).

7. melléklet a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelethez

A csecsemõknek és a kisgyermekeknek szánt élelmiszerek tápérték jelölési
 referenciaértékei

Táp anyag Je lö lé si re fe ren cia ér ték

A-vi ta min 400 (µg)

D-vi ta min 7 (µg)

E-vi ta min 5 (mg TE)

K-vi ta min 12 (µg)

C-vi ta min 45 (mg)

Ti a min 0,5 (mg)

Ri bo fla vin 0,7 (mg)

Ni a cin 7 (mg)
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Táp anyag Je lö lé si re fe ren cia ér ték

B6-vi ta min 0,7 (mg)

Fo lát 125 (µg)

B12-vi ta min 0,8 (µg)

Pan to tén sav 3 (mg)

Bi o tin 10 (µg)

Kal ci um 550 (mg)

Fosz for 550 (mg)

Ká li um 1000 (mg)

Nát ri um 400 (mg)

Klo rid 500 (mg)

Vas 8 (mg)

Cink 5 (mg)

Jód 80 (µg)

Sze lén 20 (µg)

Réz 0,5 (mg)

Mag né zi um 80 (mg)

Man gán 1,2 (mg)

8. melléklet a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelethez

Növényvédõ szerek, amelyek nem használhatók fel anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerek
elõállítására szolgáló mezõgazdasági termékekben

1. táblázat

Az anyag ké mi ai el ne ve zé se (szer ma ra dék-de fi ní ció)

Di szul fo ton (a di szul fo ton, a di szul fo ton-szulf oxid és a di szul fo ton-szul fon össze ge, di szul fo ton ban ki fe jez ve)

Fen szul fo ti on (a fen szul fo ti on, oxi gén ana lóg ja i nak és ezek szul fon ja i nak össze ge, fen szul fo ti on ban ki fe jez ve)

Fen tin, tri fe nil tin-ka ti on ban ki fe jez ve

Ha lo xi fop (a ha lo xi fop, il let ve só i nak és ész te re i nek össze ge, a kon ju gá tu mok kal együtt, ha lo xi fop ban ki fe jez ve)

Hep tak lór és transz-hep tak lór-epo xid, hep tak lór ban ki fe jez ve

He xak lór-ben zol

Nit ro fen

Ome to át

Ter bu fosz (a ter bu fosz, an nak szulf oxid já nak és szul fon ja ink össze ge, ter bu fosz ban ki fe jez ve)

2. táblázat

Az anyag ké mi ai el ne ve zé se

Ald rin és di eld rin, di eld rin ben ki fe jez ve

End rin
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9. melléklet a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelethez

Növényvédõ szerek vagy növényvédõ szerek metabolitjainak legmagasabb szermaradék-értékei 
az anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerekben

Az anyag ké mi ai el ne ve zé se
Leg ma ga sabb szer ma ra dék-ér ték

(mg/kg)

Ca du sa fos 0,006

De me ton-S-me til/de me ton-S-me til szul fon/oxi de me ton-me til (ön ál ló an vagy
kom bi nál va, de me ton-S-me til ben ki fe jez ve)

0,006

Etop ro fosz 0,008

Fip ro nil (a fip ro nil és a fip ro nil-de szul fi nil össze ge, fip ro nil ban ki fe jez ve) 0,004

Pro pi neb/pro pi lén-tio-kar ba mid (pro pi neb és pro pi lén-tio-kar ba mid össze ge) 0,006

10. melléklet a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelethez

Az anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerek összetételére vonatkozó elõírások

1. Az anyatejet helyettesítõ tápszerek összetételével kapcsolatos követelmények

(Az ada tok az elõ ál lí tó ál tal meg adott uta sí tás sze rint el ké szí tett, fo gyasz tás ra kész táp szer re vo nat koz nak.)

1. Ener gia

Mi ni mum Ma xi mum

250 kJ/100 ml
60 kcal/100 ml

315 kJ/100 ml
75 kcal/100 ml

2. Fe hér je
 

Fe hér je = nit ro gén × 6,38 te hén tej-fe hér je ese tén.
Fe hér je = nit ro gén × 6,25 szó ja fe hér je i zo lá tu mok és rész le ge sen hid ro li zált fe hér jék ese tén.
A fe hér je „ké mi ai in dex” ki szá mí tá sá hoz min den egyes esszen ci á lis ami no sav ese té ben az ami no sav nak a vizs gá lan dó 

fe hér jé ben mért mennyi sé gi ará nyát kell osz ta ni ugyan an nak az ami no sav nak a re fe ren cia fe hér jé ben meg adott ará nyá -
val. A fe hér je ké mi ai in de xét a leg ki sebb há nya dos adja.

A fe hér je ké mi ai in de xe leg alább 80%-a le gyen az anya te jé nek (3. cím).
 

2.1. Te hén tej-fe hér jé bõl elõ ál lí tott ké szít mé nyek

Mi ni mum Ma xi mum

0,45 g/100 kJ
1,8 g/100 kcal

0,7 g/100 kJ
3 g/100 kcal

Azo nos ener gia ér ték re szá mol va min den esszen ci á lis és sze mi esszen ci á lis ami no sav ból a ké szít mény nek leg alább
annyit kell tar tal maz nia, mint a re fe ren cia fe hér jé nek, az anya tej nek, amint azt a 3. cím ben fog lal tak mu tat ják. A szá mí tás 
szem pont já ból a me ti o nin és a cisz te in mennyi sé gét együt te sen le het figye lembe ven ni.
 

2.2. Rész le ge sen hid ro li zált fe hér jé bõl ké szült táp sze rek

Mi ni mum Ma xi mum

0,56 g/100 kJ
2,25 g/100 kcal

0,7 g/100 kJ
3 g/100 kcal
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Azo nos ener gia ér ték re szá mol va min den esszen ci á lis és sze mi esszen ci á lis ami no sav ból a ké szít mény nek leg alább
annyit kell tar tal maz nia, mint a re fe ren cia fe hér jé nek, az anya tej nek, amint azt a 3. cím ben fog lal tak mu tat ják. A szá mí tás 
szem pont já ból a me ti o nin és a cisz te in mennyi sé gét együt te sen le het figye lembe ven ni.

A fel hasz nált fe hér jé re jel lem zõ fe hér je ha té kony sá gi arány nak (PER) és a net tó fe hér je hasz no su lás nak (NPU) leg -
alább olyan ér té kû nek kell len nie, mint a ka ze in re jel lem zõ ér té kek.

A ta u rin mennyi sé ge leg alább 10 µmol/100 kJ (42 µmol/100 kcal) és az L-kar ni tin mennyi sé ge leg alább
1,8 µmol/100 kJ (7,5 µmol/100 kcal) le gyen.
 

2.3. Szó ja fe hér je-izo lá tu mot, va la mint szó ja fe hér je-izo lá tu mot és te hén tej-fe hér jét tar tal ma zó ké szít mé nyek

Mi ni mum Ma xi mum

0,56 g/100 kJ
2,25 g/100 kcal

0,7 g/100 kJ
3 g/100 kcal

Ki zá ró lag csak szó ja fe hér je-izo lá tu mot sza bad fel hasz nál ni. Ener gia ér ték re szá mol va a ké szít mény nek a me ti o nint
leg alább olyan mennyi ség ben kell tar tal maz nia, mint a re fe ren cia fe hér jé nek, az anya tej nek, amint azt a 3. cím ben fog lal -
tak mu tat ják, leg alább 80%-át el kell ér nie.

Az L-kar ni tin mennyi sé ge nem le het ke ve sebb, mint 1,8 µmol/100 kJ (7,5 µmol/100 kcal).
 

2.4. Min den táp szer ese té ben a sza bad L-ami no sa vak hoz zá adá sa csak a táp lál ko zá si ér ték nö ve lé se ér de ké ben és
csak a szük sé ges mér ték ben en ged he tõ meg.

3. Li pi dek

Mi ni mum Ma xi mum

1,05 g/100 kJ
4,4 g/100 kcal

1,5 g/100 kJ
6,5 g/100 kcal

3.1. A táp sze rek ben a la u rin sav mennyi sé ge nem le het több, mint az összes zsír 15%-a.
 

3.2. A táp sze rek ben a mi risz tin sav mennyi sé ge nem le het több, mint az összes zsír 15%-a.
 

3.3. A tri gli ce ri dek for má já ban je len levõ li nol sav mennyi sé ge:

Mi ni mum Ma xi mum

70 mg/100 kJ
300 mg/100 kcal

285 mg/100 kJ
1200 mg/100 kcal

3.4. Az a-li no lén sav mennyi sé ge nem le het ke ve sebb, mint 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal). A li nol sav/a-li no lén sav
arány nem le het ke ve sebb, mint 5, és nem le het na gyobb, mint 15.
 

3.5. A transz zsír sa vak mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg az összes zsír 4%-át.
 

3.6. Az eru ka sav mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg az összes zsír 1%-át.
 

3.7. Hosszú szén lán cú (20–22 szé na tom) több szö rö sen te lí tet len (LCP) zsír sa vak hoz zá adá sa meg en ge dett. Eb ben az
eset ben:

– az n-3 LCP zsír sa vak mennyi sé ge nem le het több, mint az összes zsír 1%-a,
– az n-6 LCP zsír sa vak mennyi sé ge nem le het több, mint az összes zsír 2%-a (az ara chi don sav mennyi sé ge nem le het

több, mint az összes zsír 1%-a),
– az ei ko za pen ta én sav (20:5, n-3, EPA) mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg a do ko za he xa én sa vét (22:6, n-3, DHA).

4. Szén hid rá tok

Mi ni mum Ma xi mum

1,7 g/100 kJ
7,0 g/100 kcal

3,4 g/100 kJ
14 g/100 kcal
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4.1. Csak a kö vet ke zõ szén hid rá to kat sza bad fel hasz nál ni: lak tóz, mal tóz, sza cha róz, mal to dext rin, glü kóz szi rup és
kris tá lyos glü kóz, va la mint glu tén men tes nö vény bõl elõ ál lí tott, elõ fõ zött vagy gé le sí tett ke mé nyí tõ.
 

4.2. A lak tóz mennyi sé ge mi ni mum 0,85 g/100 kJ, il let ve 3,5 g/100 kcal. Ez az elõ írás nem vo nat ko zik azok ra a táp -
sze rek re, ame lyek ben a szó ja fe hér je-izo lá tum mennyi sé ge meg ha lad ja az összes fe hér je 50%-át.
 

4.3. A sza cha róz mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg az összes szén hid rát mennyi sé gé nek 20%-át.
 

4.4. Az elõ fõ zött ke mé nyí tõ, il let ve a gé le sí tett ke mé nyí tõ mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg a 2 g/100 ml ér té ket és
nem le het több, mint az összes szén hid rát 30%-a.

5. Ás vá nyi anya gok
 

5.1. Te hén tej-fe hér jét tar tal ma zó ké szít mé nyek:

100 kJ 100 kcal

mi ni mum ma xi mum mi ni mum ma xi mum

Nát ri um (mg) 5 14 20 60

Ká li um (mg) 15 35 60 145

Klo rid (mg) 12 29 50 125

Kal ci um (mg) 12 – 50 –

Fosz for (mg) 6 22 25 90

Mag né zi um (mg) 1,2 3,6 5 15

Vas (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5

Cink (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5

Réz (µg) 4,8 19 20 80

Jód (µg) 1,2 – 5 –

Sze lén (µg) – 0,7 – 3

A kal ci um fosz for arány nem le het ki sebb, mint 1,2 és nem le het na gyobb, mint 2,0.
 

5.2. Szó ja fe hér je-izo lá tu mot, va la mint szó ja fe hér je-izo lá tu mot és te hén tej-fe hér jét együt te sen tar tal ma zó ké szít mé -
nyek nek meg kell fe lel ni az 5.1. pont ban le írt kö ve tel mé nyek nek, ki vé ve a vas ra és cink re vo nat ko zók nak, ame lyek eb -
ben az eset ben a kö vet ke zõk:

100 kJ 100 kcal

mi ni mum ma xi mum mi ni mum ma xi mum

Vas (mg) 0,25 0,51 1 2

Cink (mg) 0,18 0,6 0,75 2,4

A kal ci um fosz for arány nem le het ki sebb, mint 1,2 és nem le het na gyobb, mint 2,0.

6. Vi ta mi nok

100 kJ 100 kcal

mi ni mum ma xi mum mi ni mum ma xi mum

A-vi ta min (µg)-RE(1) 14 43 60 180

D-vi ta min (µg)(2) 0,25 0,65 1 2,5

Ti a min (µg) 10 – 40 –

Ri bo fla vin (µg) 14 – 60 –

Ni a cin (mg NE)(3) 0,2 – 0,8 –

Pan to tén sav (µg) 70 – 300 –

B6-vi ta min (µg) 9 – 35 –
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100 kJ 100 kcal

mi ni mum ma xi mum mi ni mum ma xi mum

Bi o tin (µg) 0,4 – 1,5 –

Fol sav (µg) 1 – 4 –

B12-vi ta min (µg) 0,025 – 0,1 –

C-vi ta min (mg) 1,9 – 8 –

K-vi ta min (µg) 1 – 4 –

E-vi ta min

(mg a-TE)(4) 0,1 – 0,5 –

(1) RE: vé gig transz re ti nol ek vi va lens.
(2) Ko le kal ci fe rol, 10 (µg) meg fe lel 400 nem zet kö zi egy ség nek.
(3) NE: ni a cin eki va lens, mg ni a cin + mg trip to fán/60.
(4) a-TE: d-a-to ko fe rol ek vi va lens, 0,5 mg/g li nol sav ban ki fe je zett több szö rö sen te lí tet len zsír sav, de sem mi lyen eset ben sem ke ve sebb, mint a táb lá zat ban
meg adott ér ték.

7. Nuk le o ti dok meg en ge dett ma xi má lis mennyi sé ge

Ma xi mum
mg/100 kJ

Ma xi mum
mg/100 kcal

ci ti din 5’-mo no fosz fát 0,60 2,50

uri din 5’-mo no fosz fát 0,42 1,75

ade no zin 5’-mo no fosz fát 0,36 1,50

gu a no zin 5’-mo no fosz fát 0,12 0,50

ino zin 5’-mo no fosz fát 0,24 1,00

A nuk le o ti dok kon cent rá ci ó ja összes sé gé ben nem ha lad hat ja meg az 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal) ér té ket.

2. Az anyatejet kiegészítõ tápszerek összetételére vonatkozó elõírások

(Az ada tok az elõ ál lí tó ál tal meg adott uta sí tás sze rint el ké szí tett, fo gyasz tás ra kész táp szer re vo nat koz nak.)

1. Ener gia
 

Mi ni mum Ma xi mum

250 kJ/100 ml
60 kcal/100 ml

335 kJ/100 ml
80 kcal/100 ml

2. Fe hér je
 

Fe hér je = nit ro gén × 6,38 te hén tej-fe hér je ese tén.
Fe hér je = nit ro gén × 6,25 szó ja fe hér je izo lá tu mok ese tén.

Mi ni mum Ma xi mum

0,5 g/100 kJ
2,25 g/100 kcal

1 g/100 kJ
4,5 g/100 kcal

A fe hér je „ké mi ai in dex” ki szá mí tá sá hoz min den egyes esszen ci á lis ami no sav ese té ben az ami no sav nak a vizs gá lan dó fe -
hér jé ben mért mennyi sé gi ará nyát kell osz ta ni ugyan an nak az ami no sav nak a re fe ren cia fe hér jé ben meg adott ará nyá val.

A fe hér je ké mi ai in de xét a leg ki sebb há nya dos adja.
A fe hér je ké mi ai in de xe leg alább 80%-a le gyen az anya te jé nek, il let ve a ka ze i né nek (3. cím).
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Szó ja fe hér je-tar tal mú táp sze rek elõ ál lí tá sá hoz füg get le nül at tól, hogy a szó ja fe hér jét ön ma gá ban vagy tej fe hér jé vel
együtt al kal maz zák, a szó já ból elõ ál lí tott ké szít mé nyek kö zül csak fe hér je i zo lá tu mot sza bad al kal maz ni. Az anya te jet
ki egé szí tõ táp sze rek elõ ál lí tá sá hoz ami no sa va kat csak a táp lál ko zá si ér ték nö ve lé se ér de ké ben és csak a szük sé ges mér -
ték ben sza bad fel hasz nál ni.

Azo nos ener gia ér ték re szá mol va a ké szít mé nyek nek leg alább annyi me ti o nint kell tar tal maz nia, mint az anya tej nek,
amint azt a 3. cím tar tal maz za. A szá mí tás szem pont já ból a me ti o nin és a cisz te in mennyi sé gét együt te sen le het figye -
lembe ven ni.

3. Li pi dek

Mi ni mum Ma xi mum

0,8 g/100 kJ
3,3 g/100 kcal

1,5 g/100 kJ
6,5 g/100 kcal

3.1. A táp sze rek ben a la u rin sav mennyi sé ge nem le het több, mint az összes zsír 15%-a.
 

3.2. A táp sze rek ben a mi risz tin sav mennyi sé ge nem le het több, mint az összes zsír 15%-a.
 

3.3. A gli ce ri dek for má já ban je len levõ li nol sav mennyi sé ge mi ni mum 70 mg/100 kJ, il let ve 300 mg/100 kcal le gyen
a nö vé nyi ola jo kat is tar tal ma zó táp sze rek ben.
 

3.4. A transz zsír sa vak mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg az összes zsír 4%-át.
 

3.5. Az eru ka sav mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg az összes zsír 1%-át.

4. Szén hid rá tok

Mi ni mum Ma xi mum

1,7 g/100 kJ
7,0 g/100 kcal

3,4 g/100 kJ
14 g/100 kcal

4.1. Glu tén tar tal mú alap anya gok fel hasz ná lá sa ti los!
 

4.2. Lak tóz mi ni mum 0,45 g/100 kJ, il let ve 1,8 g/100 kcal. Ez az elõ írás nem vo nat ko zik a lak tóz men tes táp sze rek re
és azok ra, ame lyek ben a szó ja fe hér je i zo lá tum mennyi sé ge meg ha lad ja az összes fe hér je 50%-át.
 

4.3. Sza cha róz, fruk tóz mennyi sé ge kü lön-kü lön, il let ve együt tes al kal ma zás ese tén a ket tõ együtt nem ha lad hat ja
meg az összes szén hid rát mennyi sé gé nek 20%-át.

5. Ás vá nyi anya gok
 

5.1.

100 kJ 100 kcal

mi ni mum ma xi mum mi ni mum ma xi mum

Vas (mg) 0,25 0,5 1 2
Jód (µg) 1,2 – 5 –

5.2. Cink
5.2.1. Azok ban a táp sze rek ben, ame lyek ki zá ró lag te hén tej-fe hér jét tar tal maz nak:

Mi ni mum Ma xi mum

0,12 mg/100 kJ
0,5 mg/100 kcal

–
–

5.2.2. Azok ban a táp sze rek ben, ame lyek szó ja fe hér jét is tar tal maz nak (ak kor is, ha te hén tej-fe hér jé vel ke vert):

Mi ni mum Ma xi mum

0,18 mg/100 kJ
0,75 mg/100 kcal

–
–
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5.3. Egyéb ás vá nyi anya go kat a táp sze rek leg alább olyan mennyi ség ben tar tal maz za nak, mint a te hén tej. Ezek az ér -
té kek csök kent he tõk olyan arány ban, ami lyen arány ban a tej fe hér je mennyi sé gét csök ken tet ték az anya te jet ki egé szí tõ
táp szer ké szí té se so rán. A tej jel lem zõ ás vá nyi anya ga i nak kon cent rá ci ó ja a 3. cím ben ta lál ha tó.
 

5.4. A kal ci um/fosz for ará nya nem le het 2-nél na gyobb.

6. Vi ta mi nok

100 kJ 100 kcal

mi ni mum ma xi mum mi ni mum ma xi mum

A-vi ta min (µg)-RE(1) 14 43 60 180
D-vi ta min (µg)(2) 0,25 0,75 1 3
C-vi ta min (mg) 1,9 – 8 –
E-vi ta min (mg-TE)(3) 0,1 – 0,5 –

(1) RE: vé gig transz re ti nol ek vi va lens.
(2) Ko le kal ci fe rol, 10 (µg) meg fe lel 400 nem zet kö zi egy ség nek.
(3) mg-TE: d-a-to ko fe rol ek vi va lens. A mi ni mál igény 0,5/g li nol sav ban ki fe je zett több szö rö sen te lí tet len zsír sav. Nem le het ke ve sebb, mint a táb lá zat ban
meg adott ér ték.

7. Nuk le o ti dok meg en ge dett ma xi má lis mennyi sé ge

Ma xi mum
mg/100 kJ

Ma xi mum
mg/100 kcal

ci ti din 5’-mo no fosz fát 0,60 2,50
uri din 5’-mo no fosz fát 0,42 1,75
ade no zin 5’-mo no fosz fát 0,36 1,50
gu a no zin 5’-mo no fosz fát 0,12 0,50
ino zin 5’-mo no fosz fát 0,24 1,00

A nuk le o ti dok kon cent rá ci ó ja összes sé gé ben nem ha lad hat ja meg az 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal) ér té ket.

3. Az anyatejben megtalálható esszenciális és szemiesszenciális aminosavak, a kazeinben megtalálható
 esszenciális aminosavak, a tehéntejben található ásványi anyagok, valamint a csecsemõk és kisgyermekek

 számára készített táplálékok jelöléséhez használható táplálkozási referenciaértékek

I. Esszen ci á lis és sze mi esszen ci á lis ami no sa vak az anya tej ben
 

A táb lá zat ban 100 kJ és 100 kcal ener gi át biz to sí tó anya tej ben levõ esszen ci á lis és sze mi esszen ci á lis ami no sa vak
mennyi sé gét mg-ban ad juk meg.

Ami no sav
mg/100 kJ

Ami no sav
mg/100 kcal

Ar gi nin 16 69

Cisz tin 6 24

Hisz ti din 11 45

Izo le u cin 17 72

Le u cin 37 156

Li zin 29 122

Me ti o nin 7 29

Fe nil ala nin 15 62

Tre o nin 19 80

Trip to fán 7 30

Ti ro zin 14 59

Va lin 19 80
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II. A ka ze in és az anya tej esszen ci á lis ami no sa va i nak mennyi sé ge (g/100 g fe hér je)

Ka ze in Anya tej

Ar gi nin 3,7 3,8

Cisz tin 0,3 1,3

Hisz ti din 2,9 2,5

Izo le u cin 5,4 4,0

Le u cin 9,5 8,5

Li zin 8,1 6,7

Me ti o nin 2,8 1,6

Fe ni la la lin 5,2 3,4

Tre o nin 4,7 4,4

Trip to fán 1,6 1,7

Ti ro zin 5,8 3,2

Va lin 6,7 4,5

III. A te hén tej ás vá nyi anya gai

100 g zsír men tes szá raz anyag ban 1 g fe hér jé re szá mol va

Nát ri um (mg) 550 15

Ká li um (mg) 1680 43

Klo rid (mg) 1050 28

Kal ci um (mg) 1350 35

Fosz for (mg) 1070 28

Mag né zi um (mg) 135 3,5

Réz (µg) 225 6

Jód Év sza kon ként és a tar tá si kö rül mé nyek tõl füg gõ en vál to zik

IV. Cse cse mõk és kis gyer me kek szá má ra ké szí tett táp lá lé kok je lö lé sé hez hasz nál ha tó táp lál ko zá si re fe ren cia ér té kek

Je lö lé si re fe ren cia ér ték

A-vi ta min 400 µg

D-vi ta min 10 µg

C-vi ta min 25 mg

Ti a min 0,5 mg

Ri bo fla vin 0,8 mg

Ni a cin ek vi va lens 9 mg

B6-vi ta min 0,7 mg

Fol sav 100 µg

B12-vi ta min 0,7 µg

Kal ci um 400 mg

Vas 6 mg

Cink 4 mg

Jód 70 µg

Sze lén 10 µg

Réz 0,4 mg
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A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

64/2008. (V. 14.) FVM
ren de le te

a mi nõ sé gi ponty te nyész té si prog ram ban való
rész vé tel cse kély össze gû tá mo ga tá sá ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § a) 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:

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

1. §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) tó gaz da ság: az a víz fel töl tést és le csa po lást biz to sí tó

mû tár gyak kal el lá tott te rü let, amely az in gat lan-nyil ván -
tar tás ban ha las tó ként sze re pel, ér vé nyes víz jo gi en ge -
déllyel ren del ke zik, és ame lyet hal te nyész tés re hasz nál -
nak, ide ért ve a te lel te tõ és iva dék ne ve lõ ta va kat, va la mint
a táp- és le csa po ló csa tor ná kat;

b) üze me lõ ha las tó te rü let: a tó gaz da ság azon ha las tó te -
rü le te, ame lyet a víz jo gi en ge dély tar tal maz, és ame lyen a
tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak évé ben a ké rel me zõ
hal ter me lé si te vé keny sé get foly tat;

c) ponty iva dék: zsen ge, elõ ne velt, egy nya ras kor osz tá -
lyú ponty iva dék, amely nek kora nem ha lad ja meg a ki ke -
lés tõl szá mí tott egy évet;

d) pénz ügyi év: adott év ja nu ár 1-jé tõl de cem ber 31-éig
tar tó idõ szak;

e) cse kély össze gû tá mo ga tás: a Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a ha lá szat ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû 
(de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról és az
1860/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról szó ló, 2007. jú -
lius 24-i 875/2007/EK bi zott sá gi ren de let ben (a továb -
biakban: ha lá sza ti cse kély össze gû tá mo ga tá si ren de let)
meg ha tá ro zott tá mo ga tás;

f) víz jo gi en ge dély: vízi mun ka el vég zé sé hez, il let ve
vízi lé te sít mény meg épí té sé hez, át ala kí tá sá hoz és meg -
szün te té sé hez, to váb bá an nak hasz ná lat ba vé te lé hez, üze -
mel te té sé hez, va la mint min den víz hasz ná lat hoz szük sé -
ges, a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha tó -
sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl
szó ló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro -
zott víz ügyi ha tó ság ál tal ki ál lí tott en ge dély; 

g) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a Kö zös ség irány -
mu ta tá sa a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg men -
té sé hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga -
tá sok ról szó ló 2004. ok tó ber 1-jei bi zott sá gi köz le mény
(2004/C 244/02) 2.1. pont ja sze rin ti vál lal ko zás;

h) tárgy év: az a nap tá ri év, amely év ben a pá lyá zó az e
ren de let sze rin ti tá mo ga tást igény be ve szi;

i) ha lá sza ti ha tó ság: a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi -
va tal te rü le ti szer ve.

A tá mo ga tás cél ja, jel le ge

2. §

(1) E ren de let alap ján vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
igé nyel he tõ a mi nõ sé gi ponty ter me lés ha té kony sá gá nak
nö ve lé se ér de ké ben.

(2) Az e ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás a ha lá sza ti
cse kély össze gû tá mo ga tá si ren de let sze rin ti cse kély össze gû
tá mo ga tás nak mi nõ sül. 

A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te lei

3. §

Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tást az a tó gaz da sá gi hal -
ter me lõ te vé keny sé get foly ta tó ter mé sze tes sze mély, jogi
sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da -
sá gi tár sa ság ve he ti igény be, aki vagy amely

a) a tárgy év ben a tá mo ga tá si ké re lem be adá sá ig, il let ve
a tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber 1-je után ki zá ró lag te -
nyész tõ szer ve zet nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ el is mert
vagy ide ig le nes el is me rés sel ren del ke zõ te nyész anyá tól
szár ma zó ponty iva dé kot te le pí tett, ame lyek lis tá ját a Me -
zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont já nak (a to -
váb bi ak ban: MgSzH) a te nyész tõ szer ve ze ti és faj ta el is -
me rés rend jé rõl szó ló 123/2005. (XII. 27.) FVM ren de let
15. § (5) be kez dé se sze rin ti köz le mé nye tar tal maz;

b) nyi lat ko zik a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ két pénz ügyi év ben és a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj -
tá sa sze rin ti pénz ügyi év ben ka pott va la mennyi, a ha lá sza -
ti cse kély össze gû tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó ren de let ha tá -
lya alá tar to zó cse kély össze gû tá mo ga tás össze gé rõl;

c) nyi lat ko zik ar ról, hogy a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj -
tá sá nak idõ pont já ban:

ca) nincs köz tar to zá sa, 
cb) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el -

já rás alatt, vagy ter mé sze tes sze mély ese tén nem áll gaz -
dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze füg gõ vég re haj tá si el já -
rás alatt, 

cc) az ál ta la te le pí tett ponty iva dék mennyi sé ge meg ha -
lad ja az összes üze me lõ ha las tó te rü let re ve tít ve a
30 kg/hek tárt,

cd) nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak.

A tá mo ga tás mér té ke és for rá sa

4. §

(1) A tá mo ga tás mér té ke 40 eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
összeg/hek tár a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak évé ben
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a ké rel me zõ sa ját hasz ná la tá ban üze me lõ összes ha las tó te -
rü let után. 

(2) A tá mo ga tás össze ge ügy fe len ként éven te leg fel jebb 
10 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg le het. 

(3) A tá mo ga tás or szá gos szint en éven te nem ha lad hat ja 
meg a 246 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get. 

(4) A tá mo ga tá si összeg fo rint ra tör té nõ át szá mí tá sa kor
a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si hó nap já nak elsõ nap ján
ér vé nyes, az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal köz zé tett euró
át vál tá si ár fo lya mot kell al kal maz ni.

(5) A tá mo ga tás for rá sa az FVM fe je ze ti ke ze lé sû, Fo -
lyó ki adá sok és jö ve de lem tá mo ga tá sok elõ irány zat
10032000-01220191-51200002 szá mú fel hasz ná lá si ke -
ret szám la.

A tá mo ga tás igény lé se és ki fi ze té se 

5. §

(1) A tá mo ga tás e ren de let mel lék le te sze rin ti ké re lem -
nek a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a to váb -
bi ak ban: MVH) Pi a ci Tá mo ga tá sok és Kül ke res ke del mi
In téz ke dé sek Igaz ga tó sá gá hoz pos tai úton, egy pél dány -
ban, éven te egy al ka lom mal, tárgy év jú ni us 1. és 30. kö -
zöt ti idõ szak ban tör té nõ be nyúj tá sá val igé nyel he tõ.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell: 
a) vá sá rolt ponty iva dék ese tén az MgSzH iga zo lá sát ar -

ról, hogy a te le pí tett ponty iva dék el is mert, il let ve ide ig le -
ne sen el is mert, a szám la má so la tát és a te le pí té si nyi lat ko -
za tot, amely tar tal maz za a te le pí tés he lyét, idõ pont ját és a
te le pí tett ponty iva dék mennyi sé gét; 

b) sa ját ponty iva dék ne ve lés ese tén az MgSzH iga zo lá sát
ar ról, hogy a te le pí tett ponty iva dék el is mert, il let ve ide ig le -
ne sen el is mert, a ponty iva dék te le pí té sét iga zo ló bel sõ do ku -
men tu mot és nyi lat ko za tot, amely tar tal maz za a te le pí tés he -
lyét, idõ pont ját, a te le pí tett ponty iva dék mennyi sé gét;

c) vás ár olt te nyész anyá tól szár ma zó ponty iva dék te le pí -
té se ese tén az MgSzH iga zo lá sát ar ról, hogy a te le pí tett
ponty iva dék el is mert, il let ve ide ig le ne sen el is mert te -
nyész anyá tól szár ma zik;

 d) a ké rel me zõ ál tal a tárgy év ben sa ját hasz ná la tá ban
üze mel te tett összes ha las tó te rü let nagy sá gát iga zo ló ér vé -
nyes víz jo gi en ge dély má so la tát.

(3) A (2) be kez dés a)–c) pont já ban meg je lölt, a tá mo ga tá si 
ké re lem hez csa to lan dó do ku men tu mok kö zül – a te nyész -
anyák ra vo nat ko zó do ku men tu mok ki vé te lé vel – ki zá ró lag a
tárgy év ben a tá mo ga tá si ké re lem be adá sá ig, il let ve a tárgy -
évet meg elõ zõ év ok tó ber 1-je után ki ál lí tot tak fo gad ha tók el.

(4) Az MVH a jo gos igény lé se ket össze sí ti. Amennyi -
ben az összes jo gos igény meg ha lad ja a 4. § (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si ke re tet, az MVH ará nyo sí -
tást al kal maz. 

(5) Amennyi ben a ké re lem nem fe le l meg az e ren de let -
ben, va la mint az egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek -
nek, vagy más ok ból ki egé szí tés re vagy ja ví tás ra szo rul, az 

MVH az ügy fe let a hi á nyok meg je lö lé se mel lett ti zen öt
na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel, a hi bák ki ja ví tá sá ra, il let ve
pót lá sá ra szó lít ja fel. 

(6) Az MVH kö te les a be adá si ha tár idõt kö ve tõ en hat -
van na pon be lül ha tá ro za tá ban tá jé koz tat ni az ügy fe let ar -
ról, hogy cse kély össze gû tá mo ga tás ban ré sze sül, és
ugyan ezen ha tár idõn be lül gon dos kod ni a tá mo ga tás ki fi -
ze té sé rõl. A ha tá ro zat ban utal nia kell a ha lá sza ti cse kély
össze gû tá mo ga tá si ren de let re, hi vat koz va an nak pon tos
cí mé re, az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban való ki hir de -
té se nap já ra, to váb bá meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás pon -
tos össze gét tá mo ga tás tar ta lom ban (eu ró ban) ki fe jez ve.

(7) A tá mo ga tás oda íté lé sé rõl szó ló ha tá ro za tot az MVH 
és az ügy fél kö te les tíz évig meg õriz ni.

A tá mo ga tás nyil ván tar tá sa 

6. §

E ren de let vo nat ko zá sá ban a ha lá sza ti cse kély össze gû
tá mo ga tá si ren de let 4. cik ké nek 4. pont ja sze rin ti nyil ván -
tar tást az MVH ve ze ti. 

Jog kö vet kez mé nyek

7. §

(1) El len õr zés vég zé sé re a ké rel me zõ szék he lye vagy
lak he lye sze rint il le té kes ha lá sza ti ha tó ság jo go sult.
Amennyi ben az el len õr zés so rán be bi zo nyo so dik, hogy a
tá mo ga tást az ügy fél jo go su lat la nul vet te igény be, úgy ar -
ról a ké rel me zõ szék he lye vagy lak he lye sze rint il le té kes
ha lá sza ti ha tó ság ér te sí ti az MVH-t, amely a me zõ gaz da -
sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá -
sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás
egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör vény ben fog lal -
tak nak meg fe le lõ en ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a tá mo ga -
tás jo go su lat lan igény be vé te lét.

(2) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa és el len õr zé se so rán a ha lá -
sza ti cse kély össze gû tá mo ga tá si ren de let 3. és 4. cik ké ben 
meg ha tá ro zot tak sze rint kell el jár ni.

Záró ren del ke zé sek

8. §

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

(2) Ez a ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a ha lá -
szat ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû tá mo ga tá sok ra
való al kal ma zá sá ról és az 1860/2004/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról szó ló 875/2007/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 193.,
2007.7.25., 6. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal maz. 

Gráf Jó zsef  s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter 
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Mel lék let a 64/2008. (V. 14.) FVM ren de let hez 

Tá mo ga tá si ké re lem 

a 64/2008. (V. 14.) FVM ren de let alap ján 

a mi nõ sé gi ponty te nyész té si prog ram ban va ló rész vé tel cse kély össze gû tá mo ga tá sá hoz

Tárgy idõ szak: ………… év

Be nyúj tás he lye:

Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal Pi a ci Tá mo ga tá sok és Kül ke res ke del mi In téz ke dé sek Igazgatósága

H-1385 Bu da pest 62., Pf. 867

1. Az ügy fél ada tai:
  
Ügy fél neve: .......................................................................................................................................................................

Ügy fél-re giszt rá ci ós szá ma: ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Adó szá ma: ƒƒƒƒƒƒƒƒ-ƒ-ƒƒ

Adó azo no sí tó jele: ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

2. A te le pí tett ponty iva dék:

Faj tá ja
Te le pí tett mennyi sé ge

 (kg)

Össze sen: 

3. Az igé nyelt tá mo ga tás:

.............................. hek tár sa ját hasz ná la tom ban üze mel te tett ha las tó te rü let után  össze sen:……..……………..eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg.

4. Nyi lat ko za tok: 

Alul írott nyi lat ko zom, hogy 

a) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban nem ál lok csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si, il let ve ter mé -
sze tes sze mély ese tén gaz dál ko dá si te vé keny sé gem mel kap cso la to san vég re haj tá si el já rás alatt,

b) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban nincs köz tar to zá som,

c) az ál ta lam a tárgy év ben a ké re lem be adá sá ig, il let ve a tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber 1-je után te le pí tett egy nya ras
ponty iva dék 100%-ban el is mert, vagy ide ig le ne sen el is mert szár ma zás sal ren del ke zik,

d) az ál ta lam a tárgy év ben a ké re lem be adá sá ig, il let ve a tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber 1-je után te le pí tett ponty iva dék
mennyi sé ge meg ha lad ja az összes üze me lõ ha las tó te rü let re ve tít ve a 30 kg/hek tárt,

e) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban nem mi nõ sü lök ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak.
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Nyi lat ko zom, hogy a cse kély össze gû tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is mer tem.
 Folyó pénz ügyi év ben és a meg elõ zõ két pénz ügyi év ben a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a ha lá sza ti ága zat ban nyúj tott
cse kély össze gû tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról szó ló 875/2007/EK ren de let alap ján cse kély össze gû tá mo ga tás ban 

a tárgy év ben………………………………….… jog cí men ……………… eu ró nak meg fe le lõ Ft összeg ben ré sze sül -
tem/nem ré sze sül tem*

a tárgy évet meg elõ zõ év ben………………………………….… jog cí men ……………… eu ró nak meg fe le lõ Ft összeg -
ben ré sze sül tem/nem ré sze sül tem*

a tárgy évet meg elõ zõ má so dik év ben………………………………….… jog cí men ……………… eu ró nak meg fe le lõ
Ft összeg ben ré sze sül tem/nem ré sze sül tem*

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a ké re lem ben kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt: ........………..........., .......... év ................ hó nap ......... nap

….............…………………………….. 

ké rel me zõ (cég sze rû) alá írá sa

5. Csa to lan dó mel lék le tek:

1. Vá sá rolt ponty iva dék te le pí té se ese tén: a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont iga zo lá sa ar ról, hogy a te -
le pí tett faj ta(ák) el is mert(ek), il let ve ide ig le ne sen el is mert(ek), a szám la má so lat(ok), a te le pí té si nyi lat ko zat(ok); a
szám lán fel kell tün tet ni, hogy a te le pí tett ponty iva dék mely szer ve zet, mi lyen el is mert vagy ide ig le ne sen el is mert
faj tá ja.

2. Sa ját ter me lé sû ponty iva dék te le pí té se ese tén a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont iga zo lá sa ar ról, hogy 
a te le pí tett faj ta(ák) el is mert(ek), il let ve ide ig le ne sen el is mert(ek), a hal te le pí tést iga zo ló bel sõ do ku men tum(ok), va -
la mint a te le pí té si nyi lat ko zat(ok); a ponty iva dék te le pí té sét iga zo ló bel sõ do ku men tu mon fel kell tün tet ni, hogy a te -
le pí tett ponty iva dék mely szer ve zet, mi lyen el is mert vagy ide ig le ne sen el is mert faj tá ja.

3. Vá sá rolt te nyész anyá tól szár ma zó ponty iva dék te le pí té se ese tén a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont -
já nak iga zo lá sa ar ról, hogy a te le pí tett ponty iva dék el is mert, il let ve ide ig le ne sen el is mert te nyész anyá tól szár ma zik.

4. A ké rel me zõ ál tal a tárgy év ben üze mel te tett összes ha las tó te rü let nagy sá gát iga zo ló ér vé nyes víz jo gi en ge dély má so -
la ta.

* A kí vánt rész alá hú zan dó.
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A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

65/2008. (V. 14.) FVM
ren de le te

az egyes ál lat be teg sé gek meg elõ zé sé vel,
il let ve le küz dé sé vel kap cso la tos tá mo ga tá sok
igény lé sé nek és ki fi ze té sé nek rend jé rõl szó ló

148/2007. (XII. 8.) FVM ren de let
 mó do sí tá sá ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § a) 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 egyes ál lat be teg sé gek meg elõ zé sé vel, il let ve le küz -
dé sé vel kap cso la tos tá mo ga tá sok igény lé sé nek és ki fi ze té -
sé nek rend jé rõl szó ló 148/2007. (XII. 8.) FVM ren de let
(a to váb bi ak ban: R.) 3. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ igény be az
ál lat-egész ség ügyi ki adá sok ról szó ló, 1990. jú ni us 26-i
90/424/EGK ta ná csi ha tá ro zat ban fog lal tak sze rin ti és a
Nem zet kö zi Ál lat jár vány ügyi Hi va tal ál lat be teg sé ge ket
fel so ro ló jegy zé ké ben sze rep lõ ál lat be teg sé gek kel kap -
cso la tos azon in téz ke dé sek, mo ni tor ing vizs gá la tok, tesz -
tek és más szû ré si in téz ke dé sek, gyógy ke ze lé sek, im mu ni -
zá lá sok, il let ve az e te vé keny sé gek el vég zé sé hez szük sé -
ges ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tá sok költ sé ge i hez,

a) ame lye ket az el fo ga dott ha zai ál lat-egész ség ügyi
prog ra mok alap ján kö te le zõ en vég re kell haj ta ni,

b) ame lye ket az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság ren delt el,
vagy

c) ame lyek az ál lat ál lo má nyok ál lat-egész ség ügyi prog -
ram já ban sze re pel nek.

A tá mo gat ha tó ál lat fa jok, be teg sé gek és szol gál ta tá sok
kö rét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

2. §

Az R. 6. § (8) és (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„(8) Amennyi ben az MVH meg ál la pít ja, hogy a ked vez -
mé nye zett a tá mo ga tás ra nem vagy az össze sí tõ ben fel tün -
te tett nél ki sebb összeg ben jo go sult, ha tá ro zat ban ér te sí ti a

ked vez mé nye zet tet, és fel hív ja a fi gyel mét arra, hogy kö -
te les az igény be vett szol gál ta tás tá mo ga tás tar tal má nak
– az el uta sí tás mér té ké nek meg fe le lõ – össze gét a szol gál -
ta tó ré szé re meg fi zet ni.

(9) Amennyi ben a tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol -
gál ta tás ról szó ló szám la ki bo csá tá sát kö ve tõ en a tá mo ga -
tá si ke ret ki me rül, úgy ar ról a ked vez mé nye zet tet az MVH
ha tá ro zat ban ér te sí ti, és fel hív ja a fi gyel mét arra, hogy kö -
te les az igény be vett szol gál ta tás ér té ké nek tel jes össze gét
a szol gál ta tó ré szé re meg fi zet ni.”

3. §

(1) Az R. 9. §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) A 6. § (1) be kez dé sé tõl el té rõ en a 2007. de cem ber
11-e és 2008. feb ru ár 29-e kö zött igény be vett tá mo ga tott
ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tá sok ról az en ge dé lyes nek az
ál ta la ki ál lí tott szám lák má so la tát a 3. szá mú mel lék let
sze rin ti össze sí tõ höz csa tol va 2008. má jus 31-ig kell meg -
kül de nie pos tai úton, két pél dány ban a ked vez mé nye zett
te lep he lye sze rint il le té kes MgSzH-hoz.”

(2) Az R. 9. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A 2007. no vem ber 1-je és 2007. de cem ber 10-e kö -
zött el vég zett tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tá -
sok ról a tá mo ga tá si ké rel met az egyes ál lat be teg sé gek
meg elõ zé sé vel, il let ve le küz dé sé vel kap cso la tos tá mo ga -
tá sok igény lé sé nek és ki fi ze té sé nek rend jé rõl szó ló
53/2007. (VII. 2.) FVM ren de let 2007. de cem ber 10-én ha -
tá lyos 3. szá mú mel lék le te sze rint 2008. má jus 31-ig le het
be nyúj ta ni a szol gál ta tó szék he lye sze rint il le té kes
MgSzH-hoz. Az MgSzH az így be nyúj tott ké rel me ket
2008. jú ni us 16-ig to váb bít ja az MVH te rü le ti leg il le té kes
Me gyei Ki ren delt sé gé hez.”

4. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon 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 az R. 9. § (4) be kez dé se.

(3) E ren de let 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef  s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
19/2008. (V. 14.) GKM

ren de le te

a köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi ré vek,
kom pok és az azok hoz szük sé ges par ti lé te sít mé nyek,

ki szol gá ló utak fenn tar tá si, fel újí tá si tá mo ga tá sa
igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2007. évi CLXIX. tör vény 5. mel lék let 3. pont já ban fog lalt 
fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 163/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. § e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz -
ügy mi nisz ter, va la mint az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz -
té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

A tá mo ga tás jel le ge

1. §

(1) E ren de let alap ján vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
igé nyel he tõ.

(2) E ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás a Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra való al kal -
ma zá sá ról szó ló, 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi -
zott sá gi ren de let (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.) (a to váb -
bi ak ban: 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let) sze rin ti cse -
kély össze gû tá mo ga tás nak mi nõ sül.

Tá mo ga tás igény lé sé re jo go sul tak köre

2. §

(1) A te le pü lé si ön kor mány zat (a to váb bi ak ban: ön kor -
mány zat) a köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi ré vek, kom -
pok és az azok hoz szük sé ges par ti lé te sít mé nyek, ki szol -
gá ló utak fenn tar tá si, fel újí tá si tá mo ga tá sát az 1. mel lék let
sze rin ti for ma nyom tat vány ki töl té sé vel, to váb bá az 1. mel -
lék let ben meg ha tá ro zott do ku men tu mok csa to lá sá val igé -
nyel he ti.

(2) Az az ön kor mány zat, amely az igény lést meg elõ zõ
év ben is ré sze sült tá mo ga tás ban, ab ban az eset ben igé -

nyel het újabb tá mo ga tást, ha az elõ zõ év ben ka pott tá mo -
ga tás sal ha tár idõ re hi ány ta la nul el szá molt.

A tá mo gat ha tó te vé keny sé gek,
tá mo ga tá si ka te gó ri ák, a tá mo ga tás mér té ke

3. §

(1) Tá mo ga tást ré vek, kom pok, par ti lé te sít mé nyek, ki -
szol gá ló utak fenn tar tá sá ra, fel újí tá sá ra, ki vé te les eset -
ben – ha a fel so rol tak ra vo nat ko zó mû sza ki elõ írá sok vagy 
a mû sza ki ál la pot szük sé ges sé te szi – új esz kö zök be szer -
zé sé re le het igé nyel ni.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény ben fog lal tak alap ján,
mél tá nyo lan dó kis tér sé gi fog lal koz ta tás po li ti kai szem -
pon tok ese tén le he tõ ség van a mû köd te tés tá mo ga tá sá ra is, 
a be vé tel lel nem fe de zett mû köd te té si költ sé gek ki egé szí -
té sé re.

(3) Egy adott mû tárgy ra, va la mint egy át ke lés mû köd te -
té si költ sé ge i nek ki egé szí té sé re egy pá lyá za ti év ben csak
egy ön kor mány zat pá lyáz hat.

Fel újí tá si tá mo ga tás

4. §

(1) A tá mo ga tás mér té ke – ide nem ért ve a (2) be kez dés -
ben fog lalt ese tet – az el szá mol ha tó költ sé gek leg fel jebb
70%-a le het.

(2) Az igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke – ké re lem re – az
el szá mol ha tó költ sé gek leg fel jebb 80%-a le het

a) a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem -
pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len tõ sen
meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy -
zé ké rõl szó ló 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let mel lék -
le té ben sze rep lõ te le pü lé sek, va la mint

b) a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro lá sá ról szó ló
311/2007. (XI. 17.) Korm. ren de let 2–3. mel lék le té ben
sze rep lõ kis tér sé gek (és az azo kat al ko tó te le pü lé sek)
ese té ben.

Mû köd te té si tá mo ga tás

5. §

(1) A mû köd te té si tá mo ga tás nem ha lad hat ja meg a
tény le ge sen fel me rü lõ mû köd te té si vesz te ség 80%-át.

(2) Mû köd te té si tá mo ga tás ra azok az ön kor mány za tok
pá lyáz hat nak, ame lyek nél az át ke lés nem in gye nes, és a
komp-, il let ve a rév köz le ke dés hez fo gyasz tói ár ki egé szí -
tést vesz nek igény be.

4542 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/74. szám



A tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó kö zös ren del ke zé sek

6. §

(1) A cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel té te -
le, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik az elõ zõ há rom
pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett cse kély össze gû tá mo -
ga tá sok tá mo ga tás tar tal má ról.

(2) Min den egyes új cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté -
lé se kor az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két
pénz ügyi év alatt oda ítélt cse kély össze gû tá mo ga tás tel jes
össze gét fi gye lem be kell ven ni.

(3) A tá mo ga tást nyúj tó az 1998/2006/EK bi zott sá gi
ren de let 3. cikk (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti tá jé -
koz ta tást ad.

(4) Azo nos el szá mol ha tó költ sé gek te kin te té ben a cse -
kély össze gû tá mo ga tás nem hal moz ha tó más ál la mi tá mo -
ga tás sal, ha az ilyen jel le gû tá mo ga tás hal mo zó dás olyan
tá mo ga tá si in ten zi tást ered mé nyez ne, amely túl lé pi az
e ren de let ben az egyes ese tek meg ha tá ro zott kö rül mé nye i -
re vo nat ko zó an rög zí tett tá mo ga tá si in ten zi tást.

7. §

Nem nyújt ha tó tá mo ga tás azon ked vez mé nye zett ré szé re,
amellyel szem ben az Eu ró pai Bi zott ság nak va la mely tá mo -
ga tás vissza fi ze té sé re kö te le zõ ha tá ro za ta van ér vény ben.

8. §

A ked vez mé nye zett kö te les a tá mo ga tás sal kap cso la tos
ok ira to kat és do ku men tu mo kat a tá mo ga tá si dön tés nap já -
tól szá mí tott tíz évig meg õriz ni.

9. §

(1) Egy pro jekt hez igény be vett összes tá mo ga tás – füg -
get le nül at tól, hogy an nak fi nan szí ro zá sa kö zös sé gi, or szá -
gos, re gi o ná lis vagy he lyi for rás ból tör té nik – tá mo ga tá si
in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg az ál la mi tá mo ga tás ra al -
kal ma zan dó uni ós jogi ak tus ban vagy az Eu ró pai Bi zott -
ság tá mo ga tást jó vá ha gyó ha tá ro za tá ban meg je lölt tá mo -
ga tá si in ten zi tást.

(2) A mû köd te té si tá mo ga tás ese tén csak a mû köd te tés -
hez köz vet le nül kap cso ló dó költ sé gek szá mol ha tók el a
szám vi tel rõl szó ló jog sza bály sze rint.

A tá mo ga tás igény lé se

10. §

(1) A pá lyá zat hoz min den eset ben csa tol ni kell a Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság il le té kes te rü le ti szer vé nek jegy -

zõ köny vét, amely tar tal maz za a ter ve zett be avat ko zás mû -
sza ki tar tal má nak szük sé ges sé gét.

(2) A tá mo ga tá si ké rel met pos tai úton vagy sze mé lye -
sen 2 pél dány ban, vagy elekt ro ni kus úton a Ma gyar Ál -
lam kincs tár il le té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga (a to váb bi ak -
ban: Igaz ga tó ság) ré szé re kell be nyúj ta ni tárgy év jú ni us
2-ig.

(3) Az Igaz ga tó ság a ké re lem meg ér ke zé sét kö ve tõ en
ha la dék ta la nul el len õr zi, hogy a ké re lem meg fe lel-e az
e ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

(4) Ha az ön kor mány zat a ké rel met hi á nyo san nyúj tot ta
be, az Igaz ga tó ság az ön kor mány za tot a ké re lem be ér ke zé -
sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül – leg fel jebb nyolc na pos
ha tár idõ meg je lö lé se és a mu lasz tás jog kö vet kez mé nye i re
tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett – hi ány pót lás ra hív ja fel.

(5) A ké re lem egy pél dá nyát az Igaz ga tó ság az el len õr -
zést és hi ány pót lást kö ve tõ 5 na pon be lül, de leg ké sõbb
tárgy év jú ni us 12-ig a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Minisz -
térium  (a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) ré szé re to váb bít ja.

(6) Az ön kor mány zat a ké re lem be nyúj tá sa kor nyi lat ko -
zik a tar tós üze mel te tés fenn tar tá sá ról (mi ni mum 5 év), to -
váb bá vál lal ja, hogy a fel újí tás ra ke rü lõ esz köz re, 2 mil lió
Ft fe let ti tá mo ga tás nál, 3 év el ide ge ní té si ti la lom vo nat ko -
zik. Ha a tá mo ga tott esz köz el ide ge ní té se a meg adott ha -
tár idõ elõtt meg tör té nik, a tá mo ga tás össze gét a Ma gyar
Ál lam kincs tár ré szé re az el ide ge ní tést kö ve tõ 5 mun ka na -
pon be lül vissza kell fi zet ni.

(7) Ki zá ró lag azon ön kor mány za tok nál le het a brut tó
költ sé ge ket fi gye lem be ven ni, ame lyek az ál ta lá nos for -
gal mi adó ról szó ló jog sza bály sze rin ti le vo ná si jog gal nem 
ren del kez nek. Ha az ön kor mány zat a tá mo ga tást – szer zõ -
dés alap ján – a be ru há zás le bo nyo lí tá sát vég zõ, ál ta lá nos
for gal mi adó le vo ná sá ra jo go sult vál lal ko zó nak to váb bít -
ja, a tá mo ga tás ban a net tó mó don szá mí tott költ sé ge ket
kell fi gye lem be ven ni.

A tá mo ga tás irán ti ké re lem el bí rá lá sa

11. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel me ket Tár ca kö zi Bi zott ság (a to -
váb bi ak ban: Bi zott ság) ér té ke li.

(2) A Bi zott ság tag ja i nak szá ma 6 fõ, amely bõl 1 fõt a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, 1 fõt a Köz le ke dés fej -
lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont ve ze tõ je, 1 fõt az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, 1 fõt a pénz ügy mi -
nisz ter je löl ki, to váb bá 2 fõt az or szá gos ér dek-kép vi se le ti 
szer ve ze tek de le gál nak.

(3) A Bi zott ság mû kö dé si fel té te le it a mi nisz té ri um biz -
to sít ja.
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(4) A Bi zott ság el nö ke a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter ál tal de le gált tag.

(5) A Bi zott ság ak kor ha tá ro zat ké pes, ha leg alább négy
tag ja je len van. A Bi zott ság dön té se it nyílt sza va zás sal hoz za. 
Sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt.

12. §

A tá mo ga tá si ké rel mek rõl a Bi zott ság ja vas la ta alap ján a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter tárgy év jú li us 8-ig dönt.

13. §

A be ér ke zõ tá mo ga tá si igé nyek és a ren del ke zés re álló
for rá sok fi gye lem be vé te lé vel pri o ri tást él vez nek:

a) a vízi jár mû ve ken (komp, hajó, rév csó nak) vég zen -
dõ, a köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló ja ví tá sok, fel újí tá -
sok,

b) a köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló ha jó zá si lé te sít -
mé nyek ja ví tá sa, kor sze rû sí té se,

c) a köz egész ség ügyi elõ írá so kat, esély egyen lõ sé gi in -
téz ke dé se ket tar tal ma zó jog sza bá lyok elõ írá sa it meg va ló -
sí tó be ru há zá sok,

d) azok nak az át ke lé sek nek a fel újí tá si ké rel mei, ame -
lyek kis tér sé gi köz pon tok jobb el ér he tõ sé gét biz to sít ják,
va la mint azon te le pü lé sek igé nyei, ahol a mun ká ba já rás,
az is ko la lá to ga tás, az egész ség ügyi el lá tás nyúj tá sa, il let ve 
igény be vé te le más tö meg köz le ke dé si esz köz zel nem, vagy 
csak igen nagy ke rü lõ vel biz to sít ha tó.

14. §

A mi nisz té ri um a meg ítélt tá mo ga tá sok ról, to váb bá az
el uta sí tás ról a ké rel met be nyúj tó ön kor mány za to kat tárgy -
év jú li us 18-ig, írás ban ér te sí ti, to váb bá köz zé te szi azo kat
az Ön kor mány za tok Köz lö nyé ben, az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um, va la mint a mi nisz té ri um
hon lap ján.

A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa

15. §

A tá mo ga tás ban ré sze sült ön kor mány za tok, va la mint a
ré szük re jó vá ha gyott tá mo ga tás össze gé nek jegy zé két a
mi nisz té ri um utal vá nyo zás cél já ból tárgy év jú li us 11-ig
meg kül di az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz -
té ri um nak. A meg ítélt tá mo ga tást, az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um utal vá nyo zá sát kö ve tõ en,
a Ma gyar Ál lam kincs tár egy összeg ben, leg ké sõbb tárgy -
év jú li us 18-ig át utal ja az ön kor mány zat szám lá já ra.

A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa

16. §

(1) A fel újí tá si és fenn tar tá si mun kák az ér te sí tés kéz -
hez vé te le után azon nal el kezd he tõ ek.

(2) A fel újí tá si, il let ve fenn tar tá si mun kák meg kez dé sé -
rõl az ön kor mány zat a mi nisz té ri u mot írás ban ér te sí ti.

A tá mo ga tás el szá mo lá sa

17. §

(1) A tárgy évi tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és el szá mo -
lás nak ha tár ide je a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-a.

(2) Ha a tá mo ga tás ra az ön kor mány zat a tárgy évet kö ve -
tõ év ben is pá lyá za tot kí ván be nyúj ta ni, a tárgy évi tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá nak és el szá mo lá sá nak ha tár ide je a tárgy -
évet kö ve tõ év feb ru ár 28-a.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti el szá mo lást két pél -
dány ban kell meg kül de ni az Igaz ga tó ság hoz. Az Igaz ga tó -
ság a pénz ügyi fe lül vizs gá la tot kö ve tõ en az el szá mo lás
egy pél dá nyát an nak be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be -
lül a mi nisz té ri um ré szé re meg kül di.

(4) A fel újí tá si tá mo ga tás el szá mo lás nak tar tal maz nia
kell a 2. mel lék let sze rin ti, ki töl tött El szá mo ló la pot (A).

(5) A (4) be kez dés sze rin ti El szá mo ló lap hoz csa tol ni
kell a ki fi ze tett szám lák má so la tát vagy a szám la he lyet te -
sí tõ bi zony la tot oly mó don, hogy azok a mû sza ki tar ta lom -
mal azo no sít ha tók le gye nek, to váb bá a ki fi ze tést iga zo ló
do ku men tum má so la tát. A be nyúj tott szám la má so la tok
ab ban az eset ben fo gad ha tók el, ha azo kat az il le té kes
 önkormányzat vagy az ön kor mány zat tal szer zõ dé ses
 viszonyban álló üze mel te tõ ne vé re ál lí tot ták ki.

(6) A (4) be kez dés sze rin ti El szá mo ló lap hoz csa tol ni
kell a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ál tal a mun ka el vég -
zé sé rõl ki ál lí tott iga zo lást.

(7) A mû köd te té si tá mo ga tás bi zony la tok kal alá tá masz -
tot tan a 2. mel lék let sze rin ti El szá mo ló lap (B) ki töl té sé vel 
szá mol ha tó el.

(8) Az ön kor mány zat nak a be ru há zást le bo nyo lí tó vál -
lal ko zás sal kö tött szer zõ dé sét az el szá mo lás so rán csa tol -
nia kell.

A tá mo ga tás sal meg va ló sí tott fenn tar tá si
 és fel újí tá si mun ka szak sze rû sé gé nek el len õr zé se

18. §

A fenn tar tá si és fel újí tá si mun kák szak sze rû sé gét hely -
szí ni el len õr zés ke re té ben a mi nisz té ri um, an nak meg bí -
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zott ja vagy a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság a ki vi te le zés
so rán és an nak be fe jez té vel, va la mint az el ide ge ní té si ti la -
lom be tar tá sát az elõ írt ha tár idõ ig el len õr zi, és ar ról el len -
õr zé si jegy zõ köny vet vesz fel.

Pénz ügyi fe lül vizs gá lat

19. §

(1) Az Igaz ga tó ság ál tal a mi nisz té ri um hoz to váb bí tott
el szá mo lá sok sza bály sze rû sé gét a mi nisz té ri um vagy
meg bí zott ja vizs gál ja és do ku men tál ja a be ér ke zé sü ket kö -
ve tõ 30 na pon be lül.

(2) Kü lö nö sen in do kolt eset ben a Bi zott ság leg ké sõbb a
tárgy év ok tó ber 31-ig be nyúj tott ké re lem alap ján en ge dé -
lyez he ti a mû sza ki tar ta lom mó do sí tá sát. Az el bí rá lás fel -
té te le az ere de ti pá lyá za ti ki írás nak meg fe le lõ do ku men tá -
ció be nyúj tá sa az új mû sza ki tar ta lom mal.

(3) Kü lö nö sen in do kolt eset nek szá mít a pá lyá zat be -
nyúj tá sa kor még nem is mert szük sé ges be avat ko zás el vég -
zé sé re irá nyu ló mû sza ki tar ta lom mó do sí tás.

Záró ren del ke zé sek

20. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en nyúj tott
tá mo ga tá sok ra kell al kal maz ni.

(2) Ha tá lyát vesz ti a köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi
ré vek, kom pok és az azok hoz szük sé ges par ti lé te sít mé -
nyek, ki szol gá ló utak fenn tar tá si, fel újí tá si tá mo ga tá sa
igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 34/2007.
(III. 19.) GKM ren de let. Ez a be kez dés az e ren de let ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let alap ján dön tés cse kély össze gû tá mo ga tá -
sok te kin te té ben 2013. de cem ber 31-ig hoz ha tó.

Bu da pest, 2008. áp ri lis 30.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. mel lék let a 19/2008. (V. 14.) GKM ren de let hez

ADATLAP

a köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi kom pok, ré vek fenn tar tá si, fel újí tá si tá mo ga tá sá hoz

1. Igény lõ ön kor mány zat (gesz tor)

Neve: ..................................................................................................................................................................................

Címe: ..................................................................................................................................................................................

Te le fon, fax: .......................................................................................................................................................................

KSH kód ja: .........................................................................................................................................................................

2. Tu laj do nos

Neve: ..................................................................................................................................................................................

Címe: ..................................................................................................................................................................................

Te le fon, fax: . ......................................................................................................................................................................

3. Üzem ben tar tó

Neve: ..................................................................................................................................................................................

Címe: ..................................................................................................................................................................................

Te le fon, fax: .......................................................................................................................................................................



4. Az át ke lés meg ne ve zé se

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

5. Az üze mel te tett úszó lé te sít mé nyek nyil ván tar tá si szá ma

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

6. Üze mel te té si en ge dély szá ma

 ...........................................................................................................................................................................................

7. Át ke lõ hely hely raj zi szá ma 

 ...........................................................................................................................................................................................

8. Az igény lés cél ja

A) Úszó lé te sít mé nyek fel újí tá sa (kom pok, ha jók, úszó mû vek)

In do ko lás: ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

B) Par ti lé te sít mé nyek fel újí tá sa (ki szol gá ló rév ház, köz mû vek, csör lõk stb.)

In do ko lás: ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

C) Rév le já ró, ki szol gá ló út (az át ke lés te rü le tén lévõ, a mû köd te tés hez köz vet le nül kap cso ló dó rév le já rók, jár dák, lép -
csõk, bel sõ utak)

In do ko lás: ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

D) Mû köd te tés

In do ko lás: ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................
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9. Nyi lat ko zat té tel re, adat szol gál ta tás ra jo go sult szer ve zet, sze mély meg ne ve zé se, te le fon szá ma

szak mai-mû sza ki vo nat ko zás ban: 

 ...........................................................................................................................................................................................

pénz ügyi vo nat ko zás ban: 

 ...........................................................................................................................................................................................

10. A fel újí tás költ sé ge i nek meg osz lá sa (Ft)

Át ke lés neve: ......................................................................................................................................................................

Fel adat meg ne ve zé se
Net tó

 összeg
Áfa

 össze ge 
Brut tó
 összeg

1. Fel újí tás (kom pok, ha jók, ré vek)

2. **Fel újí tás (par ti lé te sít mé nyek)

3. Fel újí tás költ sé ge össze sen (1+2)

4. Igé nyelt tá mo ga tás ará nya (%)

5. Igé nyelt tá mo ga tás össze ge

eb bõl – tárgy ba ni tá mo ga tás össze ge

      – egyéb tá mo ga tás össze ge

6. Sa ját for rás össze ge (3–5)

11. Sa ját for rás meg osz lá sa (Ft)

1. Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za tá ban (költ ség ve té si ren de le -
té ben) a be ru há zás ra jó vá ha gyott sa ját for rás

2. Hi tel

….....................……………….

         Sa ját for rás össze sen

12. Mû köd te té si tá mo ga tás igény lé se (E Ft)

Sor -
szám

Tény le ges és ter ve zett be vé te lek Tény le ges és ter ve zett ki adá sok

Meg ne ve zés
Elõ zõ évi tényl.

Ft
Tárgy évi terv.

Ft
Meg ne ve zés

Elõ zõ évi tényl.
Ft

Tárgy évi terv.
Ft

1. Je gyek, bér le tek el adá sa Üzem anyag-fel hasz ná lás

2. Fo gyasz tói ár ki egé szí tés Ener gia (gáz, vil lany, fû -
tés), víz, csa tor na stb.

3. Ön kor mány za ti hoz zá já ru -
lás

Bé rek és köz ter hei

4. Mû köd te té si tá mo ga tás Fog lal koz ta tás sal össze -
füg gõ egyéb

5. Egyéb be vé te lek Egyéb ki adá sok 
(pl. en ge dé lyek stb.)

6. Össze sen: Össze sen:
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Igé nyelt mû köd te té si tá mo ga tás össze ge: ..................................................................................................................... Ft

Az adat la pon sze rep lõ ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Dá tum: ……………………….…………………

P. H.
………………………………..

pol gár mes ter

Az Adat lap hoz csa to lan dó do ku men tu mok fel so ro lá sa

Csa tol tam Nem csa tol tam Csa to lan dó do ku men tum meg ne ve zé se

 •   •  1.  mel lék let – A tu laj do nos és az ön kor mány zat kö zöt ti szer zõ dés jegy zõ ál tal
hi te le sí tett má so la ta*

  •   •  2.  mel lék let – A komp-, il let ve a rév át ke lõ hely üze mel te té si en ge dé lyez te té sé re
vo nat ko zó ha tó sá gi ha tá ro zat hi te les má so la ta (ki vé ve: új ra in dí tás)

  •   •  3.  mel lék let – A komp-, il let ve a rév át ke lõ hely át né ze ti hely szín raj za (M:1:10.000)

  •   •  4.  mel lék let – A te rü le ti fõ épí tész egyet ér tõ nyi lat ko za ta**

  •   •  5.  mel lék let – A fej lesz té si te vé keny ség gel érin tett te rü let tu laj do ni lap ja (ha a te rü let
nem az ön kor mány zat tu laj do na, mel lé kel ni kell a tu laj do nos sal kö tött
te rü let hasz ná lat ról szó ló szer zõ dést is)**

  •   •  6.  mel lék let – Föld hi va ta li nyil ván tar tá si tér kép 30 nap nál nem ré geb bi hi te le sí tett
má so la ta**

  •   •  7.  mel lék let – Jog erõs en ge dély (pl. épí té si en ge dély)***

  •   •  8. mel lék let – Ha jó zá si ha tó ság fel újí tás ra vo nat ko zó jegy zõ köny ve

  •   •  9.  mel lék let – Ter ve zett fel újí tás té te les költ ség kal ku lá ci ó ja

  •   • 10. mel lék let – Kép vi se lõ -tes tü le ti ha tá ro zat vagy pol gár mes te ri nyi lat ko zat az ön rész
vál la lá sá ról (Ft-ban és %-ban)****

  •   • 11. mel lék let – Nyi lat ko zat a tar tós üze mel te tés fenn tar tá sá ról, az el ide ge ní té si
ti la lom ról

  •   • 12.  mel lék let – Szá mí tá sok kal alá tá masz tott üze mel te té si ada tok (tárgy évet me ge lõzõ
évi vi tel díj be vé tel, üze mel te tés éves net tó rá for dí tá sa, fo gyasz tói
ár ki egé szí tés nagy sá ga, ka pott mû köd te té si tá mo ga tás nagy sá ga)*****

Kér jük, hogy a négy ze tek ben je löl je X jel lel, hogy a mel lék le tet csa tol ta, il let ve nem csa tol ta.

    * Csak ab ban az eset ben, ha a komp nak, rév nek nem az ön kor mány zat a tu laj do no sa.

   ** Par ti lé te sít mé nyek, ki szol gá ló utak fel újí tá sa, fej lesz té se, épí té se ese tén.

  *** Ha tó sá gi en ge dély kö te les te vé keny ség ese tén.

 **** Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló  217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 83. §-ában fog lal tak sze rint a he lyi ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü-
    le tei fel ha tal maz hat ják a pol gár mes tert, hogy nyi lat koz has son a sa ját for rás biz to sí tá sá ról.

***** Csak mû köd te té si tá mo ga tás igény lé se ese tén.

Kér jük, hogy a do ku men tu mo kat a táb lá zat sze rin ti mel lék le tek sor rend jé ben ál lít sa össze, je löl ve az adott mel lék let szá -
mát!

Ha az iga zo lást, en ge délyt nem csa tol ta, de be szer zé se fo lya mat ban van, kér jük azt is fel tün tet ni.

Kelt: .............................., 200 . ………………… hó ……. nap

P. H.
..................................................

(cég sze rû alá írás)
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2. melléklet a 19/2008. (V. 14.) GKM rendelethez

A köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi kom pok, ré vek fenn tar tá si fel újí tá si
tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek éves el szá mo lá sa

A. tí pu sú ELSZÁMOLÓ LAP

a ja ví tá si, fel újí tá si tá mo ga tás el szá mo lá sá hoz

Te le pü lés (gesz tor) neve: ...................................................................................................................................................

Át ke lés he lye: .....................................................................................................................................................................

Ft

1El fo ga dott
 igény lés ada tai

1Fej lesz tés 
szám la sze rin ti

ada tai

El té rés2

+/–
eb bõl el nem
 szá mol ha tó

Fej lesz tés tá mo ga tott költ sé ge össze sen

Tá mo ga tás össze ge Vissza uta lás:

A fej lesz tés tá mo ga tott ele mek sze rin ti meg osz lá sa

Fel adat meg ne ve zé se
1El fo ga dott igény lés

ada tai

1Fej lesz tés szám la
 sze rin ti ada tai

El té rés2

+/–
eb bõl el

nem 
szá mol ha tó

mennyi ség Ft
mennyi -

ség
Ft

mennyi -
ség

Ft Ft

1)

2)

3)

4)

5) 

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
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B. tí pu sú ELSZÁMOLÓ LAP

a mû köd te té si költ sé gek tá mo ga tá sá nak el szá mo lá sá hoz

Te le pü lés (gesz tor) neve: ....................................................................................................................................................

Át ke lés he lye: .....................................................................................................................................................................

E Ft

Sor -
szám

Be vé te lek Ki adá sok

Meg ne ve zés Össze ge Meg ne ve zés Össze ge

Össze sen: Össze sen:

Pénz ügyi el szá mo lás do ku men tu mai 

 – pénz ügyi össze sí tõ: db

 – szám la má so lat: db

 – át uta lá si bi zony lat*: db

 – ha jó zá si ha tó ság fe lül vizs gá la ti jegy zõ köny ve: db

P. H.

………………………………………..
pol gár mes ter

1 Tá mo ga tott töl ti ki.
2 Dön tés alap ján a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um töl ti ki.

* Csak vissza uta lás ese tén.
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
50/2008. (V. 14.) OGY

határozata

Bencsik János országgyûlési képviselõ 
mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Ben csik Já nos
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Ta ta bá nyai
 Városi Bí ró ság 1.B.611/2005/17. szá mú meg ke re sé sé vel
érin tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
51/2008. (V. 14.) OGY

határozata

dr. Havas Szófia országgyûlési képviselõ 
mentelmi ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Ha vas Szó fia
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Bu dai Köz pon ti
Ke rü le ti Bí ró ság 12.B.XII.2348/2007/7. szá mú meg ke re -
sé sé vel érin tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. má jus 13-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. má jus 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
52/2008. (V. 14.) OGY

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását
felügyelõ eseti bizottság tisztségviselõinek

és tagjainak megválasztásáról szóló
 56/2006. (XII. 20.) OGY határozat módosításáról*

Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vég re haj tá sát fel -
ügye lõ ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg -
vá lasz tá sá ról szó ló 56/2006. (XII. 20.) OGY ha tá ro zat a
kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés a bi zott ság ba

dr. Eör si Má tyás he lyett
dr. Ma gyar Bál in tot

a bi zott ság al el nö ké vé

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
53/2008. (V. 14.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat  módosításáról**

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt ség vi -
se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló 14/2006.
(V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az Or szá gyû lés

az Egész ség ügyi bi zott ság ba
Béki Gab ri el la he lyett
dr. Bõhm And rást,

a Fog lal koz ta tá si és mun ka ügyi bi zott ság ba
Ge ber le Er zsé bet he lyett
dr. Ma gyar Bál in tot,

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. má jus 13-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. má jus 13-i ülés nap ján fo gad ta el.
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a Költ ség ve té si, pénz ügyi és szám ve võ szé ki bi zott ság ba
dr. Han kó Fa ra gó Mik lós he lyett
Horn Gá bort,

a Kül ügyi és ha tá ron túli ma gya rok bi zott sá gá ba
Ge ber le Er zsé bet he lyett
Ko vács Kál mánt,

az Ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si bi zott ság ba
dr. Bõhm And rás he lyett
Ge ber le Er zsé be tet

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
54/2008. (V. 14.) OGY

határozata

a 2008. március 9-i országos 
ügydöntõ népszavazással kapcsolatos 

állami feladatok megszervezésérõl 
és lebonyolításáról szóló beszámoló

elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés

1. el fo gad ja a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi
C. tör vény 153. §-ának (3) be kez dé se ér tel mé ben az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter nek a 2008.
már ci us 9-én meg tar tott or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás -
sal kap cso la tos ál la mi fel ada tok meg szer ve zé sé rõl és le bo -
nyo lí tá sá ról szó ló be szá mo ló ját,

2. meg ál la pít ja, hogy a 2008. már ci us 9-én meg tar tott
or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás mind az egész or szág ban,
mind a Ma gyar Köz tár sa ság 91 nagy kö vet sé gén és fõ kon -
zu lá tu sán tör vé nyes rend ben zaj lott le,

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. má jus 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

3. kö szö ne tét fe je zi ki a nép sza va zás meg szer ve zé sé -
ben és le bo nyo lí tá sá ban köz re mû kö dõ he lyi és te rü le ti vá -
lasz tá si szer vek tag ja i nak, az Ön kor mány za ti és Te rü let -
fej lesz té si Mi nisz té ri um il le té kes szer ve ze tei tiszt ség vi se -
lõ i nek oda adó és lel ki is me re tes te vé keny sé gü kért.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
55/2008. (V. 14.) OGY

határozata

az Országos Választási Bizottságnak
 a 2008. március 9-i országos ügydöntõ

népszavazásról szóló beszámolója elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés

1. el fo gad ja a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi
C. tör vény 124/A. §-ának (3) be kez dés l) pont ja ér tel mé -
ben az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a 2008. már ci us
9-én meg tar tott or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás ról szó ló
be szá mo ló ját,

2. meg ál la pít ja, hogy a 2008. már ci us 9-én meg tar tott
or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás mind az egész or szág ban,
mind a Ma gyar Köz tár sa ság 91 nagy kö vet sé gén és fõ kon -
zu lá tu sán tör vé nyes rend ben zaj lott le,

3. kö szö ne tét fe je zi ki a nép sza va zás meg szer ve zé sé -
ben és le bo nyo lí tá sá ban köz re mû kö dõ he lyi és te rü le ti vá -
lasz tá si szer vek tag ja i nak, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság tag ja i nak, a köz tiszt vi se lõk nek, va la mennyi ál la mi és
tár sa dal mi szerv nek és in téz mény nek, akik, il let ve ame -
lyek hoz zá já rul tak a nép sza va zás tör vé nyes le bo nyo lí tá sá -
hoz.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. má jus 13-i ülés nap ján fo gad ta el.
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A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köz tár sa sá gi El nök
120/2008. (V. 14.) KE

ha tá ro za ta

mi nisz te rek felmentésérõl

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 37. §-a  alap ján a mi nisz ter el nök
elõ ter jesz té sé re

dr. Sza bó Pál gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert,

Baj nai Gor don ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
 minisztert

e tiszt sé gük bõl 2008. má jus 14-i ha tállyal fel men tem.

Bu da pest, 2008. má jus 14.

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: IV-2/02485/2008.

A Köz tár sa sá gi El nök
121/2008. (V. 14.) KE

ha tá ro za ta

miniszterek kinevezésérõl

Az Al kot mány 33. § (4) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra

dr. Sza bó Pált köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz ter ré,

Baj nai Gor dont nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz -
ter ré,

dr. Gye ne sei Ist vánt ön kor mány za ti mi nisz ter ré

2008. má jus 15-i ha tállyal ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. má jus 14.

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: IV-2/02484/2008.

A Köz tár sa sá gi El nök
122/2008. (V. 14.) KE

ha tá ro za ta

államtitkárok felmentésérõl

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 49. § (2) be kez dé se alap ján a
 miniszterelnök elõ ter jesz té sé re

Puch Lász lót, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um 
ál lam tit ká rát,

Bu rány Sán dort, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rát

e tiszt sé gük bõl  2008. má jus 14-i ha tállyal fel men tem.

Bu da pest, 2008. má jus 14.

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: IV-2/02486/2008.

2008/74. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4553



A Köz tár sa sá gi El nök
123/2008. (V. 14.) KE

ha tá ro za ta

államtitkár 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 48. § (2) be kez dé se alap ján a
 miniszterelnök elõ ter jesz té sé re meg ál la pí tom, hogy
dr. Uj he lyi Ist ván nak, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá nak e meg bí za tá sa 2008.
má jus 14-i ha tállyal meg szû nik.

Bu da pest, 2008. má jus 14.

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: IV-2/02483/2008.

A Köz tár sa sá gi El nök
124/2008. (V. 14.) KE

ha tá ro za ta

államtitkárok 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 46. § (2) be kez dé se alap ján a
 miniszterelnök elõ ter jesz té sé re

Puch Lász lót a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi
Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

Bu rány Sán dort a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi
 Minisztérium ál lam tit ká rá vá

2008. má jus 15-i ha tállyal,

dr. Avar ke szi Dez sõt az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
 Minisztérium ál lam tit ká rá vá,

dr. Mol nár Csa bát a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi
Mi nisz té ri um  ál lam tit ká rá vá,

Csák Fe ren cet az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
ál lam tit ká rá vá,

Ja u er nik Ist vánt az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um
 államtitkárává,

Ko rózs La jost a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
ál lam tit ká rá vá

2008. má jus 20-i ha tállyal

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. má jus 14.

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: IV-2/02487/2008.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány
1028/2008. (V. 14.) Korm.

hatá ro za ta

a köz szol gá la ti el len õr zé sek 2008. évi vizs gá la ti
tárgy kö re i rõl és a vizs gá lat alá vont köz igaz ga tá si

szer vek rõl

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény 34. § (14) be kez dé se, 49/O. § (7) be kez -
dé se, va la mint 64/A. § (1) be kez dé se alap ján a kö vet ke zõ
ha tá ro za tot hoz za:

1. A Kor mány fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze -
tõ mi nisz tert, hogy 2008. év ben hajt sa vég re a köz szol gá -
la ti el len õr zé se ket az aláb bi tárgy kö rök ben az zal, hogy az
el len õr zé sek a 2007. ja nu ár 1-jé tõl 2007. de cem ber 31-ig
tar tó idõ szak mun kál ta tói in téz ke dé se i re ter jed je nek ki:

a) a tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma zás mun kál ta tói
gya kor la ta;

b) a cél fel adat ki tû zé sé nek és a cél jut ta tás ki fi ze té sé nek
gya kor la ta;

c) a jog vi szony meg szû né sé nek, meg szün te té sé nek gya -
kor la ta.

2. A Kor mány fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze -
tõ mi nisz tert, hogy az 1. pont ban meg ha tá ro zott mun kál ta -
tói in téz ke dé sek el len õr zé sét az aláb bi szer ve ze tek te kin -
te té ben vé gez ze el:

a) az 1. a) al pont ban meg ha tá ro zott tárgy kör el len õr zé -
sét a mi nisz té ri u mok nál; 
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b) az 1. b) al pont ban meg ha tá ro zott tárgy kör el len õr zé -
sét a kor mány hi va ta lok nál;

c) az 1. c) al pont ban meg ha tá ro zott tárgy kör el len õr zé -
sét azok nál a kü lön el len õr zé si terv ben meg ha tá ro zott he -
lyi ön kor mány za tok nál, ahol a köz szol gá la ti jog vi szony -
ban ál lók lét szá ma 50 fõ alatt van, a köz igaz ga tá si hi va tal -
ve ze tõk be vo ná sá val.

Ha tár idõ: 2008. szep tem ber 30.

3. A Kor mány fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze -
tõ mi nisz tert, hogy az el len õr zé sek ta pasz ta la ta i ról ad jon
tá jé koz ta tást a Kor mány nak, és te gyen ja vas la tot a 2009.
évi köz szol gá la ti el len õr zé sek tárgy kö re i re és a vizs gá lat
alá vont köz igaz ga tá si szer vek kö ré re.

Ha tár idõ: 2008. no vem ber 30.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba. E ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz szol -
gá la ti el len õr zé sek 2007. évi vizs gá la ti tárgy kö re i rõl és a
vizs gá lat alá vont köz igaz ga tá si szer vek rõl szó ló
1011/2007. (III. 13.) Korm. ha tá ro zat a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kor mány
1029/2008. (V. 14.) Korm.

hatá ro za ta

a Kor mány ka bi net je i rõl szó ló
1068/2006. (VII. 13.) Korm. ha tá ro zat

és a Kor mány ka bi net rõl szó ló
1044/2007. (VII. 1.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról

1. A Kor mány ka bi net je i rõl szó ló 1068/2006. (VII. 13.) 
Korm. ha tá ro zat a kö vet ke zõ új 3/A. pont tal egé szül ki:

„3/A. a) A Kor mány a fej lesz tés po li ti ka összehango -
lása ér de ké ben Fej lesz tés po li ti kai Ka bi ne tet lé te sít.

b) A Fej lesz tés po li ti kai Ka bi net ve ze tõ je a nem ze ti fej -
lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter.

c) A Fej lesz tés po li ti kai Ka bi net tag jai az egész ség ügyi
mi nisz ter, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, a köz -
le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter, a ku ta tás-fej -
lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter, az ok ta tá si és kul -
tu rá lis mi nisz ter, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter, va la -
mint az in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos.

d) A Fej lesz tés po li ti kai Ka bi net ülé sén a Miniszter -
elnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter
 állandó meg hí vott.

e) A Fej lesz tés po li ti kai Ka bi net mû kö dé si fel té te le i rõl, 
va la mint tit kár sá gi és ügy vi te li fel ada ta i nak el lá tá sá ról

a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um gon dos -
ko dik.”

2. A Kor mány ka bi net rõl szó ló 1044/2007. (VII. 1.)
Korm. ha tá ro zat 3. pont c) al pont ja a kö vet ke zõ szö veg gel
egé szül ki:

[A Kor mány ka bi net tag jai]
„a Fej lesz tés po li ti kai Ka bi net ve ze tõ je,”

3. Ez a ha tá ro zat 2008. má jus 15-én lép ha tály ba, és az
azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
26/2008. (V. 14.) 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

Bódi Gá bort

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

2008. má jus 15-i ha tállyal – 

ki ne ve zem.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Mi nisz ter el nök
3/2008. (MK 74.) ME

u t a s í t á s a
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra i nak

és szak ál lam tit ká ra i nak fel adat kö ré rõl

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 30. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ uta sí tást
adom ki:
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1. §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
a) ál ta lá nos ál lam tit ká rá nak Csiz már Gá bort,
b) jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak dr. Tor dai

 Csabát,
c) in for ma ti ká ért fe le lõs ál lam tit ká rá nak dr. Baja

 Ferencet,
d) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó

tár ca nél kü li mi nisz ter te vé keny sé gé ben köz re mû kö dõ
 államtitkárának Iván csik Im rét,

e) a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter
te vé keny sé gé ben köz re mû kö dõ ál lam tit ká rá nak dr. Kol -
ber Ist vánt
je lö löm ki.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát ve ze tõ ál lam tit kár
ki je lö lé sé rõl kü lön jog sza bály ren del ke zik.

2. §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
a) a mi nisz ter el nök ka bi net fõ nö ké nek he lyet te se ként

te vé keny ke dõ szak ál lam tit ká rá nak dr. Kis fa lu dy Zol tánt,
b) kül- és biz ton ság po li ti kai szak ál lam tit ká rá nak Ba nai 

Ká rolyt,
c) ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit -

ká rá nak Gé me si Fe ren cet,
d) igaz ga tá si szak ál lam tit ká rá nak dr. Tar csi Gyu lát,
e) in fo kom mu ni ká ci ó ért és e-köz igaz ga tá sért fe le lõs

szak ál lam tit ká rá nak Bódi Gá bort
je lö löm ki.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kor mány za ti kom mu ni -
ká ci ó ért fe le lõs, szak ma po li ti kai, va la mint kor mány za ti
sze mély ügyi és köz szol gá la ti szak ál lam tit ká rá nak ha tás -
kö re it – he lyet te sí tõ jog kör ben – a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal 
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról szó ló 1/2008.
(MK 57.) ME uta sí tás ban az adott szak ál lam tit kár he lyet -
te sí té sé re ki je lölt fõ osz tály ve ze tõ gya ko rol ja.

3. §

Ez az uta sí tás 2008. má jus 15-én lép ha tály ba.

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

A Mi nisz ter el nök
4/2008. (MK 74.) ME

u t a s í t á s a
a Miniszterelnöki Hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 1/2008. (MK 57.) ME utasítás

módosításáról

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 30. § (4) be kez dé sé ben fog lalt jog -
kö röm ben a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1. §

A Sza bály zat 11. § (1)–(2) és (7) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos mint
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra irá nyít ja az in fo -
kom mu ni ká ci ó ért és e-köz igaz ga tá sért fe le lõs szak ál lam -
tit kár te vé keny sé gét.

(2) Az in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tost mint a
 Miniszterelnöki Hi va tal ál lam tit ká rát aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén az in fo kom mu ni ká ci ó ért és e-köz igaz ga tá sért fe le lõs
szak ál lam tit kár he lyet te sí ti.”

„(7) Az in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos mint a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra tit kár sá gá nak lét szá -
ma leg fel jebb öt fõ le het.”

2. §

A Sza bály zat 14. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal
egé szül ki:

[A Hi va tal ban]
„h) in fo kom mu ni ká ci ó ért és e-köz igaz ga tá sért fe le lõs,”

[szak ál lam tit ká rok mû köd nek.]

3. §

A Sza bály zat 19. § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont tal
egé szül ki:

[A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szakállam -
titkár gon dos ko dik a mi nisz ter ma gyar or szá gi nem ze ti és
et ni kai ki sebb sé gek kel kap cso la tos fel ada ta i nak ellátá -
sáról, en nek ke re té ben]

„j) gon dos ko dik a Ci gány ügyi Tár ca kö zi Bi zott ság tit -
kár sá gi fel ada ta i nak el lá tá sá ról.”

4. §

A Sza bály zat a kö vet ke zõ al cím mel és 21/A. §-sal egé -
szül ki:

„Az in fo kom mu ni ká ci ó ért és e-köz igaz ga tá sért fe le lõs
szak ál lam tit kár

21/A. § (1) Az in fo kom mu ni ká ci ó ért és e-köz igaz ga tá -
sért fe le lõs szak ál lam tit kár

a) össze han gol ja az in for má ci ós tár sa da lom és in fo -
kom mu ni ká ci ós szek tor fej lesz té sé re vo nat ko zó stra té gi ák 
ki dol go zá sát,

b) köz re mû kö dik az e-gaz da ság fej lõ dé sét kor lá to zó
 tényezõk fel szá mo lá sá ban,
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c) ko or di nál ja a köz igaz ga tás in for ma ti kai fej lesz té sé -
nek egy sé ges stra té gi ai irá nyok men tén tör té nõ vég re haj -
tá sát,

d) részt vesz a köz pon ti és te rü le ti köz igaz ga tás in for -
ma ti kai együtt mû kö dé sé nek fej lesz té sé ben és ko or di nál ja
a kap cso ló dó szak mai egyez te té se ket,

e) ja vas la tot tesz az elekt ro ni kus köz szol gál ta tá sok fej -
lesz tés ének irá nya i ra, il let ve a fel adat kör rel ren del ke zõ
szer ve ze tek szá má ra az egyes elekt ro ni kus köz igaz ga tá si
szol gál ta tá sok mi nõ sé gi to vább fej lesz té sé re,

f) a ren del ke zés re álló esz kö zök kel tá mo gat ja a köz -
igaz ga tás ban in for ma ti kai esz kö zök kel nyil ván tar tott köz -
ér de kû ada tok tár sa dal mi el éré sé nek ja vu lá sát,

g) fi gye lem mel kí sé ri az in fo kom mu ni ká ci ós szek tor és 
az elekt ro ni kus köz igaz ga tás fej lesz té sé re irá nyu ló pénz -
esz kö zök fel hasz ná lá sát,

h) elõ ké szí ti az in for ma ti kai kor mány biz tos nak mint
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rá nak a Köz igaz ga tá si 
és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la és
a Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si In té zet
ve ze tõ je fe let ti irá nyí tá si jog gya kor lá sá ra vo nat ko zó dön -
té se it, kap cso la tot tart az irá nyí tott szer ve ze tek ve ze tõ i vel,

i) elõ ké szí ti az in for ma ti kai kor mány biz tos nak mint a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rá nak a KOPINT-
DATORG In fo kom mu ni ká ci ós Zrt., a Pus kás Ti va dar
Köz ala pít vány, a Ne u mann Já nos Di gi tá lis Könyv tár és
Mul ti mé dia Köz pont Kht. és a Köz pon ti Szol gál ta tá si
 Fõigazgatóság te kin te té ben gya ko rolt ha tás kö ré ben ho zott 
dön té se it.

(2) Az in fo kom mu ni ká ci ó ért és e-köz igaz ga tá sért fe le -
lõs szak ál lam tit kár irá nyít ja

a) az E-köz igaz ga tá si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te vé keny -
sé gét,

b) a Há ló za ti és Rend szer fel ügye le ti Fõ osz tály ve ze tõ -
jé nek te vé keny sé gét,

c) az In fo kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te vé -
keny sé gét.

(3) Az in fo kom mu ni ká ci ó ért és e-köz igaz ga tá sért fe le -
lõs szak ál lam tit kárt aka dá lyoz ta tá sa ese tén az E-köz igaz -
ga tá si Fõ osz tály ve ze tõ je he lyet te sí ti.

(4) A Há ló za ti és Rend szer fel ügye le ti Fõ osz tály osz tá -
lya ként Ké szen lé ti Szer vek Iro da mû kö dik.

(5) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé -
gek és az in fo kom mu ni ká ci ó ért és e-köz igaz ga tá sért fe le -
lõs szak ál lam tit kár tit kár sá gá nak együt tes lét szá ma leg fel -
jebb 41 fõ le het.”

5. §

(1) A Sza bály zat 1. szá mú füg ge lé ké nek 12.3. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12.3. Köz szol gá la ti Sze mély zet po li ti kai Fõ osz tály
12.3.1. Köz igaz ga tá si Sze mély zet- és Mi nõ ség po li ti kai

Osz tály

12.3.2. Köz szol gá la ti Sza bá lyo zá si, Jog al kal ma zá si és
Mód szer ta ni Osz tály”

(2) A Sza bály zat 1. szá mú füg ge lé ke 14. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a füg ge lék új
15. pont tal egé szül ki:

„14. Az in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos mint
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra irá nyí tá sá val

14.1. Ál lam tit kár Tit kár sá ga”
„15. Az in fo kom mu ni ká ci ó ért és e-köz igaz ga tá sért fe le -

lõs szak ál lam tit kár irá nyí tá sá val
15.1. Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga
15.2. E-köz igaz ga tá si Fõ osz tály
15.2.1. Stra té gi ai és Nem zet kö zi Osz tály
15.2.2. E-ügy in té zé si Osz tály
15.3. Há ló za ti és Rend szer fel ügye le ti Fõ osz tály
15.3.1. E-szol gál ta tás fej lesz té si Osz tály
15.3.2. Ké szen lé ti Szer vek Iro da
15.4. In fo kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály
15.4.1. Prog ram me nedzs ment Osz tály
15.4.2. E-gaz da ság aka dály men te sí té se Osz tály”

(3) A Sza bály zat 2. szá mú füg ge lé ke 14. pont ja ha tá lyát
vesz ti, egy ide jû leg az a kö vet ke zõ 15. pont tal egé szül ki:

„15. AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓÉRT
ÉS E-KÖZI GAZGATÁSÉRT FELELÕS

SZAKÁLLAMTITKÁRA IRÁNYÍTÁSA ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGY SÉGEK

15.2. E-köz igaz ga tá si Fõ osz tály

A Fõ osz tály
a) elõ ké szí ti a kor mány biz tos ha tás kö ré be tar to zó dön -

té se ket, részt vesz a kor mány biz tos prog ram ja i nak ko or di -
ná lá sá ban, szak ér tõi ál lás fog la lást ké szít és ja vas la tot dol -
go z ki a kor mány biz tos ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben,
va la mint köz re mû kö dik a kor mány biz tos fel adat kö ré be
tar to zó elõ ter jesz té sek elõ ké szí té sé ben,

b) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si in for ma ti ká val
össze füg gõ, így kü lö nö sen a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus
azo no sí tá si és fi ze té si el já rá sok ról, va la mint a köz igaz ga -
tá si adat bá zi sok és nyil ván tar tá sok szab vá nyo sí tá sá ról
szó ló jog sza bá lyok elõ ké szí té sé ben,

c) össze han gol ja a költ ség ve tés vég re haj tá sá val kap -
cso la tos köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada to kat,

d) elõ ze te sen vé le mé nye zi a köz igaz ga tá si in for ma ti -
kai tár gyú elõ ter jesz té sek ter ve ze te it,

e) elõ ké szí ti a szol gál ta tó ál lam ki ala kí tá sá hoz szük -
séges köz igaz ga tá si in for ma ti ka stra té gi á ját és össze han -
gol ja a stra té gia vég re haj tá sát,

f) össze han gol ja a köz igaz ga tá si in for ma ti kai és in fo -
kom mu ni ká ci ós szek tor fej lesz té sé hez kap cso ló dó stra -
tégiákat, va la mint fel ügye li ezek vég re haj tá sá nak össz -
hang ját,

g) össze han gol ja az egy sé ges köz igaz ga tá si elekt ro ni -
kus fej lesz té si és szol gál ta tá si po li ti ka ki ala kí tá sát és meg -
va ló sí tá sát,
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h) fel ada tai kö ré ben a mi nisz té ri u mok tól, il let ve a köz -
pon ti köz igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat, in for má ci ó kat,
elem zé se ket sze rez be,

i) ko or di nál ja a Kor mány za ti Ügy fél tá jé koz ta tó Köz -
pont (KÜK) szak mai mû köd te té sét, ja vas la tot tesz az egy -
sé ges ügy fél szol gá la ti mû kö dés meg va ló sí tá sá ra,

j) el lát ja a Köz igaz ga tá si In for ma ti kai Bi zott ság (KIB)
tit kár sá gi fel ada ta it,

k) az ügy fél ba rát köz igaz ga tás meg te rem té se érde -
kében ja vas la tot tesz a fel adat kör rel ren del ke zõ szer vek
szá má ra a köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok kor sze rû sí té sé re,
éssze rû sí té sé re, va la mint a köz szol gál ta tá si fo lya ma tok
egy sze rû sí té sé re,

l) el lát ja az e-ön kor mány za ti rend sze rek fej lesz té sé -
nek, mû köd te té sé nek ko or di ná lá sát,

m) ko or di nál ja az in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos 
fel adat kö ré be tar to zó nem zet kö zi te vé keny sé get,

n) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve elõ se gí ti a
köz igaz ga tás ban in for ma ti kai esz kö zök kel nyil ván tar tott
köz ér de kû ada tok tár sa dal mi el ér he tõ sé gé nek és fel hasz -
ná lá sá nak sza bá lyo zá sát,

o) köz re mû kö dik az in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány -
biz tos jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta i nak ellátá -
sában.

15.3. Há ló za ti és Rend szer fel ügye le ti Fõ osz tály

A Fõ osz tály
a) össze han gol ja a köz igaz ga tá si por tá lok és hon la pok

egy sé ges aka dály men tes ki dol go zá sát és fo lya ma tos kar -
ban tar tá sát,

b) fel ügye li a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend -
szert és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott zárt cé lú
 hálózatokat,

c) gon dos ko dik a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus azo no sí -
tá si és fi ze té si el já rá sok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok vég re -
haj tá sá ról, össze han gol ja a Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ez zel össze füg gõ te vé -
keny sé gét,

d) gon dos ko dik a köz pon ti és te rü le ti köz igaz ga tás
 informatikai együtt mû kö dé sé rõl, a Köz pon ti Elekt ro ni kus
Szol gál ta tó Rend szer, az ága za ti és az ön kor mány za ti
 alrendszerek együtt mû kö dé sé rõl, a nem zet kö zi köz igaz -
ga tá si in for ma ti kai rend sze rek hez tör té nõ csat la ko zás ról
és együtt mû kö dés rõl,

e) meg ha tá roz za, szer ve zi, il let ve vég re hajt ja a vé de -
lem szer ve zés köz igaz ga tá si szer ve ket érin tõ in for ma ti kai
fel ada ta it,

f) ko or di nál ja az Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió táv köz lõ-
rend szer rel (EDR) és az Egy sé ges Eu ró pai Sür gõs sé gi
 Hívószámra (112) ala po zott Eu ró pai Se gély hí vó Rend -
szer rel (ESR) kap cso la tos fel ada to kat.

15.4. In fo kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály

A Fõ osz tály
a) elõ ké szí ti az in for má ci ós tár sa da lom ki tel je sí té sé -

hez, va la mint az in fo kom mu ni ká ci ós szek tor fej lesz té sé -
hez kap cso ló dó stra té gi á kat,

b) gon dos ko dik a szé les sá vú inf ra struk tú ra fejleszté -
séhez szük sé ges kor mány za ti in téz ke dé sek meg té te lé rõl,
kez de mé nye zé sé rõl,

c) gon dos ko dik az in ter ne tes tar ta lom kí ná lat bõ ví té sé -
hez, kor sze rû sí té sé hez szük sé ges kor mány za ti in téz ke dé -
sek elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról, 

d) gon dos ko dik a di gi tá lis sza ka dék fel szá mo lá sá hoz,
a di gi tá lis írás tu dás el ter jesz té sé hez szük sé ges kor mány -
za ti in téz ke dé sek elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról, kü lö -
nö sen a kö zös sé gi in ter net-hoz zá fé ré si pon tok ki ala kí tá sá -
val és mû köd te té sé vel, il let ve az in ter net hasz ná la tot nép -
sze rû sí tõ mo ti vá ci ós prog ra mok elõ ké szí té sé vel és vég re -
haj tá sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa ré vén,

e) el lát ja az e-gaz da ság ha zai fej lesz té sé hez szük sé ges
ter ve zé si, tar ta lom fej lesz té si, ösz tön zé si fel ada to kat, il let -
ve in téz ke dik a kap cso ló dó prog ra mok kezdeményezé -
sérõl,

f) in téz ke dé se ket tesz az in fo kom mu ni ká ci ós esz kö zök
és al kal ma zá sok gaz da ság ban tör té nõ fel hasz ná lá sá nak
ösz tön zé se ér de ké ben,

g) köz re mû kö dik az in fo kom mu ni ká ci ós szek tort
 érintõ nem zet kö zi szer ve ze tek mun ká já ban.”

6. §

(1) Ez az uta sí tás 2008. má jus 15-én lép ha tály ba.

(2) A Sza bály zat 11. § (3) be kez dé se, 14. § (1) be kez dés
f) pont já ban a „va la mint” szö veg rész, 19. § (12) be kez dé -
sé ben az „az Avi cen na Kö zel-ke let Ku ta tá sok Köz ala pít -
vány,” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(3) A Sza bály zat 4. § (6) be kez dé sé ben az „54” szö veg -
rész he lyé be az „55” szö veg, 8. § (6) be kez dé sé ben a „48”
szö veg rész he lyé be az „52” szö veg, 9. § (4) be kez dé sé ben
a „77” szö veg rész he lyé be a „81” szö veg, 11. § (5) be kez -
dé sé ben az „és” szö veg rész he lyé be az „ , a Ne u mann
 János Di gi tá lis Könyv tár és Mul ti mé dia Köz pont Kht. és”
szö veg, 19. § (14) be kez dé sé ben a „69” szö veg rész he lyé -
be a „70” szö veg, 21. § (2) be kez dés b) pont já ban és 2. szá -
mú füg ge lék 12.3. al pont ja cí mé ben a „Köz szol gá la ti”
szö veg rész he lyé be a „Köz szol gá la ti Sze mély zet po li ti kai” 
szö veg lép.

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

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás



2008/74. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4561

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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 ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki 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.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
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