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III. Kormány rendeletek

A Kormány
306/2008. (XII. 20.) Korm.

rendelete

egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását
érintõ kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott 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 ha tá ro zott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R1.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1.  § A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) a Kor mány

a) kör nye zet vé de le mért,
b) ter mé szet vé de le mért és
c) víz gaz dál ko dá sért

fe le lõs tag ja.”

2.  §

(1) A Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal ról
 szóló 277/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R2.) 5.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új e) pont tal egé -
szül ki:

[A Hi va tal fel adat kö ré be tar to zik]
„e) a ma gyar or szá gi ûr ku ta tás fõ irá nya i nak és prog ram -

ja i nak ki dol go zá sa.”

(2) Az R2. a kö vet ke zõ új 6/A.  §-sal egé szül ki:
„6/A.  § A Hi va tal fel ada ta
a) ûr ku ta tá si fõ irá nyok és prog ra mok ki dol go zá sa,
b) az ûr ku ta tás ered mé nye i nek al kal ma zás ba vi te lé hez

se gít ség nyúj tá sa,
c) az ûr ku ta tá si te vé keny ség foly ta tá sá ra lét re ho zott

ku ta tás-fej lesz té si inf ra struk tú ra szük ség sze rin ti fenn tar -
tá sa és a ku ta tás-fej lesz té si há ló za tok mû köd te té se,

d) az Eu ró pai Ûr ügy nök ség nél való kép vi se let el lá tá sa,
e) az eu ró pai in teg rá ci ó ból adó dó ûr ku ta tá si és ûr po li ti -

kai fel ada tok ko or di ná lá sa,
f) a Ma gyar Ûr ku ta tá si Ta nács és az Ûr ku ta tá si Tu do -

má nyos Ta nács mû kö dé se fel té te le i nek biz to sí tá sa.”

3.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. ren de let

(a továb biak ban: R3.) 1.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
j) pont tal egé szül ki:

[A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) a Kor mány]

„j) elekt ro ni kus hír köz lé sért”
[fe le lõs tag ja.]

4.  §

(1) A ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter 
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 103/2008. (IV. 29.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R4.) 1.  §-a a kö vet ke zõ új
c) pont tal egé szül ki:

[A ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) a Kor mány]

„c) ûr ku ta tá sért”
[fe le lõs tag ja.]

(2) Az R4. a kö vet ke zõ új 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § A mi nisz tert az ûr ku ta tás sal kap cso la tos fel ada -

ta i nak el lá tá sá ban vé le mé nye zõ tes tü let ként a Ma gyar
 Ûrkutatási Ta nács és Ûr ku ta tá si Tu do má nyos Ta nács se -
gíti, amely nek tag ja it a mi nisz ter kéri fel.”

5.  §

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ról  szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ új
l) pont tal egé szül ki:

[A Fõ igaz ga tó ság fel adat kör ében:]
„l) köz zé té tel re elõ ké szí ti a Ma gyar Köz löny és a Hi va -

ta los Ér te sí tõ egyes lap szá ma it mint elekt ro ni kus do ku -
men tu mo kat.”

6.  §

(1) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és az
azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti az ûr ku ta tás sal és ûr te vé keny ség gel
kap cso la tos kor mány za ti fel ada tok ról  szóló 300/2005.
(XII. 23.) Korm. ren de let, az R1. 4.  §-a, az R3. 1.  §
(2)–(3) be kez dé se, va la mint 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  szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé se.

(3) A köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma -
zás sza bá lya i ról  szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
19.  §-ában az „és az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka -
ügyi Fõ fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „ , a Nem ze ti
Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság és az Or szá gos Mun ka vé del mi 
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség” szö veg, 22.  §-ában a
„2009.” szö veg rész he lyé be a „2010.” szö veg lép.

(4) Ahol e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki hir de -
tett kor mány ren de let vagy köz zé tett kor mány ha tá ro zat az

24270 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/184. szám



ûr ku ta tá sért való fe le lõs ség kö ré ben Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té ri u mot em lít, azon Nem ze ti Ku ta tá si és
Tech no ló gi ai Hi va talt, ahol az ûr ku ta tá sért való fe le lõs ség
kö ré ben kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert em lít,
azon a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz tert
kell ér te ni.

(5) Az e kor mány ren de let alap ján a Nem ze ti Ku ta tá si és
Tech no ló gi ai Hi va tal hoz át ke rü lõ fel adat- és ha tás kö rök
te kin te té ben – az el lá tá suk hoz kap cso ló dó egyéb fel ada -
tok ra, jo go sult sá gok ra és kö te le zett sé gek re is kiterje -
dõen – a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um jog -
utód ja a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal.

(6) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak alkalma -
zása szem pont já ból Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai
 Hivatalhoz át ke rü lõ fel adat kö rök te kin te té ben a Kör nye -
zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um jog utód já nak a Nem -
ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va talt kell te kin te ni.

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

A Kormány
307/2008. (XII. 20.) Korm.

rendelete

az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes
üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek

végzésének feltételeirõl  szóló
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV.
tör vény 12.  § (1) be kez dés a), e), i) és j) pont já ban fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) bekezdé -
sében fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
deli el:

1.  §

Az üz le tek mû kö dé sé nek rend jé rõl, va la mint az egyes
üz let nél kül foly tat ha tó ke res ke del mi te vé keny sé gek vég -
zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõ 13/A.  §-sal egé -
szül ki:

„13/A.  § Vegy ipa ri ter mék, ház tar tás-vegy ipa ri ké szít -
mény – a kom pu te res szín ke ve rõ vel fel sze relt spe ci á lis
fes ték szak üz let ben tör té nõ fes ték-ki sze re lés ki vé te lé vel –, 
va la mint gép jár mû-üze mel te té si se géd anyag csak elõ re ki -
sze relt for má ban, egye di, zárt, hasz ná la ti út mu ta tó val el lá -
tott cso ma go lás ban for gal maz ha tó. A nem ipa ri lag ki sze -
relt és cso ma golt koz me ti kai ké szít mény zárt cso ma go lás -
ban ér té ke sít he tõ.”

2.  §

Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Sze xu á lis ter mék, a sze xu á lis ter mék ér té ke sí té sé re

sza ko so dott üz le tek ki vé te lé vel csak zárt cso ma go lás ban,
a töb bi ter mék tõl el kü lö nít ve ér té ke sít he tõ.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 14/A.  §-sal egé szül ki:
„14/A.  § (1) Gyógy nö vény, il ló olaj és zsí ros olaj

(a továb biak ban együtt: gyógy nö vény) csak elõ re ki sze relt 
– jel le gé nek meg fele lõen aro ma tar tó, fény vé dõ – zárt cso -
ma go lás ban hoz ha tó for ga lom ba. A cso ma go lá son jól ol -
vas ha tó an fel kell tün tet ni:

a) a gyógy nö vény gyó gyá sza ti cél ra hasz nált ré szé nek
ma gyar és la tin meg ne ve zé sét;

b) a ki sze relt gyógy nö vény tö me gét;
c) az elõ ál lí tó, az im por tá ló, a ki sze re lõ cég ne vét,

szék he lyét és te lep he lyét;
d) a mi nõ sí té si ok irat szá mát;
e) a ki sze re lés kel tét és a fel hasz nál ha tó ság ha tár ide jét;
f) a ter mék al kal ma zá si és el ké szí té si ja vas la tát.
(2) A for ga lom ba hoz ha tó gyógy nö vé nyek kö rét a ren -

de let 7. mel lék le te ál la pít ja meg. A 7. mel lék let ben * jel -
zés sel el lá tott gyógy nö vé nyek és zsí ros ola jok az
1111–1112., va la mint az 1290. és 1430. üz let kö ri szá mot
tar tal ma zó mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ üz let ben is
ér té ke sít he tõk.”

4.  §

Az R. 15.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Sze szes ital au to ma tá ból tör té nõ ér té ke sí té se ti los.
(4) Ti los sze szes italt áru sí ta ni a di ák sport egye sü let és

az is ko la sport lé te sít mé nye i ben. Ti los 5%-nál ma ga sabb
al ko hol tar tal mú ita lok áru sí tá sa a ver seny rend szer ben
szer ve zett, il let ve a sport ág ver seny nap tá rá ban egyéb ként
sze rep lõ sport ren dez vény kez de tét meg elõ zõ két órá tól a
sport ren dez vény be fe je zé sét kö ve tõ egy órá ig ter je dõ idõ -
szak ban a sport lé te sít mé nyek te rü le tén.

(5) A me leg kony hás ven dég lá tó üz let ki vé te lé vel ti los
sze szes italt ki mér ni ne ve lé si, ne ve lé si-ok ta tá si, egész ség -
ügyi, gyer mek- és if jú ság vé del mi in téz mény bár mely be já -
ra tá tól szá mí tott 200 mé te res köz úti (köz te rü le ti) tá vol sá -
gon be lül.

(6) Az (5) be kez dés ben meg je lölt in téz mé nyek napi mû -
kö dé si ide jé nek le jár ta után tör té nõ sze szes ital ki mé rést a
jegy zõ – a ki mé rés he lye sze rint ille té kes rend õr ka pi tány -
ság, va la mint a vám ha tó ság elõ ze tes írás be li vé le mé nyé -
nek figye lembe véte lével – en ge dé lyez he ti.”
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5.  §

Az R. 23.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(7) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tech ni kai jel le gû

elõ írásoknak nem kell meg fe lel nie az olyan ter mék nek,
ame lyet az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má ban vagy
 Törökországban ál lí tot tak elõ, il let ve hoz tak for ga lom ba,
vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás -
ban ré szes va la mely EF TA-ál lam ban ál lí tot tak elõ az ott
irány adó elõ írásoknak meg fele lõen, fel té ve, hogy az
irány adó elõ írások a köz er kölcs, a köz biz ton ság, az em ber i 
egész ség és élet vé del me, il let ve a fo gyasz tók vé del me
 tekintetében az e ren de let ben meg ha tá ro zot tal egyen ér té -
kû vé del met nyúj ta nak.

(7) A 13/A.  §-nak, a 14.  § (3) be kez dé sé nek, a
14/A.  §-nak, a 15.  § (3)–(6) be kez dé sé nek, va la mint a
7. mel lék let nek a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok, va la -
mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó 
sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si el já rás meg ál la pí -
tá sá ról  szóló – a 98/48/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i 98/34/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8–10. cik ké ben elõ írt
egyez te té se meg tör tént.”

6.  §

Az R. az e ren de let 1. mel lék le té ben fog lalt 7. mel lék let -
tel egé szül ki.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, és az e ren de let 1–6.  §-a, va la mint a 7.  § (2)–(3) be -
kez dé se, to váb bá az 1. mel lék le te a ha tály ba lé pést kö ve tõ
na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke del mi te vé -
keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. ren de let.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
1/A.  § (1) be kez dé sé ben a „Kertv. 3.  § (5), (6) és (8) be kez -
dé se” szö veg rész he lyé be a „Kertv. 3.  § (5), (6) be kez dé se
és (8) be kez dé sé nek a) pont ja” szö veg rész lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé se kor már ke res ke del mi for -
ga lom ba ho zott gyógy nö vé nyek a mi nõ ség meg õr zé si ide -
jük le jár tá ig az e ren de let 2. mel lék le te sze rin ti név vel for -
gal maz ha tók.

(5) E ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta -
tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló – a 98/48/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

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

1. melléklet
a 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

„7. melléklet
a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A rendelet 14/A.  §-a alapján a forgalomba hozható
gyógynövények jegyzéke

Ma gyar név La tin név

Akác vi rág Ro bi ni ae pse u da ca ci ae flos

Ánizs ter més* Ani si vul ga ris fruc tus

Bab héj Pha se o li le gu men

Bak fû Be to ni cae her ba

Be ne dek fû Car dui be ne dic ti her ba

Ber ke nye bo gyó Sor bi au cu pa ri ae fruc tus

Boj tor ján gyö kér Bar da nae ra dix

Bo ró ka to boz bo gyó* Ju ni pe ri pse u do-fruc tus

Bor si ka fû* Sa tu re jae her ba

Bor sos men ta le vél* Ment hae pi pe ri tae fo li um

Ce y lo ni fa héj fa ké reg* Cin na mo mi cor tex

Csa lán gyö kér Ur ti cae ra dix

Csa lán le vél* Ur ti cae fo li um

Csa lán vi rá gos haj tás Ur ti cae her ba

Csa rab vi rá gos haj tás Cal lu nae her ba

Cse resz nye és meggy szár Ce ra si sti pes

Cser szö mör ce le vél Co ti ni coggyg ri ae fo li um

Csip ke ró zsa ál ter més* Ro sae pse u dof ruc tus

Csip ke ró zsa ál ter més
(asz mag gal)*

Ro sae pse u dof ruc tus (cum
se mi ni bus)

Csip ke ró zsa ter més hús * Ro sae pse u dof ruc tus (sine
se mi ni bus)

Dió fa le vél Jug lan dis fo li um

Édes kö mény ter més* Fo e ni cu li dul cis fruc tus

Er dei mály va le vél Mal vae sil vest ris fo li um

Er dei mály va vi rág Mal vae sil vest ris flos

Er dei sza mó ca le vél* Fra ga ri ae fo li um

Fe hér ár va csa lán vi rá gos haj tás La mii albi her ba

Fe hér mus tár mag* Si na pis al bae se men

Fe hér szap pan gyö kér Sa po na ri ae al bae ra dix

Fe ke te áfo nya ter més* Myr til li fruc tus

Fe ke te bo dza bo gyó Sam bu ci nig rae fruc tus

Fe ke te bo dza vi rág* Sam bu ci flos

Fe ke te eper fa le vél Mori nig ri fo li um

Fe ke te mály va ró zsa-vi rág Mal vae ar bo re ae flos

Fe ke te mus tár mag* Si na pis nig rae se men

Fe ke te nyár fa rügy Po pu li gem ma

Fe ke te ri biz li le vél Ri bis nig ri fo li um

Fo dor men ta le vél* Ment hae cris pae fo li um

Föl di bo dza gyö kér Sam bu ci ebu li ra dix

Fûz fa ké reg Sa li cis cor tex

Ga la go nya ter més Cra ta e gi fruc tus

Ga la go nya vi rá gos haj tás vég Cra ta e gi fo li um cum flo re

Gin zeng gyö kér Gin seng ra dix

Gö rög szé na mag* Tri gon el lae fo e ni-gra e ci se men

Gyer mek lánc fû le vél Ta ra xa ci fo li um
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Gyer mek lánc fû gyö kér Ta ra xa ci ra dix

Gyer mek lánc fû vi rá gos haj tás
gyö kér rel

Ta ra xa ci her ba cum ra di ce

Gyöm bér gyö kér törzs* Zin gi be ris rhi zo ma

Hárs fa vi rág zat* Ti li ae flos

Házi len mag* Lini se men

Házi len mag liszt Lini se mi nis fa ri na

Hi bisz kusz vi rág csé sze le vél* Hi bis ci sab da rif fae flos

Ho mo ki szal ma gyo pár vi rá gos
haj tás

He lich ry si her ba

Iga zi édes gyö kér Li qu i ri ti ae ra dix

Iz lan di zuz mó Li chen is lan di cus

Izsóp fû Hys so pi her ba

Ja pán akác vi rág Sop ho rae ja po ni cae flos

Já vai tea le vél Ort ho sip ho nis fo li um

Ka mil la vi rág zat* Mat ri ca ri ae flos

Ka mil la vi rág zat-szi tál mány* Mat ri ca ri ae crib ra tum

Ka na dai és ma gas arany vesszõ
vi rá gos haj tás

So li da gi nis her ba

Kan ka lin gyö kér Pri mu lae ra dix

Ka por vi rá gos haj tás* Anet hi her ba

Ka por ter més* Anet hi fruc tus

Kar da mo mum ter més* Car da mo mi fruc tus

Ken der ke fû vi rá gos haj tás Ga le op si dis her ba

Ke rek rep kény vi rá gos haj tás He de rae ter rest ris her ba

Ker ti ba zsa li kom vi rá gos
haj tás*

Ba si li ci her ba

Ker ti és spa nyol ka kukk fû le vél
és vi rág*

Thy mi her ba

Ke se rû édes kö mény ter més* Fo e ni cu li ama ri fruc tus

Kí nai csil lag ánizs ter més* Ani si stel la ti fruc tus

Kis ezer jó fû vi rá gos haj tás Cen ta u rii her ba

Kis vi rá gú fü zi ke vi rá gos haj tás Epi lo bii her ba

Kom ló to boz Lu pu li flos

Ko ri an der ter més* Co ri and ri fruc tus

Kö kény ter més* Pru ni spi no sae fruc tus

Kö kény vi rág Pru ni spi no sae flos

Kö mény ter més* Car vi fruc tus

Kö röm vi rág Ca len du lae flos

Kö röm vi rág csé sze le vél lel Ca len du lae flos cum ca li ci bus

Kö zön sé ges arany vesszõ
vi rá gos haj tás

So li da gi nis vir ga u re ae her ba

Kö zön sé ges cic ka fark vi rá gos
haj tás

Mil le fo lii her ba

Kö zön sé ges cic ka fark vi rág zat Achil le ae flos

Kö zön sé ges pár ló fû vi rá gos
haj tás

Ag ri mo ni ae her ba

Kö zön sé ges pász tor tás ka
vi rá gos haj tás

Bur sae pas to ris her ba

Kö zön sé ges vas fû vi rá gos haj tás Ver be nae her ba

Ku ko ri ca bi be Ma y dis stig ma

Lán dzsás úti fû le vél Plan ta gi nis lan ce o la tae fo li um

Les tyán gyö kér* Le vis ti ci ra dix

Les tyán le vél* Le vis ti ci fo li um

Li ba pim pó vi rá gos haj tás An se ri nae her ba

Macs ka gyö kér Va le ri a nae ra dix

Ma gyar név La tin név

Ma dár ke se rû fû vi rá gos haj tás Poly go nii her ba

Ma jo rán na* Ma jo ra nae her ba

Mál na le vél* Rubi ida ei fo li um

Maté le vél* Mate fo li um

Méh szu rok Pro po lis

Me zei ka kukk fû vi rá gos haj tás* Ser pyl li her ba

Me zei ka táng kó ró gyö kér Ci cho rii ra dix

Me zei ka táng kó ró vi rá gos haj tás Ci cho rii her ba

Me zei sós ka mag Ru mi cis fruc tus

Me zei zsur ló med dõ haj tás Equ i se ti her ba

Mir ha Myrr ha

Mór mály va vi rág Mal vae sil vest ris subsp.
ma u ri ti a nae flos

Nagy le ve lû cso da mo gyo ró
ké reg

Ha ma me li dis cor tex

Nagy le ve lû cso da mo gyo ró le vél Ha ma me li dis fo li um

Nyír fa le vél Be tu lae fo li um

Or vo si an gyal gyö kér An ge li cae ra dix

Or vo si cit rom fû le vél* Me lis sae fo li um

Or vo si cit rom fû vi rá gos haj tás* Me lis sae her ba

Or vo si pe me te fû vi rá gos haj tás Mar ru bii her ba

Or vo si som kó ró vi rá gos haj tás Me li lo ti her ba

Or vo si ve ro ni ka vi rá gos haj tás Ve ro ni cae of fi ci na lis her ba

Or vo si zi liz gyö kér Alt ha e ae ra dix

Or vo si zi liz le vél Alt ha e ae fo li um

Or vo si zsá lya le vél Sal vi ae of fi ci na lis fo li um

Ökör fark kó ró vi rág pár ta Ver bas ci flos

Ör vény gyö kér Inu lae ra dix

Pettye ge tett tü dõ fû le vél Pul mo na ri ae fo li um

Pi pacs szi rom le vél Pa pa ve ris rho e a dos flos

Por ci ka vi rá gos haj tás Her ni a ri ae her ba

Ra tan hi a gyö kér Ra tan hi ae ra dix

Réti le gye zõ fû vi rá gos haj tás Fi li pen du lae ul ma ri ae her ba

Réti pa lást fû vi rá gos haj tás Al che mil lae her ba

Ró mai ka mil la vi rág Cha mo mil lae ro ma nae flos

Roz ma ring le vél* Ros ma ri ni fo li um

Ró zsa szi rom Ro sae pe ta lum

Sáf rá nyos szek li ce vi rág* Cart ha mi flos

Sza gos mü ge vi rá gos haj tás As pe ru lae odo ra tae her ba

Szeg fû szeg* Ca ry op hyl li flos

Szem vi dí tó(fû) vi rá gos haj tás Euph ra si ae her ba

Szu rok fû le vél és vi rág* Ori ga ni her ba

Szú rós gyöngy ajak vi rá gos
haj tás

Le o nu ri car di a cae her ba

Taj ga gyö kér Ele ut he ro coc ci ra dix

Ta rack bú za gyö kér törzs Gra mi nis rhi zo ma

Tár kony üröm vi rá gos haj tás* Dra cun cu li her ba

Tár nics gyö kér Gen ti a nae ra dix

Tea le vél, fe ke te/zöld* The ae fo li um

Tej ol tó ga laj vi rá gos haj tás Ga lii veri her ba

Tök mag* Cu cur bi tae pe po nis se men

Tölgy fa ké reg Qu er cus cor tex

Tö vi ses ig li ce gyö kér Ono ni dis ra dix

Vad sze der le vél* Rubi fru ti co si fo li um

Vad ár vács ka vi rá gos haj tás Vi o lae tri co lo ris her ba

2008/184. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 24273



Ma gyar név La tin név

Va ló di le ven du la vi rág La van du lae flos

Vid ra fû le vél Tri fo lii fib ri ni fo li um

Il ló ola jok

Ánizs ter més olaj Ani si aet he ro le um

Ba zsa li kom olaj Ba si li ci aet he ro le um

Ber ga mott olaj Ber ga mot tae aet he ro le um

Bo ró ka to boz bo gyó olaj Ju ni pe ri aet he ro le um

Bor si ka o laj Sa tu re jae aet he ro le um

Bor sos men ta olaj Ment hae pi pe ri tae aet he ro le um

Ca ju put olaj Ca ju pu ti aet he ro le um

Céd rus olaj At lan ti cae ced ri aet he ro le um

Ce y lo ni fa héj fa le vél olaj Cin na mo mi ze y la ni ci fo lii
aet he ro le um

Cic ka far ko laj Achil le ae aet he ro le um

Cit rom olaj Li mo nis aet he ro le um

Édes na rancs olaj Au ran tii dul cis aet he ro le um

Er dei fe nyõ olaj Pini sil vest ris aet he ro le um

Eu ka lip tusz olaj Eu calyp ti aet he ro le um

Fo dor men ta olaj Ment hae cris pae aet he ro le um

Ge rá ni um olaj Ge ra nii aet he ro le um

Gyöm bér olaj Zin gi be ris aet he ro le um

Ka kukk fû olaj Thy mi aet he ro le um

Ka mil la olaj Mat ri ca ri ae aet he ro le um

Ka por ter més olaj Anet hi aet he ro le um

Kasszia fa héj olaj Cin na mo mi cas si ae aet he ro le um

Ke se rû édes kö mény ter més olaj Fo e ni cu li ama ri fruc tus
aet he ro le um

Ko ri an der olaj Co ri and ri aet he ro le um

Kö mény olaj Car vi aet he ro le um

Les tyán gyö kér olaj Le vis ti ci aet he ro le um

Le ven du la olaj La van du lae aet he ro le um

Ma jo rán na olaj Ma jo ra nae aet he ro le um

Man da rin olaj Cit ri no bi lis aet he ro le um

Mir tusz olaj Myr ti aet he ro le um

Mus ko tály zsá lya olaj Sal vi ae scla re ae aet he ro le um

Na rancs vi rág olaj Cit ri au ran tii flo ris aet he ro le um

Ne ro li olaj Ne ro li aet he ro le um

Or vo si cit rom fû olaj Me lis sae aet he ro le um

Or vo si zsá lya olaj Sal vi ae of fi ci na lis aet he ro le um

Pa csu li o laj Pat cho u li aet he ro le um

Roz ma ring olaj Ros ma ri ni aet he ro le um

Ró zsa fa olaj Lig ni rho dii aet he ro le um

Ró zsa olaj Ro sae aet he ro le um

Szan tál fa olaj San ta li lig ni aet he ro le um

Szeg fû szeg olaj Ca ry op hyl li flo ris aet he ro le um

Tár kony üröm olaj Dra cun cu li aet he ro le um

Tea fa olaj Me la le u cae aet he ro le um

Tör pe fe nyõ olaj Pini pu mi li o nis aet he ro le um

Ylang-ylang olaj Ca nan gae odo ra tae aet he ro le um

Zsí ros ola jok

Avo ká dó o laj Avo ca do ole um

Csu ka máj olaj Ie co ris asel li ole um (A v. B)

Ma gyar név La tin név

Fi no mí tott bo rá gó olaj Bo ra go of fi ci na lis ole um
raf fi na tum

Fi no mí tott bú za csí ra olaj* Ttri ti ci aes ti vi ole um raf fi na tum

Fi no mí tott föl di mo gyo ró-olaj* Ara chi dis ole um raf fi na tum

Fi no mí tott kó kusz olaj* Co co is ole um raf fi na tum

Fi no mí tott man du la olaj Amyg da lae ole um raf fi na tum

Fi no mí tott nap ra for gó o laj* He li ant hi an nui ole um
raf fi na tum

Fi no mí tott oli va o laj* Oli vae ole um raf fi na tum

Fi no mí tott rep ce olaj* Ra pae ole um raf fi na tum

Fi no mí tott sáf rá nyos szek li ce
olaj*

Cart ha mi ole um raf fi na tum

Fi no mí tott sze zám olaj* Se sa mi ole um raf fi na tum

Fi no mí tott szó ja olaj* So i ae ole um raf fi na tum

Ho mok tö vis olaj Hyp pop he ae ole um

Ku ko ri ca csí ra-olaj* Ma y dis ger mi ni ole um

Len olaj Lini ole um vir gi na le

Mák olaj* Pa pa ve ris ole um

Na tív man du la olaj Amyg da lae ole um vir gi na le

Tök mag olaj* Cu cur bi tae pe po nis ole um”

2. melléklet
a 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Ma gyar név La tin név

Akác vi rág Ro bi ni ae pse u da ca ci ae flos

An gyal gyö kér és gyö kér törzs An ge li cae ra dix et rhi zo ma

Ánizs ter més* Ani si vul ga ris fruc tus

Arany vesszõ fû So li da gi nis her ba

Bab héj Pha se o li le gu men

Bak fû Be to ni cae her ba

Be ne dek fû Car dui be ne dic ti her ba

Ber ke nye bo gyó Sor bi au cu pa ri ae fruc tus

Bo dza bo gyó Sam bu ci fruc tus

Bo dza vi rág* Sam bu ci flos

Boj tor ján gyö kér Bar da nae ra dix

Bo ró ka-to boz bo gyó* Ju ni pe ri gal bu lus

Bor si ka fû* Sa tu re jae her ba

Bor sos men ta le vél* Ment hae pi pe ri tae fo li um

Cic ka fark fû Achil le ae her ba

Cic ka fark vi rág zat Achil le ae ant ho di um

Cit rom fû* Me lis sae her ba

Cit rom fû le vél* Me lis sae fo li um

Csa lán gyö kér Ur ti cae ra dix

Csa lán fû Ur ti cae her ba

Csa lán le vél* Ur ti cae fo li um

Csa rab fû Cal lu nae her ba

Cser szö mör ce le vél Co ti ni coggyg ri ae fo li um

Cse resz nye és meggy szár Ce ra si sti pes

Csil la gos ánizs* Ani si stel la ti fruc tus

Csip ke bo gyó hús* Cy nos ba ti pse u dof ruc tus (sine
emi ni bus)

Csip ke bo gyó ál ter més* Cy nos ba ti pse u dof ruc tus (cum
se mi ni bus)

Dió fa le vél Jug lan dis fo li um
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Eper fa le vél Mori nig ri fo li um

Ezer jó fû Cen ta u rii her ba

Édes gyö kér Li qu i ri ti ae rhi zo ma et ra dix

Édes kö mény ter més* Fo e ni cu li fruc tus

Fa héj* Cin na mo mi cas si ae cor tex

Fe hér ár va csa lán fû La mii albi her ba

Fe hér mus tár mag* Si na pis al bae se men

Fe hér szap pan gyö kér Sa po na ri ae al bae ra dix

Fe ke te áfo nya bo gyó* Myr til li fruc tus

Fe ke te mály va ró zsa-vi rág Mal vae ar bo re ae flos

Fe ke te mus tár mag* Si na pis nig rae se men

Fe ke te ri biz li le vél Ri bis nig ri fo li um

Fo dor men ta le vél Ment hae cris pae fo li um

Föl di bo dza-gyö kér zet Ebu li ra dix

Fû szer édes kö mény ter més Fo e ni cu li dul cis fruc tus

Fûz fa ké reg Sa li cis cor tex

Ga la go nya ter més Cra ta e gi fruc tus

Ga la go nya vi rá gos haj tás vég Cra ta e gi sum mi tas

Gin zeng gyö kér Gin seng ra dix

Gö rög lep ke szeg mag Fo e nig ra e ci se men

Gyer mek lánc fû gyö kér rel Ta ra xa ci her ba cum ra di ce

Gyer mek lánc fû le vél Ta ra xa ci fo li um

Gyöm bér gyö kér törzs* Zin gi be ris rhi zo ma

Hárs fa vi rág* Ti li ae flos

Hi bisz kusz vi rág* Hi bis ci flos

In di ai ve se tea le vél Ort ho sip ho nis fo li um

Iz lan di zuz mó Li chen is lan di cus

Izsóp fû Hys so pi her ba

Ja pán akác vi rág Sop ho rae ja po ni cae flos

Kan ka lin gyö kér és gyö kér törzs Pri mu lae ra dix et rhi zo ma

Ka por fû* Anet hi her ba

Ka por ter més* Anet hi fruc tus

Kar da mo mum ter més* Car da mo mi fruc tus

Ken der ke fû Ga le op si dis her ba

Ke rek rep kény fû He de rae ter rest ris her ba

Ker ti ba zsa li kom* Ba si li ci her ba

Ker ti ka kukk fû* Thy mi vul ga ris her ba

Kis vi rá gú fü zi ke Epi lo bii her ba

Kom ló to boz Lu pu li stro bu li

Ko ri an der ter més* Co ri and ri fruc tus

Kö kény ter més* Pru ni spi no sae fruc tus

Kö kény vi rág Pru ni spi no sae flos

Kö mény ter més* Car vi fruc tus

Kö röm vi rág Ca len du lae flos

Kö röm vi rág fé szek Ca len du lae ant ho di um

Kö zön sé ges arany vesszõ fû So li da gi nis vir ga u re ae her ba

Ku ko ri ca bi be Ma y dis stig ma

Len mag* Lini se men

Len mag liszt Lini se mi nis fa ri na

Les tyán gyö kér Le vis ti ci ra dix

Les tyán le vél* Le vis ti ci fo li um

Le ven du la vi rág La van du lae flos

Li ba pim pó fû An se ri nae her ba

Macs ka gyö kér Va le ri a nae rhi zo ma et ra dix

Ma jo rán na* Ma jo ra nae her ba

Ma gyar név La tin név

Mál na le vél* Rubi ida ei fo li um

Mály va le vél Mal vae fo li um

Mály va vi rág Mal vae flos

Maté le vél* Mate fo li um

Méh szu rok Pro po lis

Me zei ka kukk fû* Ser pyl li her ba

Me zei ka táng gyö kér Ci cho rii ra dix

Me zei zsur ló fû Equ i se ti her ba

Mir ha Myrr ha

Mór mály va vi rág Mal vae ma u ri tii flos

Nyár fa rügy Po pu li gem ma

Nyír fa le vél Be tu lae fo li um

Or vo si pe me te fû Mar ru bii her ba

Or vo si som kó ró fû Me li lo ti her ba

Or vo si szék fû-vi rág zat* Cha mo mil lae ant ho di um

Or vo si szék fû vi rág-szi tál mány* Cha mo mil lae crib ra tum

Or vo si ve ro ni ka fû Ve ro ni cae of fi ci na lis her ba

Or vo si zi líz-gyö kér Alt ha e ae ra dix

Or vo si zi líz-le vél Alt ha e ae fo li um

Or vo si zsá lya-le vél Sal vi ae fo li um

Ökör fark kó ró vi rág Ver bas ci flos

Ör vény gyö kér Inu lae ra dix

Pa lást fû Al che mil lae her ba

Pár ló fû Ag ri mo ni ae her ba

Pász tor tás ka fû Bur sae pas to ris her ba

Pi pacs vi rág Pa pa ve ris rho e a dos flos

Por csin-ke se rû fû Poly go nii her ba

Réti le gye zõ fû Fi li pen du lae her ba

Roz ma ring le vél* Ros ma ri ni fo li um

Ró mai ka mil la-vi rág zat Cha mo mil lae ro ma nae
ant ho di um

Ró zsa szi rom Ro sae pe ta lum

Sáf rá nyos szek li ce vi rág* Cart ha mi flos

Sza gos mü ge fû As pe ru lae odo ra tae her ba

Szal ma gyo pár fû He lich ry si her ba

Sza mó ca le vél* Fra ga ri ae fo li um

Sze der le vél* Rubi fru ti co si fo li um

Szeg fû szeg* Ca ry op hyl li flos

Szu rok fû* Ori ga ni vul ga ris her ba

Taj ga gyö kér Ele ut he ro coc ci ra dix

Ta rack bú za-gyö kér törzs Gra mi nis rhi zo ma

Tár kony üröm fû* Dra cun cu li her ba

Tea le vél, fe ke te* The ae fo li um

Tea le vél, zöld* The ae fo li um

Tej ol tó ga laj fû Ga lii veri her ba

Tölgy fa ké reg Qu er cus cor tex

Tö vi ses ig li ce-gyö kér Ono ni dis ra dix

Tü dõ fû le vél Pul mo na ri ae fo li um

Tök mag* Cu cur bi tae pe po nis se men

Úti fû le vél Plan ta gi nis fo li um

Vad ár vács ka fû Vi o lae tri co lo ris her ba

Vad sós ka mag Ru mi cis fruc tus

Va rázs dió-ké reg Ha ma me li dis cor tex

Va rázs dió-le vél Ha ma me li dis fo li um

Vas fû Ver be nae her ba
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Il ló ola jok

Ánizs olaj Aet he ro le um ani si

Ba zsa li kom olaj Aet he ro lum ba si li ci

Ber ga mott olaj Aet he ro le um ber ga mot tae

Bo ró ka olaj Aet he ro le um ju ni pe ri

Bor sos men ta olaj Aet he ro le um ment hae pi pe ri tae

Bor si ka o laj Aet he ro le um sa tu re jae

Ca je put olaj Aet he ro le um ca je pu ti

Céd rus olaj Aet he ro le um at lan ti cae ced ri

Cic ka far ko laj Aet he ro le um achil le ae

Cit rom fû olaj Aet he ro le um me lis sae

Cit rom olaj Aet he ro le um cit ri

Er dei fe nyõ-olaj Aet he ro le um pini sil vest ris

Eu ka lip tusz olaj Aet he ro le um eu calyp ti

Édes kö mény olaj Aet he ro le um fo e ni cu li

Fa héj olaj, kí nai Aet he ro le um cin na mo mi
cas si ae

Fa héj olaj, ce y lo ni Aet he ro le um cin na mo mi
ze y lo ni ci

Fo dor men ta olaj Aet he ro le um ment hae cris pae

Ge rá ni um olaj Aet he ro le um ge ra nii

Gyöm bér olaj Aet he ro le um zin gi be ris

Ka kukk fû olaj, ker ti Aet he ro le um thy mi

Ka mil la olaj Aet he ro le um cha mo mil lae

Ka por mag olaj Aet he ro le um anet hi

Ko ri an der olaj Aet he ro le um co ri and ri

Kö mény olaj Aet he ro le um car vi

Les tyán gyö kér olaj Aet he ro le um le vis ti ci

Le ven du la olaj Aet he ro le um la van du lae

Ma jo rán na olaj Aet he ro le um ma jo ra nae

Man da rin olaj Aet he ro le um man da ri nae

Mir tusz olaj Aet he ro le um myr ti

Mus ko tály zsá lya-olaj Aet he ro le um sal vi ae scla re ae

Na rancs olaj Aet he ro le um au ran tii

Na rancs vi rág olaj Aet he ro le um au ran tii ama ris
flo ris

Pa csu li o laj Aet he ro le um pat cho u li

Pe titg ra i no laj Aet he ro le um pe titg ra in

Roz ma ring olaj Aet he ro le um ros ma ri ni

Ró zsa olaj Aet he ro le um ro sae

Ró zsa fa olaj Aet he ro le um lig ni rho dii

Szan tál fa olaj Aet he ro le um lig ni san ta li

Szeg fû szeg olaj Aet he ro le um ca ry op hyl li

Tea fa olaj Aet he ro le um me la le u cae

Tár kony üröm olaj Aet he ro le um dra cun cu li

Tör pe fe nyõ olaj Aet he ro le um pini pu mi li o nis

Ylang-ylang olaj Aet he ro le um an no nae

Zsá lya olaj, or vo si Aet he ro le um sal vi ae of fi ci na lis

Zsí ros ola jok

Avo ká dó o laj Ole um avo ca do

Bo rá gó olaj Ole um bo ra gi nis

Bú za csí ra olaj* Ole um tri ti ci aes ti vi

Csu ka máj olaj Ole um je co ris asel li

Föl di mo gyo ró-olaj* Ole um ara chi dis

Ma gyar név La tin név

Ho mok tö vis olaj Ole um hyp pop he ae

Kó kusz olaj Ole um co co is

Ku ko ri ca csí ra-olaj* Ole um ma y dis ger mi ni

Len olaj Ole um lini

Man du la olaj* Ole um amyg da lae

Man du la olaj, fi no mí tott* Ole um amyg da lae raf fi na tum

Mák olaj* Ole um pa pa ve ris

Nap ra for gó o laj* Ole um he li ant hi

Oli va o laj* Ole um oli vae

Rep ce olaj* Ole um ra pae

Sáf rá nyos szek li ce o laj* Ole um cart ha mi

Sze zám olaj Ole um se sa mi

Szó ja olaj* Ole um so jae

Tök mag olaj* Ole um cu cur bi tae pe po nis

A Kormány
308/2008. (XII. 20.) Korm.

rendelete

a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól  szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet

és a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 40.  § (3) be kez dé sé ben fog -
lalt fel adat kör ében el jár va a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005.
évi CXXXIX. tör vény (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si tör -
vény) 153.  § (1) be kez dé sé nek 7–9. pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról
 szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: FR.) 9.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,[A ké rel met]
a) az erre a cél ra rend sze re sí tett, a Hi va tal ál tal elõ ál lít -

ta tott, ki töl tött, pos tai úton be kül dött nyom tat vá nyon,
vagy”

(2) Az FR. 9.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A je lent ke zõ a ké re lem be nyúj tá sa kor ren del ke zé -
sé re álló (ko ráb ban kéz hez ka pott) – a fel vé te li ké re lem
 elbírálásához be nyúj tan dó – do ku men tu mo kat a ké re lem -
hez mel lé kel ni kö te les.”

(3) Az FR. 9.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti nyom tat ványt a

fel vé te li tá jé koz ta tó hoz mel lé kel ni kell, to váb bá a Hi va tal
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és az Edu ca tio Kht. ál tal mû köd te tett ügy fél szol gá la to kon
és – a fel sõ ok ta tá si in téz mény igé nye ese tén – a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény ben sze mé lye sen el ér he tõ vé kell ten ni.”

2.  §

Az FR. 10.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Amennyi ben a je lent ke zõ az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott le he tõ ség gel élni kí ván, a fel vé te li ké re lem be -
nyúj tá sa kor fel kell tün tet nie, hogy

a) mely fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be, ka rok ra, ille tõ leg 
sza kok ra – ha van, mely ön ál ló szak kép zett ség meg szer zé -
sét le he tõ vé tevõ szak irány ra, mely kép zé si hely re, il let ve
kép zé si nyelv re –, mely kép zé si for má ra, tel jes ide jû (nap -
pa li mun ka rend sze rin ti), rész idõs (esti, le ve le zõ mun ka -
rend sze rin ti) kép zés re vagy táv ok ta tás ra, to váb bá mi lyen
fi nan szí ro zá si for má ra je lent ke zik, és

b) mi lyen sor rend ben kéri fel vé te li je lent ke zé se i nek
 elbírálását.

(3) A je lent ke zõ az ál ta la meg ha tá ro zott je lent ke zé si
sor ren det a fel vé te li el já rás so rán a be so ro lá si dön tés idõ -
pont ját meg elõ zõ 14. na pig ter je dõ ha tár idõn be lül – írás -
ban vagy elekt ro ni kus úton – egy al ka lom mal módosít -
hatja.”

3.  §

Az FR. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § (1) Az adat fel dol go zás so rán – a ké re lem hi á nyos

be nyúj tá sa ese tén – a Hi va tal leg ké sõbb a je lent ke zé si
 határidõt kö ve tõ 30. na pig – a 8.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti el já rás ban a 20. na pig – a je lent ke zõt a
Ket. 37.  §-a sze rin ti hi ány pót lás ra szó lít ja fel.

(2) A ké re lem hi á nyos be nyúj tá sá nak mi nõ sül
a) a sze mély azo no sí tó ada tok (név, any ja szü le té si

neve, szü le té si hely és idõ, ál lam pol gár ság) hi á nya;
b) 2005-ben vagy azt köve tõen érett sé gi zett je lent ke zõ

ese té ben a ta nu lói azo no sí tó hi á nya;
c) lak cím hi á nya;
d) alap kép zés re, egy sé ges, osz tat lan kép zés re va la mint

fel sõ fo kú szak kép zés re tör té nõ je lent ke zés ese tén az érett -
sé gi bi zo nyít vány ki bo csá tá sá nak évé re és a ki bo csá tó
 középiskolára vo nat ko zó adat hi á nya;

e) a je lent ke zé si sza kok ada ta i nak hi á nya, il let ve – a
meg hir de tett le he tõ sé gek tõl el té rõ vagy an nak nem min -
den ada tát tar tal ma zó – hely te len sé ge.

(3) A hi ány pót lás ha tár ide je a fel szó lí tás kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott 8. nap. A hi ány pót lás el ma ra dá sa, elég te len
vol ta ese tén az el já rás meg szün tet he tõ.

(4) A 8.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti el já rás
ese tén már ci us 25. és áp ri lis 5. kö zött kell nyil vá nos ság ra
hoz ni a fel vé te li el já rás sta tisz ti kai ada ta it.”

4.  §

(1) Az FR. 12.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A je lent ke zé si la pon fel tün te tett és an nak mellék -
leteként be kül dött ada tok alap ján a Hi va tal lét re hoz za a
 jelentkezõk köz pon ti nyil ván tar tá sát.

(2) A Hi va tal – a hi ány pót lás sal érin tett ké rel mek ki vé -
te lé vel – a fel sõ ok ta tá si in téz mény szá má ra to váb bít ja

a) leg ké sõbb a je lent ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 40. na pig
– a 8.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti el já rás ban
15. na pig – az adott fel sõ ok ta tá si in téz mény be je lent ke zett
pá lyá zók sze mé lyi (név, szü le té si név, any ja szü le té si
neve, szü le té si idõ és hely) és el ér he tõ sé gi ada ta it (pos -
tázási cím),

b) leg ké sõbb a je lent ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 60. na pig
– a 8.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti el já rás ban
45. na pig – az adott in téz mény be a je lent ke zõ ál tal be nyúj -
tott, fel vé te li ké rel me el bí rá lá sá hoz szük sé ges, a köz pon ti
nyil ván tar tás ban rög zí tett ada ta it.

(3) A fel vé te li ké re lem el bí rá lá sá hoz szük sé ges azon
ada to kat, iga zo lá so kat, ok ira to kat, ame lyek a je lent ke zé si
lap be nyúj tá sa kor még nem áll tak a je lent ke zõ ren del ke zé -
sé re, az adat fel dol go zás hoz kap cso ló dó an a Hi va tal ál tal
meg ha tá ro zott cím re kell be nyúj ta ni, a be so ro lá si dön tés
idõ pont ját meg elõ zõ 50. na pig ter je dõ ha tár idõn be lül.
A be so ro lá si dön tés idõ pont ját meg elõ zõ 14. na pig ter je dõ
ha tár idõn be lül kell be nyúj ta ni a je lent ke zés be nyúj tá sát
köve tõen meg szer zett nyelv vizs gá ra, érett sé gi bi zo nyít -
vány ra, érett sé gi ta nú sít vány ra, ok le vél re, szak kép zett sé -
get iga zo ló ok irat ra, il let ve egyéb jog cí mek re vo nat ko zó
ada to kat, ok ira to kat, iga zo lá so kat. A 8.  § (1) be kez dés
a) pont ja sze rin ti el já rás ban va la mennyi a je lent ke zés
meg szer zé sét köve tõen meg szer zett do ku men tu mot a
 besorolási dön tés idõ pont ját meg elõ zõ 14. na pig ter je dõ
ha tár idõ ig kell be nyúj ta ni.”

(2) Az FR. 12.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel:

„(6) A hi ány pót lás sal érin tett je lent ke zõk ese té ben az
(1)–(2) be kez dés ben meg ál la pí tott fel ada tok ha tár ide je a
hi ány pót lás be ér ke zé sét kö ve tõ 10. nap”

5.  §

Az FR. 13.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„13.  § (1) A Hi va tal – a je lent ke zõk köz pon ti nyil ván -
tar tá sá nak lét re ho zá sa után – a 12.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ha tár idõt

a) kö ve tõ 14. na pig írás ban tá jé koz tat ja a je lent ke zõt
a nyil ván tar tás ban rög zí tett ada ta i ról, va la mint

b) köve tõen a sa ját hon lap ján, il let ve az Edu ca tio Kht.
ál tal üze mel te tett hon la pon ke resz tül fo lya ma to san tá jé -
koz tat ja a fel vé te li nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada ta i ról.
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(2) A je lent ke zõ ké rel mé re az ada tok 8 mun ka na pon
 belül tör té nõ ja ví tá sát a Hi va tal az el já rás min den sza ka -
szá ban kö te les biz to sí ta ni.”

6.  §

Az FR. 16.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A két szin tû érett sé gi vizs ga be ve ze té se elõtt tett
tan tár gyi érett sé gi vizs ga ered mé nye i nek át szá mí tá sát
 külön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell el vé -
gez ni. A 2005. elõtt tett érett sé gi vizs ga tár gyak nak a fel vé -
te li el já rás idõ pont já ban ha tá lyos érett sé gi vizs ga tár gyak -
kal  való meg fe lel te té sét a Hi va tal és az Edu ca tio Kht. hon -
lap ján köz zé kell ten ni.”

7.  §

Az FR. 17.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„17.  § (1) Az alap kép zés és az egy sé ges, osz tat lan kép -
zés fel vé te li el já rá sa so rán az 1. szá mú mel lék let ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint a fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za -
tá ban nor ma tív mó don meg ha tá roz va

a) egész ség ügyi vizs gá lat,
b) pá lya al kal mas sá gi vizs gá lat,
c) gya kor la ti vizs ga,
d) a nem ma gyar ál lam pol gá rok szá má ra ma gyar nyel vi 

al kal mas sá gi vizs ga szer vez he tõ.
(2) Az (1) be kez dés a), b) és d) pont ja alap ján vég zett

vizs gá lat, il let ve vizs ga ér té ke lé se „meg fe lelt” vagy „nem
fe lel t meg” mi nõ sí tés le het. A „nem fe lel t meg” mi nõ sí tés
ese tén a je lent ke zõ össz pont szá ma nul la.”

8.  §

Az FR. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„20.  § (1) A je lent ke zõ a fel sõ ok ta tá si in téz mény sza -

bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint a fel vé te li el já rás
 során, figye lembe véve e ren de let 6.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont ját

a) az adott sport ág or szá gos sport ági szak szö vet sé ge
ál tal ki adott iga zo lás alap ján az ered mény el éré se kor a
Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai
já té ko kon, a FIDE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl
kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy Si ket lim pi án sze rep lõ
sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Európa-
 bajnokságon el ért leg alább 3. he lye zé sért 20, or szá gos
sport ági szak szö vet ség ál tal szer ve zett or szá gos baj nok sá -
gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 10 több let pont ra;

b) leg fel jebb egy, a mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló
szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a mi nisz té ri um
 által meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos

 Mûvészeti Ta nul má nyi Ver se nye ken egyé ni ver seny zõ -
ként el ért 1–3. he lye zé sért 20 több let pont ra;

c) tár gyan ként leg fel jebb egy, a ca)–cb) pon tok sze rin ti 
ta nul má nyi ver se nye ken el ért ered mény alap ján, ha a
 jelentkezõ a ver seny ered ményt azon tár gyak va la me lyi ké -
bõl érte el, ame lye ket a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a 16.  §
(1) be kez dé se alap ján érett sé gi pon tot adó tárgy ként a
szak ra vo nat ko zó an meg ha tá roz tak,

ca) az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen
és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ ké szí tõ Érett sé gi Tár -
gyak Ver se nyén dön tõ be ju tott és ott el ért 1–10. he lye zé -
sért 80, 11–20. he lye zé sért 50, 21–30. he lye zé sért 25 több -
let pont ra,

cb) a Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos
Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he lye zés alap ján a nagy dí -
ja sok nak 30, az elsõ dí ja sok nak 15 több let pont ra;

d) az If jú sá gi Tu do má nyos és In no vá ci ós Te het ség ku -
ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye zé sért 25 több let -
pont ra;

e) leg fel jebb egy, az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben
sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té sért,
 illetve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát köve tõen meg szer -
zett tech ni ku si ké pe sí tõ bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel -
lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás ese -
tén 30 több let pont ra

jo go sult.
(2) Az (1) be kez dés ca) pont ja al kal ma zá sa so rán a dön -

tõ be ju tott, de azon részt nem vevõ je lent ke zõt – a ver seny
szer ve zõ jé nek iga zo lá sa alap ján – a dön tõ ben el vi leg el ér -
he tõ utol só he lye zést el érõ nek kell te kin te ni.”

9.  §

Az FR. 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„23.  § Alap kép zés re, egy sé ges, osz tat lan kép zés re csak

az a je lent ke zõ ve he tõ fel, aki nek az emelt szin tû érettsé -
giért járó több let pon tok kal együtt, de más jog cí men ad -
ható több let pon tok nél kül szá mí tott pont szá ma el éri a
200 pon tot.”

10.  §

Az FR. 31.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pá lyá za tot a

 Hivatal bo nyo lít ja le. En nek ke re té ben

a) köz zé te szi a pá lyá za ti fel hí vást;
b) meg ha tá roz za és biz to sít ja a fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyek ré szé re a pá lyá za ti adat la po kat;
c) fo gad ja és össze gyûj ti a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

pá lyá za ta it;
d) össze sí ti a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek pá lyá za ta it;
e) ja vas la tot tesz az el bí rá lás ra.”

24278 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/184. szám



11.  §

Az FR. 41.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pá lyá za tot a

 Hivatal bo nyo lít ja le. En nek ke re té ben
a) köz zé te szi a pá lyá za ti fel hí vást;
b) meg ha tá roz za és biz to sít ja a fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyek ré szé re a pá lyá za ti adat la po kat;
c) fo gad ja és össze gyûj ti a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

pá lyá za ta it;
d) össze sí ti a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek pá lyá za ta it;
e) ja vas la tot tesz az el bí rá lás ra.”

12.  §

(1) Az FR. 45.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) Gya kor la ti, egész ség ügyi al kal mas sá gi, pá lya al kal -
mas sá gi és nyel vi al kal mas sá gi vizs ga, va la mint a mes ter -
kép zés ben szer ve zett fel vé te li vizs ga ese tén a fel sõ ok ta tá si 
in téz mény a vizs ga meg szer ve zé sé vel és le bo nyo lí tá sá val
kap cso la tos költ sé gei fe de zé sé re kü lön el já rá si dí jat ha tá -
roz hat meg az zal, hogy an nak mér té ke je lent ke zé sen ként
leg fel jebb 4000 fo rint le het.”

(2) Az FR. 45.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(8) A (4) be kez dés alap ján az in téz mé nye ket il le tõ
részt a Hi va tal két rész let ben utal ja át az in téz mé nyek nek.
Az õket il le tõ rész 75%-át a 12.  § (2) be kez dé sé ben meg -
állapított ha tár idõt kö ve tõ 60 na pon be lül, a fenn ma ra dó
részt a jog or vos la ti el já rá sok le zá rá sát kö ve tõ 30 na pon
be lül.”

(3) Az FR. 45.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) A 8.  § (3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott pót fel vé te li
el já rás so rán 5000 fo rint el já rá si alap dí jat kell fi zet ni.
A pót fel vé te li el já rá si díj ból 1000 fo rint azt a fel sõ ok ta tá si
in téz ményt il le ti, aho vá a je lent ke zõ je lent ke zik.”

(4) Az FR. 45.  §-a kö vet ke zõ (13)–(14) be kez dés sel
egé szül ki:

„(13) A je lent ke zõ a je lent ke zé si lap pal együt te sen
 benyújtott ké rel mé re, a 22.  § sze rin ti több let pont ra  való
 jogosultság iga zo lá sa ese tén a Ket. 159.  §-ában sza bá lyo -
zott mó don

a) a hát rá nyos hely ze tû je lent ke zõ a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott díj 50%-ának,

b) a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû hall ga tó a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott díj 100%-ának
meg fe le lõ össze gû költ ség men tes ség ben ré sze sül.

(14) A (2)–(6) be kez dé sek al kal ma zá sa so rán ugyan -
azon kép zés ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses for -
má ja egy je lent ke zés nek mi nõ sül.”

Záró rendelkezések

13.  §

(1) Az FR. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az FR. ki egé szül az e ren de let 2. szá mú mel lék le te
sze rin ti 2. szá mú mel lék let tel.

14.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it
el sõ ként a 2009. feb ru ár 15-i je lent ke zé si ha tár ide jû el já -
rás ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let
a) 6.  §-a 2009. ja nu ár 1-jén
b) 9.  §-a 2009. szep tem ber 1-jén

lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az FR.
3.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban az „au gusz tus 15.”
szö veg rész he lyé be a „szep tem ber 1.” szö veg rész, az FR.
3.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban a „szep tem ber 15.”
szö veg rész he lyé be az „ok tó ber 15.” szö veg rész lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel sõ ok -
ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes ren del ke -
zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.
ren de let 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú
mel lék le te lép.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az FR. 8.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja és 33.  §-a.

(6) E ren de let 2009. szep tem ber 5-én ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let hez]

Azon alapképzési szakok és egységes, osztatlan mesterképzési szakok felsorolása, amelyek esetében
a felsõoktatási intézmények egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket írhatnak elõ,

illetve gyakorlati vizsgát szervezhetnek

I. Egész ség ügyi vizs gá lat ír ha tó elõ a kö vet ke zõ sza ko kon:

Ag rár kép zé si te rü let: ál lat or vo si;
Jogi és igaz ga tá si kép zé si te rü let: bûn ügyi igaz ga tá si és ren dé sze ti igaz ga tá si;
Mû sza ki kép zé si te rü let: had- és biz ton ság tech ni kai mér nö ki;
Mû vé sze ti kép zé si te rü let: min den sza kon;
Mû vé szet köz ve tí tõ kép zé si te rü let: min den sza kon;
Nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü let: min den  szakon;
Or vos és egész ség tu do má nyi kép zé si te rü let: min den sza kon;
Pe da gó gus kép zés kép zé si te rü let: min den sza kon;
Sport tu do má nyi kép zé si te rü let: min den sza kon.

II. Pá lya al kal mas sá gi vizs gá lat tart ha tó a kö vet ke zõ sza ko kon:

Ag rár kép zé si te rü let: táj ren de zõ és kert épí tõ mér nö ki;
Jogi és igaz ga tá si kép zé si te rü let: bûn ügyi igaz ga tá si és ren dé sze ti igaz ga tá si;
Mû sza ki kép zé si te rü let: épí tõ mér nö ki, épí tész, épí tész mér nö ki, ipar i ter mék és for ma ter ve zõi, had- és biz ton ság tech -

ni kai mér nö ki;
Mû vé sze ti kép zé si te rü let: min den sza kon;
Mû vé szet köz ve tí tõ kép zé si te rü let: min den sza kon;
Nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü let: min den  szakon;
Pe da gó gus kép zés: min den sza kon;
Sport tu do má nyi kép zé si te rü let: min den sza kon.

III. Gya kor la ti vizs ga tart ha tó a kö vet ke zõ sza ko kon:

Mû vé sze ti kép zé si te rü let: min den sza kon;
Mû vé szet köz ve tí tõ kép zé si te rü let: min den sza kon.

2. számú melléklet a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let hez]

Szakirányú továbbtanulás meghatározása felvételi pontszámítás szempontjából

Szakirányú továbbtanulásnak minõsülõ képzési területek, szakok az Országos Képzési Jegyzékrõl  szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet és az Országos Képzési Jegyzékrõl  szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti

szakmacsoportok esetében

Szak ma cso port Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

egész ség ügy or vos- és egész ség tu do mány

szo ci á lis szol gál ta tá sok pe da gó gus kép zés
tár sa da lom tu do mány

ok ta tás (ok ta tás, pe da gó gia) pe da gó gus kép zés

mû vé szet, köz mû ve lõ dés, kom mu ni ká ció (ze ne-, tánc-,
kép zõ- és ipar mû vé szet, szín mû vé szet-báb mû vé szet,
szín ház mû vé szet, saj tó, köz mû ve lõ dés)

mû vé szet
mû vé szet köz ve tí tés
tár sa da lom tu do mány
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Szak ma cso port Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

gé pé szet (gép gyár tás, gép sze re lés, gép ke ze lés, bá nyá szat, 
ko há szat, fi nom me cha ni ka, anyag vizs gá lat, au to ma ti ka,
he gesz tés, fe lü let ke ze lés, mi nõ ség biz to sí tás)

mû sza ki

elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka (elekt ro tech ni ka, elekt ro ni ka, 
táv köz lés tech ni ka)

mû sza ki,
in for ma ti ka

in for ma ti ka (szoft ver) in for ma ti ka

vegy ipar (vegy ipar, la bor vizs gá la tok) mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

épí té szet (épí té szet, épí tõ ipar, épí tõ anyag-ipar) mû sza ki

könnyû ipar (ru ha-, tex til-, bõr-, szõr me-, ci põ ipar) mû sza ki

fa ipar mû sza ki

nyom da ipar mû sza ki

köz le ke dés mû sza ki

kör nye zet vé de lem-víz gaz dál ko dás ag rár
gaz da ság tu do má nyok
mû sza ki

köz gaz da ság gaz da ság tu do má nyok

ügy vi tel böl csé szet tu do mány,
gaz da ság tu do má nyok,
jogi és igaz ga tá si

ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció (ke res ke -
de lem, mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció, me ne dzse lés,
nem gaz da sá gi ügy in té zés, szer ve zés)

gaz da ság tu do má nyok

ven dég lá tás-ide gen for ga lom (ven dég lá tás, ide gen for ga -
lom, tu riz mus)

gaz da ság tu do má nyok

egyéb szol gál ta tá sok (sze mé lyi, biz ton sá gi, pol gá ri vé del -
mi, ren dé sze ti szol gál ta tá sok, hon vé de lem, tûz vé de lem,
mun ka vé de lem, kis- és kéz mû ves ipar)

nem zet vé del mi és ka to nai

me zõ gaz da ság (nö vény ter mesz tés, ker té szet, ál lat te nyész -
tés, er dé szet, va dá szat, ha lá szat, tér ké pé szet)

ag rár

élel mi szer ipar ag rár

Szakirányú továbbtanulásnak megfelelõ képzési területek, szakok az Országos Képzési Jegyzékrõl
és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet

szerinti szakképesítések/elágazások esetében

Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

adat bá zis ter ve zõ in for ma ti ka

adat elem zõ in for ma ti ka

adó igaz ga tá si szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

adó zá si szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

ag rár ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens ag rár, gaz da ság tu do má nyok

ag rár-köz gaz da sá gi és -áru for gal ma zó tech ni kus ag rár

ag rár ren dész ag rár

al kal ma zott fo to grá fus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

al kal ma zott gra fi kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ál lam ház tar tá si mér leg ké pes köny ve lõ gaz da ság tu do má nyok

ál lam ház tar tá si szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

ál lat egész ség ügyi tech ni kus ag rár

ál lat te nyész tõ tech ni kus ag rár

ál ta lá nos fes tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ál ta lá nos rend szer gaz da in for ma ti ka, mû sza ki

ál ta lá nos vegy ipa ri la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

arany mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ar tis ta mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ar tis ta mû vész mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

au dio ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

au di o vi zu á lis szak asszisz tens tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
mû sza ki,
in for ma ti ka

au tis ták gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

au to ma ti kai tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

au tó tech ni kus mû sza ki

bank i szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

ba rom fi te nyész tõ és
ba rom fi ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

ag rár

be fek te té si ta nács adó gaz da ság tu do má nyok

be fek te tés ke ze lé si re fe rens gaz da ság tu do má nyok

be széd át vi te li rend szer tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

be széd fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

bi o tech no ló gus tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

biz ton ság szer ve zõ i. nem zet vé del mi és ka to nai

biz to sí tá si ta nács adó gaz da ság tu do má nyok

bor- és pezs gõ gyár tó tech ni kus ag rár

bor tech no ló gus ag rár
ter mé szet tu do mány
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

bõr fel dol go zó-ipa ri tech ni kus mû sza ki

bõr mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

bronz mû ves és szo bor ön tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

bú tor ipa ri tech ni kus mû sza ki

bú tor mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

cad-cam in for ma ti kus in for ma ti ka

ci to ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

ci zel lõr mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ct, mri szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

cu kor ipa ri tech ni kus ag rár

csa lád pe da gó gi ai men tor pe da gó gus kép zés

cse cse mõ- és gyer mek ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

cse cse mõ- és gyer mek ne ve lõ-gon do zó böl csé szet tu do mány,
pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

de ko ra tõr mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

de sig ner in for ma ti ka

di a be to ló gi ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

dí szí tõ fes tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

dí szí tõ szob rász mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

dísz let- és jel mez ter ve zõ asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

dísz mû ko vács mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

di vat- és stí lus ter ve zõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

do hány ipa ri tech ni kus ag rár

drá ga kõ fog la ló mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

drog és to xi ko ló gi ai la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

drog- és to xi ko ló gi ai tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

édes ipa ri tech ni kus ag rár

eeg szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

egész ség ügyi gya kor lat ve ze tõ or vos- és egész ség tu do mány

egész ség ügyi me ne dzser or vos- és egész ség tu do mány

egész ség ügyi ope rá tor or vos- és egész ség tu do mány

egyéb szer ve ze ti mér leg ké pes köny ve lõ gaz da ság tu do má nyok

e-já ték fej lesz tõ in for ma ti ka

e-le ar ning tan anyag fej lesz tõ in for ma ti ka

elekt ro ni kai tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

elekt ro ni kus hoz zá fé ré si és ma gán há ló za ti rend szer tech -
ni kus

mû sza ki,
in for ma ti ka

elekt ro ni kus mû sor köz lõ és tar ta lom át vi te li rend -
szer-tech ni kus

mû sza ki,
in for ma ti ka

elekt ron mik ro szkó pos szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

élel me zé si me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

élel mi szer-hi gi é ni kus ag rár

élel mi szer ipa ri gé pész tech ni kus mû sza ki

élel mi szer ipa ri me ne dzser ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
ter mé szet tu do mány

élel mi szer mi nõ sí tõ la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

em ber i erõ for rás ügy fél kap cso la ti szak ügy in té zõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok,
jogi és igaz ga tá si

en do szkó pos szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

ener ge ti kai kör nye zet vé dõ ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

ener ge ti kai mér nök asszisz tens mû sza ki,
gaz da ság tu do má nyok

epi de mi o ló gi ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

épí tett kör nye zet mér nök-asszisz tens mû sza ki

épí tõ- és anyag moz ga tó-gé pész tech ni kus mû sza ki

épí tõ anyag ipa ri mi nõ ség el len õr mû sza ki

épí tõ anyag-ipa ri tech ni kus mû sza ki

épü let gé pész tech ni kus mû sza ki

er dész tech ni kus ag rár

er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus mû sza ki

er je dés- és üdí tõ ital ipa ri tech ni kus ag rár

er dõ gaz da ag rár

erõs ára mú elekt ro tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

ér ték pa pír pi a ci szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

ér tel mi leg sé rül tek gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

eu ró pai uni ós üz le ti
szak ügy in té zõ

gaz da ság tu do má nyok,
tár sa da lom tu do mány

ezüst mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

fa fel dol go zó tech ni kus mû sza ki

fa ipa ri ter mék ter ve zõ mû sza ki

fa ipa ri ter me lés szer ve zõ mû sza ki

far ma ko ló gus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

far ma ko ló gus szak asszisz tens ter mé szet tu do mány

fel nõtt ana esz te zi o ló gi ai és in ten zív szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

fe lü let vé del mi tech no ló gus ter mé szet tu do mány,
mû sza ki

fém mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

film hang ter ve zõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

film tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

fi zi o te rá pi ás szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

flu i dum ki ter me lõ tech ni kus mû sza ki

fog lal ko zás-egész ség ügyi szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

fog lal koz ta tás-szer ve zõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

fog tech ni kus és fül il lesz ték-ké szí tõ or vos- és egész ség tu do mány

föld mé rõ és tér in for ma ti kai tech ni kus ag rár

föld ügyi tér in for ma ti kai szak tech ni kus ag rár

fõ vi lá go sí tó mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

gaz dál ko dá si
me ne dzser asszisz tens

gaz da ság tu do mány

gaz da sá gi ide gen nyel vû me ne dzser böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány,
gaz da ság tu do má nyok,
jo gi és igaz ga tá si

gaz da sá gi in for ma ti kus in for ma ti ka

gáz ipa ri tech ni kus mû sza ki

ge o ló gi ai tech ni kus mû sza ki

gép gyár tás tech no ló gi ai tech ni kus mû sza ki

gép ipa ri mér nök asszisz tens mû sza ki
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

gép ipa ri mi nõ ség el len õr mû sza ki

ge ri át ri ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

ge rinc há ló za ti rend szer tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

ge ron to ló gi ai gon do zó pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

gom ba to xi ko ló gus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

gra fo ló gus nem zet vé del mi és ka to nai

gya kor la ti ok ta tó pe da gó gus kép zés

gyár tás ve ze tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

gyer mek ana esz te zi o ló gi ai és in ten zív szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

gyer mek ott ho ni asszisz tens pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

gyó gyá sza ti se géd esz köz-for gal ma zó or vos- és egész ség tu do mány

gyógy nö vény- és
fû szer nö vény ter mesz tõ és -fel dol go zó

ag rár,
ter mé szet tu do mány

gyógy pe da gó gi ai asszisz tens pe da gó gus kép zés

gyógy szer ipa ri la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

gyógy szer ki adó szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

gyógy úszás fog lal koz ta tó or vos- és egész ség tu do mány

ha jó zá si tech ni kus mû sza ki

hal lás akusz ti kus or vos- és egész ség tu do mány

hal lás fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

há ló za ti in for ma ti kus mû sza ki, in for ma ti ka

hang kul tú ra szak mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang mû vész stú dió me ne dzser mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang res ta u rá ci ós tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang szer ké szí tõ és -ja ví tó (hang szer cso port megjelölé -
sével)

mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang tár ve ze tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

he ma to ló gi ai, transz fú zi o ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

híd épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus mû sza ki
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

hisz to ké mi ai, im mun hisz to ké mi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

hon véd zász lós (az ága zat meg je lö lé sé vel) 3 nem zet vé del mi és ka to nai

hos pi ce szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

hul la dék gaz dál ko dá si tech no ló gus ag rár,
mû sza ki,
ter mé szet tu do mány

hul la dék gaz dál ko dó ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

hu mán ge ne ti kai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

hús- és ba rom fi ipa ri tech ni kus ag rár

ide gen nyel vi tit kár böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok,
jogi és igaz ga tá si

ide gen for gal mi szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

ide gen ve ze tõ gaz da ság tu do má nyok

ide gen nyel vi kom mu ni ká tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

if jú ság se gí tõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

in fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zás fej lesz tõ in for ma ti ka

in for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ in for ma ti ka

in for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és -üze mel te tõ in for ma ti ka

in for ma ti kai mû sze rész in for ma ti ka

in for ma ti kai rend sze rek szak el len õre gaz da ság tu do má nyok

in for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ in for ma ti ka,
gaz da ság tu do má nyok,
ter mé szet tu do mány

inf ra struk tú ra me ne dzser in for ma ti ka

in gat lan ke ze lõ mû sza ki

in gat lan va gyon-ér té ke lõ és -köz ve tí tõ gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

in ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ in for ma ti ka

in ter ven ci ós szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

in téz mé nyi kom mu ni ká tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

ipar i in for ma ti kai tech ni kus in for ma ti ka

is ko la tit kár böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok,
jogi és igaz ga tá si

it biz ton ság tech ni kus in for ma ti ka

it help desk ügy fél kap cso la ti szak ügy in té zõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok,
jogi és igaz ga tá si

it ke res ke dõ in for ma ti ka

it men tor in for ma ti ka
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jazz-éne kes mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

jazz-ze nész (a hang szer meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

jogi asszisz tens jo gi és igaz ga tá si

kán tor-ének ve ze tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kán tor-kó rus ve ze tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kán tor-or go nis ta mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kar di o ló gi ai és an gi o ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

ka tasz te ri szak tech ni kus ag rár

ka taszt ró fa vé del mi és pol gá ri vé del mi fõ elõ adó nem zet vé del mi és ka to nai

ké mi ai la bo ra tó ri u mi szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

kép gra fi kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

képi di ag nosz ti kai és in ter ven ci ós asszisz tens or vos- és egész ség tu do má nyi

kép zé si szak asszisz tens pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

ke ra mi kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ke res ke del mi bolt há ló zat szer ve zõ gaz da ság tu do má nyok

ke res ke del mi szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

ker tész és nö vény vé del mi tech ni kus ag rár

ké zi nyo mó mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ké zi szö võ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kéz mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kis- és kö zép vál lal ko zá si me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

kis gyer mek gon do zó, -ne ve lõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

kis ha jó épí tõ és -kar ban tar tó tech ni kus mû sza ki

klasszi kus ba lett-tán cos mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány
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klasszi kus ze nész (a hang szer meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kli ni kai fo gá sza ti hi gi é ni kus or vos- és egész ség tu do mány

ko hó mér nök asszisz tens mû sza ki

kor ró zió vé del mi tech ni kus mû sza ki

kor társ-, mo dern tán cos mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

költ ség ve tés-gaz dál ko dá si szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok,
ter mé szet tu do mány

könnyû ipa ri mér nök asszisz tens mû sza ki
ter mé szet tu do mány

könyv mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kör nye zet vé del mi be ren de zés üze mel te tõ je ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

kör nye zet vé del mi és víz mi nõ sé gi la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

kör nye zet vé del mi mé rés tech ni kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

kör ze ti kö zös sé gi szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

kõ szob rász mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

köz be szer zé si re fe rens gaz da ság tu do má nyok

köz le ke dés au to ma ti kai tech ni kus mû sza ki

kö zös ség fej lesz tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kö zös sé gi in for ma ti kai szol gál ta tó in for ma ti ka

kül gaz da sá gi üz let kö tõ gaz da ság tu do má nyok

kül ke res ke del mi üz let kö tõ gaz da ság tu do má nyok

kül szí ni bá nya ipa ri tech ni kus mû sza ki

lánc ké szí tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

lá tás fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

lé gi utas-kí sé rõ mû sza ki

lég zõ szer vi szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

lé te sít mény ge o dé ta szak tech ni kus ag rár

lí zing re fe rens gaz da ság tu do má nyok

lo gisz ti kai mû sza ki
me ne dzser asszisz tens

mû sza ki,
gaz da ság tu do má nyok,
ter mé szet tu do mány
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lo gisz ti kai ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

ma gán éne kes mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ma gas épí tõ tech ni kus mû sza ki

ma lom- és ke ve rék ta kar mány-ipa ri tech ni kus ag rár

me chat ro ni kai tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

me chat ro ni kai
mér nök asszisz tens

mû sza ki,
gaz da ság tu do má nyok

mé di a tech no ló gus asszisz tens tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés, mû sza ki,
in for ma ti ka

meg úju ló ener gia-gaz dál ko dá si tech ni kus mû sza ki

mély épí tõ tech ni kus mû sza ki

mély fú ró tech ni kus mû sza ki

mély mû ve lé si bá nya ipa ri tech ni kus mû sza ki

mé nes gaz da ag rár

men tál hi gi é nés asszisz tens pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

mér leg ké pes köny ve lõ gaz da ság tu do má nyok

me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus mû sza ki

me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u mi szak asszisz tens ag rár,
mû sza ki

me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens ag rár,
gaz da ság tu do má nyok

me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne dzser asszisz tens ag rár,
mû sza ki

me zõ gaz da sá gi tech ni kus ag rár

mik ro bi o ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

mo de rá tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

moz gó kép-for gal ma zó mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

moz gó kép gyár tó hang tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

moz gó ké pi ani má ci ó ké szí tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mul ti mé dia fej lesz tõ in for ma ti ka

mun ka erõ pi a ci szer ve zõ, elem zõ gaz da ság tu do má nyok

mun ka vé del mi tech ni kus mû sza ki
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mú ze u mi gyûj te mény- és rak tár ke ze lõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mú ze u mi pre pa rá tor mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mû em lék fenn tar tó tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mû sor ve ze tõ ri por ter mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens mû sza ki,
in for ma ti ka

mû sza ki in for ma ti kus in for ma ti ka

mû tárgy vé del mi asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mû té ti szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

nef ro ló gi ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

nem zet kö zi pénz ügyi re fe rens gaz da ság tu do má nyok

nem zet kö zi szál lít má nyo zá si ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

nem zet kö zi szál lít má nyo zá si
és lo gisz ti kai szak ügy in té zõ

gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

népi éne kes mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

népi já ték és kis mes ter sé gek ok ta tó ja (a te vé keny sé gi kör
meg je lö lé sé vel)

mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

nép tán cos mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

nép ze nész (a hang szer meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

non pro fit me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

nö vény ter mesz tõ és nö vény vé del mi tech ni kus ag rár

nö vény ter mesz tõ és
nö vény vé dõ tech no ló gus

ag rár

nuk le á ris ener ge ti kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

nuk le á ris me di ci na szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

nyom da ipa ri tech ni kus mû sza ki

ok ta tá si kom mu ni ká ció tech ni kus in for ma ti ka

on ko ló gi ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

or vos di ag nosz ti kai
la bo ra tó ri u mi tech no ló gus

or vos- és egész ség tu do má nyi
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or vo si elekt ro ni kai tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

or vo si la bo ra tó ri u mi tech ni kai asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

öko ló gi ai gaz dál ko dó ag rár

ön tõ tech ni kus mû sza ki

pan to mim mû vész mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

pa pír ipa ri tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus ag rár

pénz ügyi szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

pénz ügyi szer ve ze ti mér leg ké pes köny ve lõ gaz da ság tu do má nyok

pénz ügyi szer ve ze ti szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr el len õr zé si szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr jö ve dé ki szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr ren dé sze ti szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr ügy vi te li szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr vám szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

por ce lán fes tõ és -ter ve zõ asszisz tens 2 mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

pro duk ci ós hang me ne dzser mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

pro jekt me ne dzser-asszisz tens gaz da ság tu do má nyok

pro to koll ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

pszi chés fej lõ dés ben aka dá lyo zot tak gyógy pe da gó gi ai
asszisz ten se

pe da gó gus kép zés

pszi chi át ri ai gon do zó pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

pszi chi át ri ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

rá dió mû sor-ve ze tõ, kon fe ran szié mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

rá di ós, te le ví zi ós hang me ne dzser mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

re ha bi li tá ci ós ne ve lõ, se gí tõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

re ha bi li tá ci ós te vé keny ség te ra pe u ta or vos- és egész ség tu do mány

rek lám szer ve zõ szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

rek re á ci ós moz gás prog ram-ve ze tõ (a szak irány meg je lö -
lé sé vel)

pe da gó gus kép zés

ren dez vény- és kon fe ren cia szer ve zõ gaz da ság tu do má nyok

re pü lõ gép tech ni kus mû sza ki
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res ta u rá tor tech ni kus (a szak irány meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ru ha ipa ri tech ni kus mû sza ki

saj tó tech ni kus böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

se géd könyv tá ros mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

se géd le vél tá ros mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ser tés te nyész tõ és ser tés ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus ag rár

sport kom mu ni ká tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány,
sport tu do mány

sta tisz ti kai szer ve zõ, elem zõ gaz da ság tu do má nyok

su gár te rá pi ás szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

sú lyo san és hal mo zot tan fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi ai
asszisz ten se

pe da gó gus kép zés

sür gõs sé gi szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

sü tõ- és cuk rász ipa ri tech ni kus ag rár

szab vány ügyi me ne dzser gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

szál lo dai por tás, re cep ci ós gaz da ság tu do má nyok

szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó in for ma ti ka

szám vi te li szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok
ter mé szet tu do mány

szce ni kai szak asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

sze mé lyes pénz ügyi ter ve zé si re fe rens gaz da ság tu do má nyok

sze mély ügyi gaz dál ko dó és fej lesz tõ gaz da ság tu do má nyok

sze mé sze ti szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

szen ve dély be teg-gon do zó pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

szer kesz tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

szí nes fém-ko há sza ti tech ni kus mû sza ki

szí nész I. mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

szín há zi tán cos mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány
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szín ház tech ni kus, szce ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

szo ci á lis asszisz tens pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

szo ci á lis gon do zó, szer ve zõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

szo ci á lis, gyer mek- és if jú ság vé del mi ügy in té zõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

szo cio kul tu rá lis ani má tor pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

szoft ver fej lesz tõ in for ma ti ka

szo no grá fus szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

szó ra koz ta tó ze nész I. mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

szó ra koz ta tó tech ni kai mû sze rész in for ma ti ka

szõ lész, bo rász szak tech ni kus ag rár,
ter mé szet tu do mány

tár sa da lom biz to sí tá si és bé rü gyi szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

tar ta lom me ne dzser in for ma ti ka

tar tó sí tó ipa ri tech ni kus ag rár

táv ér zé ke lé si szak tech ni kus ag rár

táv köz lé si in for ma ti kus in for ma ti ka

táv köz lé si ügy fél kap cso la ti szak ügy in té zõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok,
jogi és igaz ga tá si

tej ipa ri tech ni kus ag rár

te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens in for ma ti ka,
mû sza ki,
tár sa da lom tu do mány,
böl csé szet tu do mány

te le kom mu ni ká ci ós in for ma ti kus in for ma ti ka

te le pü lé si kör nye zet vé del mi tech ni kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

te le ví zió-mû sor gyár tó
szak asszisz tens

tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
mû sza ki

te le ví zió mû sor-ve ze tõ, kon fe ran szié mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

te le ví zi ós ka me ra man mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

tér in for ma ti kus in for ma ti ka

tér ké pész tech ni kus ag rár
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ter mék ter ve zõ mû sza ki
me ne dzser asszisz tens

mû sza ki

ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

tes ti fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

tex til ipa ri tech ni kus mû sza ki

tex til raj zo ló és mo dell ter ve zõ asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

tit kár ság ve ze tõ gaz da ság tu do má nyok,
böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

tûz ol tó tech ni kus nem zet vé del mi és ka to nai,
mû sza ki

tûz vé del mi fõ elõ adó nem zet vé del mi és ka to nai,
mû sza ki

új ság író mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

uta zás ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

uta zás szer ve zõ me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus mû sza ki

utó mun ka szak asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ügy fél kap cso la ti ve ze tõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok,
jogi és igaz ga tá si

ügy in té zõ tit kár böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok,
jogi és igaz ga tá si

üveg mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

üz le ti kom mu ni ká ci ós szak ügy in té zõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok,
jogi és igaz ga tá si

üz let vi te li szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

vad gaz dál ko dá si tech ni kus ag rár

vad gaz dál ko dá si tech no ló gus ag rár

vál la lat fi nan szí ro zá si és -ér té ke lé si re fe rens gaz da ság tu do má nyok

vál lal ko zá si szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

vám- és jö ve dé ki szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

vas ko há sza ti tech ni kus mû sza ki

vas út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus mû sza ki

vas úti áru fu va ro zá si tech no ló gus mû sza ki

vas úti for gal mi tech no ló gus mû sza ki
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vas úti sze mély fu va ro zá si tech no ló gus mû sza ki

va sú ti jár mû-tech ni kus mû sza ki

ve gyész mér nök asszisz tens mû sza ki,
ter mé szet tu do mány

vegy ipa ri gé pész tech ni kus mû sza ki

vegy ipa ri mé rés tech no ló gus ter mé szet tu do mány,
mû sza ki

vegy ipa ri mi nõ ség biz to sí tá si tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

vegy ipa ri tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

vegy ipa ri
gé pész mér nök-asszisz tens

mû sza ki,
ter mé szet tu do mány

ven dég lá tó szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

vés nök (te vé keny ség meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

vi dék fej lesz té si tech ni kus ag rár

vil la mos mér nök-asszisz tens mû sza ki

víz épí té si bú vár mû sza ki

víz épí tõ tech ni kus mû sza ki

víz gaz dál ko dó ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

víz ügyi tech ni kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

web mes ter in for ma ti ka

web-prog ra mo zó in for ma ti ka,
mû sza ki

ze ne el mé let-szol fézs szak mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ze ne szer zés szak mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

zo mánc mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

min den más szak kép zés az Ok ta tá si Hi va tal dön té se sze rint
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3. számú melléklet a 308/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

[6. szá mú mel lék let a 79/2005. (IV. 5.) Korm. ren de let hez]

A felsõfokú szakképzésnek a szakképzés indítása szempontjából megfelelõ képzési területek

Az Országos Képzési Jegyzékrõl  szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakmacsoportok esetében

Szak ma cso port Kép zé si te rü let

egész ség ügy or vos- és egész ség tu do mány

szo ci á lis szol gál ta tá sok pe da gó gus kép zés
tár sa da lom tu do mány

ok ta tás (ok ta tás, pe da gó gia) pe da gó gus kép zés

mû vé szet, köz mû ve lõ dés, kom mu ni ká ció (ze ne-, tánc-,
kép zõ- és ipar mû vé szet, szín mû vé szet-báb mû vé szet,
szín ház mû vé szet, saj tó, köz mû ve lõ dés)

mû vé szet
mû vé szet köz ve tí tés
tár sa da lom tu do mány

gé pé szet (gép gyár tás, gép sze re lés, gép ke ze lés, bá nyá szat, 
ko há szat, fi nom me cha ni ka, anyag vizs gá lat, au to ma ti ka,
he gesz tés, fe lü let ke ze lés, mi nõ ség biz to sí tás)

mû sza ki

elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka (elekt ro tech ni ka, elekt ro ni ka, 
táv köz lés tech ni ka)

mû sza ki in for ma ti ka

in for ma ti ka (szoft ver) in for ma ti ka

vegy ipar (vegy ipar, la bor vizs gá la tok) mû sza ki ter mé szet tu do má nyok

épí té szet (épí té szet, épí tõ ipar, épí tõ anyag-ipar) mû sza ki

könnyû ipar (ru ha-, tex til-, bõr-, szõr me-, ci põ ipar) mû sza ki

fa ipar mû sza ki

nyom da ipar mû sza ki

köz le ke dés mû sza ki

kör nye zet vé de lem-víz gaz dál ko dás ag rár
gaz da ság tu do má nyok
mû sza ki

köz gaz da ság gaz da ság tu do má nyok

ügy vi tel böl csé szet tu do mány
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció (ke res ke -
de lem, mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció, me ne dzse lés,
nem gaz da sá gi ügy in té zés, szer ve zés)

gaz da ság tu do má nyok

ven dég lá tás-ide gen for ga lom (ven dég lá tás, ide gen for ga -
lom, tu riz mus)

gaz da ság tu do má nyok

egyéb szol gál ta tá sok (sze mé lyi, biz ton sá gi, pol gá ri vé del -
mi, ren dé sze ti szol gál ta tá sok, hon vé de lem, tûz vé de lem,
mun ka vé de lem, kis- és kéz mû ves ipar)

nem zet vé del mi és ka to nai

me zõ gaz da ság (nö vény ter mesz tés, ker té szet, ál lat te nyész -
tés, er dé szet, va dá szat, ha lá szat, tér ké pé szet)

ag rár

élel mi szer ipar ag rár
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Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl  szóló
1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítések/elágazások esetében

Szak ké pe sí tés Kép zé si te rü let

adó igaz ga tá si szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

ag rár ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens ag rár, gaz da ság tu do má nyok

ál ta lá nos rend szer gaz da in for ma ti ka, mû sza ki

au di o vi zu á lis szak asszisz tens tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
mû sza ki,
in for ma ti ka

bank i szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

ba rom fi te nyész tõ és
ba rom fi ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

ag rár

bor tech no ló gus ag rár

cse cse mõ- és gyer mek ne ve lõ-gon do zó pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

élel mi szer ipa ri me ne dzser ag rár, gaz da ság tu do má nyok

ener ge ti kai mér nök asszisz tens mû sza ki,
gaz da ság tu do má nyok

épí tett kör nye zet mér nök-asszisz tens mû sza ki

er dõ gaz da ag rár

ér ték pa pír pi a ci szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

eu ró pai uni ós üz le ti
szak ügy in té zõ

gaz da ság tu do má nyok,
tár sa da lom tu do mány

fa ipa ri ter mék ter ve zõ mû sza ki

fa ipa ri ter me lés szer ve zõ mû sza ki

far ma ko ló gus szak asszisz tens ter mé szet tu do mány

fe lü let vé del mi tech no ló gus ter mé szet tu do mány, mû sza ki

gaz dál ko dá si
me ne dzser asszisz tens

gaz da ság tu do mány

gaz da sá gi ide gen nyel vû me ne dzser böl csé szet tu do mány

gép ipa ri mér nök asszisz tens mû sza ki

gya kor la ti ok ta tó pe da gó gus kép zés

gyógy nö vény- és
fû szer nö vény ter mesz tõ és -fel dol go zó

ag rár, ter mé szet tu do mány

há ló za ti in for ma ti kus mû sza ki, in for ma ti ka

hul la dék gaz dál ko dá si tech no ló gus ag rár, mû sza ki

ide gen for gal mi szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

ide gen nyel vi kom mu ni ká tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

if jú ság se gí tõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

in for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ in for ma ti ka,
gaz da ság tu do má nyok

in téz mé nyi kom mu ni ká tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

jogi asszisz tens jo gi és igaz ga tá si
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Szak ké pe sí tés Kép zé si te rü let

képi di ag nosz ti kai és in ter ven ci ós asszisz tens or vos- és egész ség tu do má nyi

kép zé si szak asszisz tens pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

ke res ke del mi szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

kis- és kö zép vál lal ko zá si me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

ko hó mér nök asszisz tens mû sza ki

költ ség ve tés-gaz dál ko dá si szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

könnyû ipa ri mér nök asszisz tens mû sza ki

kül gaz da sá gi üz let kö tõ gaz da ság tu do má nyok

lo gisz ti kai mû sza ki
me ne dzser asszisz tens

mû sza ki,
gaz da ság tu do má nyok

me chat ro ni kai
mér nök asszisz tens

mû sza ki,
gaz da ság tu do má nyok

mé di a tech no ló gus asszisz tens tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés, mû sza ki,
in for ma ti ka

mé nes gaz da ag rár

me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u mi szak asszisz tens ag rár, mû sza ki

me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens ag rár, gaz da ság tu do má nyok

me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne dzser asszisz tens ag rár, mû sza ki

mo de rá tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens mû sza ki

nem zet kö zi szál lít má nyo zá si
és lo gisz ti kai szak ügy in té zõ

gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

nö vény ter mesz tõ és
nö vény vé dõ tech no ló gus

ag rár

or vos di ag nosz ti kai
la bo ra tó ri u mi tech no ló gus

or vos- és egész ség tu do má nyi

öko ló gi ai gaz dál ko dó ag rár

pénz ügyi szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

pro jekt me ne dzser-asszisz tens gaz da ság tu do má nyok

rek lám szer ve zõ szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

saj tó tech ni kus böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

ser tés te nyész tõ és ser tés ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus ag rár

sport kom mu ni ká tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

szám vi te li szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

szõ lész, bo rász szak tech ni kus ag rár,
ter mé szet tu do mány

te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens in for ma ti ka, mû sza ki

te le ví zió mû sor gyár tó
szak asszisz tens

tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés, mû sza ki

ter mék ter ve zõ mû sza ki
me ne dzser asszisz tens

mû sza ki
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Szak ké pe sí tés Kép zé si te rü let

tit kár ság ve ze tõ gaz da ság tu do má nyok,
böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

üz let vi te li szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

vad gaz dál ko dá si tech no ló gus ag rár

ve gyész mér nök asszisz tens mû sza ki, ter mé szet tu do mány

vegy ipa ri
gé pész mér nök-asszisz tens

mû sza ki, ter mé szet tu do mány

vegy ipa ri mé rés tech no ló gus ter mé szet tu do mány, mû sza ki

ven dég lá tó szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

vil la mos mér nök-asszisz tens mû sza ki

web-prog ra mo zó in for ma ti ka, mû sza ki

min den más fel sõ fo kú szak kép zés az Ok ta tá si Hi va tal dön té se sze rint
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A Kormány
309/2008. (XII. 20.) Korm.

rendelete

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
szó ló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83. § (2) be kez dés
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va az aláb bi a kat ren de li:

1. §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
szó ló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban:
Kr.) 6. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(4) A tárgy év utol só hó nap já ban a havi ki fi ze tést kö ve -
tõ en és az át cso por to sí tá sok után az egyes szak fel ada to kon 
még ren del ke zés re álló elõ irány zat az éves el szá mol ha tó
tel je sít mény ará nyá ban oszt ha tó fel és fi zet he tõ ki a pénz -
ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel. A még ren del ke zés re álló
elõ irány zat fel osz tás nál a súly pon ti kór há zak já ró be -
teg-szak el lá tás és az ak tív fek võ be teg szak el lá tás éves el -
szá mol ha tó tel je sít mé nyé nek két sze re sét kell fi gye lem be
ven ni.”

2. §

A Kr. 49. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„49. § Az 5. szá mú mel lék let tar tal maz za a gyógyító-
 megelõzõ el lá tá sok jog cí mei éves elõ irány za ta it el lá tá si
for mák sze rin ti bon tás ban. Az el lá tá si for mák ra kü lön
 soron fel tün te tett elõ irány za tok jog cí men ként együt te sen
is ke zel he tõk.”

3. §

(1) A Kr. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép. 

(2) A Kr. 28. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép. 

4. §

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

(2) E ren de let 2–3. §-a, e § (3) és (5) be kez dé se, va la -
mint az 1. és a 2. szá mú mel lék let 2009. ja nu ár 1-jén lép
ha tályba.

(3) A Kr.
a) 28. § (5) be kez dé sé ben a „25. szá mú mel lék let” szö -

veg rész he lyé be a „28. szá mú mel lék let” szö veg, a
„25. szá mú mel lék let ben” szö veg rész he lyé be a „28. szá -
mú mel lék let ben” szö veg,

b) 33/A. § (1) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ko ra szü lött
Men tõ Köz ala pít ványt” szö veg rész he lyé be a „szol gál ta -
tó kat” szö veg
lép.

(4) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá si díj -
pa ra mé te re i nek fe lül vizs gá la tá hoz szük sé ges rá for dí tá si
fel mé rés ben részt ve võ egész ség ügyi szol gál ta tók a Kr.
6. § (4) be kez dé se sze rin ti, még ren del ke zés re álló elõ -



irány zat ter hé re e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben meg ha -
tá ro zott kü lön dí ja zás ban ré sze sül nek, amely nek össze gét
az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 2008. de cem ber
hó nap ban utal vá nyoz za.

(5) Ha tá lyát vesz ti
a) a Kr. 20. § (1) be kez dé sé ben a „–(2)” szö veg rész,
b) a Kr. 27. § (3) be kez dé sé nek 3. mon da ta,

c) a Kr. 29. szá mú mel lék le te „I. Vizs gá la tok, do ku -
men tá ci ók” ré szé nek „FA 016+ Fog or vo si lát le let készí -
tése 5” sora.

(6) E ren de let 2009. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. szá mú mel lék let a 309/2008. (XII. 20.) Korm. ren de let hez

„5. szá mú mel lék let a 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let hez

Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tá sok 2009. évi ki adá si elõ irány za tai/ke re tei

Mil lió fo rint

Meg ne ve zés
2009. évi

elõ irány zat

 1. Há zi or vo si, há zi or vo si ügye let el lá tá sa

 2. Pra xis fi nan szí ro zás 68 361,1

 3. Ese ti el lá tás dí ja zá sa 413,0

 4. Ügye le ti szol gá lat 8 837,4

 5. 1. Há zi or vo si, há zi or vo si ügye let el lá tá sa össze sen 77 611,5

 6. Vé dõ nõ, anya-, gyer mek- és if jú ság vé de lem

 7. Is ko la egész ség ügyi el lá tás 1 789,5

 8. Vé dõ nõi el lá tás 16 092,8

 9. Anya-gyer mek- és cse cse mõ vé de lem 457,3

10. MSZSZ: gyer mek gyó gyá szat 120,3

11. MSZSZ: nõ gyó gyá szat 94,4

12. 2. Vé dõ nõ, anya-, gyer mek- és if jú ság vé de lem össze sen 18 554,3

13. 3. Fo gá sza ti el lá tás 23 152,2

14. Gon do zó in té ze ti gon do zás

15. Ne mi be teg gon do zás 541,4

16. Tü dõ gon do zás 2 151,2

17. Pszi chi át ri ai gon do zás 1 119,1

18. On ko ló gi ai gon do zás 548,7

19. Al ko ho ló gia és drog el lá tás 375,0

20. 4. Gon do zó in té ze ti gon do zás össze sen 4 735,4

21. 5. Be teg szál lí tás, és or vo si ren del vé nyû ha lott szál lí tás 6 061,1

22. 8. Mû ve se ke ze lés 23 433,5

23. 10. Ott ho ni szak ápo lás 4 630,2

24. 12. Mû kö dé si költ ség elõ leg 500,0

25. Cél elõ irány za tok

26. Fe lül vizs gá ló or vo sok díja 45,0

27. Bá zis fi nan szí ro zott fek võ be teg szak el lá tás 12,1

28. Mél tá nyos sá gi ala pon tör té nõ té rí té sek 39,2

29. Alap el lá tá si vál lal ko zás tá mo ga tá si áta lány díj 526,7

30. 13. Cél elõ irány za tok össze sen 623,0

31. 14. Men tés 22 865,9

32. 15. La bo ra tó ri u mi el lá tás 20 700,4

33. Össze vont szak el lá tás

34. Já ró be teg szak el lá tás 108 256,7



Meg ne ve zés
2009. évi

elõ irány zat

35. CT, MRI

36. Fek võ be teg szak el lá tás 388 276,9

37.  eb bõl:  ak tív fek võ be teg szak el lá tás 333 379,1

38.              kró ni kus fek võ be teg szak el lá tás 53 928,2

39.              fix díj jal fi nan szí ro zott el lá tá sok (BVOP) 969,6

40. Ext ra fi nan szí ro zás 17,8

41. Spe ci á lis fi nan szí ro zá sú fek võ be teg 28 163,7

42. 16. Össze vont szak el lá tás össze sen 524 715,1

ÖSSZESEN 727 582,6

Bér po li ti kai in téz ke dé sek fe de ze te 15 824,0

MINDÖSSZESEN 743 406,6

2. szá mú mel lék let a 309/2008. (XII. 20.) Korm. ren de let hez

„28. szá mú mel lék let a 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let hez

2009. évre vonatkozó teljesítményvolumen értéke és annak felosztása

1. Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tás or szá gos tel je sít mény vo lu me né nek mér té ke 2009. évre: 2 240 000 súly szám,
amely nek ter hé re kell el szá mol ni az összes ak tív fek võ be teg-el lá tás ba tar to zó TVK alá tar to zó tel je sít ményt. 

2. A já ró be teg-szak el lá tás, va la mint a CT, MRI szak el lá tás or szá gos tel je sít mény vo lu me né nek együt tes mér té ke
2009. évre: 79 544 737 ezer pont szám, amely nek ter hé re kell el szá mol ni az összes já ró be teg-szak el lá tás ba, il let ve CT,
MRI szak el lá tás ba tar to zó TVK alá tar to zó tel je sít ményt.

Az 1. és 2. pon tok sze rin ti or szá gos tel je sít mény vo lu men 10%-a tar ta lé kot ké pez, amely a fo lya ma tos el lá tás bizto -
sítása, vagy egyéb el lá tá si ér dek bõl az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal en ge dé lye zett fi nan szí ro zás fe de ze té re szol gál.

Az 1. és 2. pon tok sze rin ti el lá tá sok havi tel je sí tett fel hasz ná lá sá ról az OEP ha von ta a fi nan szí ro zá si terv vel egy ide jû -
leg tá jé koz tat ja az egész ség ügyi mi nisz tert és a pénz ügy mi nisz tert.”

3. szá mú mel lék let a 309/2008. (XII. 20.) Korm. ren de let hez

Rá for dí tá si fel mé rés ben részt  ve võ egész ség ügyi szol gál ta tók kü lön dí ja zá sa

Ezer fo rint

Szol gál ta tó
Ak tív

fek võ be teg-
szak el lá tás

Kró ni kus
fek võ be teg-

el lá tás

Já ró be teg-
szak el lá tás

La bor
di ag nosz ti ka

Össze sen

0101 Fõ vá ro si  Ön ko mány zat  Szent Imre Kór ház-
Ren de lõ in té zet

10 710,0 390,0 2 100,0 300,0 13 500,0

0109 Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-
Ren de lõ in té zet 

4 278,0 894,0 971,2 300,0 6 443,2

0116 Fõ vá ro si Ön kor mány zat Pé ter fy Sán dor ut cai Kór ház-
Ren de lõ in té ze te

5 095,0 873,0 2 362,5 8 330,5

0119 Fõ vá ro si  Ön kor mány zat Nyí rõ Gyu la Kór ház-
Ren de lõ in té ze te

2 519,0 819,0 1 808,8 5 146,8

0121 Fõ vá ro si Ön kor mány zat Ká ro lyi Sán dor Kór ház-
Ren de lõ in té ze te

4 562,0 492,0 4 566,2 9 620,2

0140 Sem mel we is Egye tem 40 066,0 519,0 3 900,0 44 485,0
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Szol gál ta tó
Ak tív

fek võ be teg-
szak el lá tás

Kró ni kus
fek võ be teg-

el lá tás

Já ró be teg-
szak el lá tás

La bor
di ag nosz ti ka

Össze sen

0153 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fi zi o te rá pi ás Intézet 1 822,5 840,0 1 590,0 4 252,5

0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai Intézet 4 632,0 135,0 443,8 300,0 5 510,8

0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós Intézet 563,0 927,0 288,8 1 778,8

0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai Intézet 1 120,0 215,0 1 335,0

0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos Intézet 2 357,0 1 676,2 4 033,2

0227 Szo ci á lis Háló Egye sü let 315,0 315,0

0502 B.A.Z. Me gyei Kór ház Ren de lõ in té zet 19 800,0 648,0 20 448,0

0940 Deb re ce ni Egye tem Or vos és Egész ség tu do má nyi
Centrum

27 556,0 306,0 6 107,5 1 500,0 35 469,5

1304 Vá ro si Ön kor mány zat Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház –
Ren de lõ in té ze te, Vác

6 980,0 351,0 2 905,0 10 236,0

1306 Pest Me gyei Tü dõ gyó gyá sza ti In té zet, Tö rök bál int 6 426,0 207,0 590,0 7 223,0

1401 Ka po si Mór Me gyei Kór ház 11 779,0 1 350,0 4 008,8 17 137,8

1402 Sió fok Vá ros Kór ház-Ren de lõin té ze te 900,0 900,0

1501 Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Jósa
And rás Kór ház-Ren de lõ in té ze te

22 052,0 1 530,0 23 582,0

1502 Te rü le ti Kór ház Má té szal ka 4 872,0 225,0 1 156,2 6 253,2

1505 Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat
Szat már-Be re gi Kh.

4 156,0 666,0 2 016,2 6 838,2

1506 Sza bolcs-Szat már Me gyei Ön kor mány zat Pszi chi át ri ai
Szak kór há za, Nagykálló

1 587,0 573,0 473,8 2 633,8

1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd 9 061,0 729,0 3 421,2 600,0 13 811,2

2002 Ka ni zsai Do rottya Kór ház-Ren de lõ in té zet, Nagy ka ni zsa 6 099,0 639,0 300,0 7 038,0

2004 Hé víz Gyógy für dõ Kht. 579,0 1 254,0 897,5 2 730,5

2208 Va das kert Kór ház és Szak am bu lan cia 621,0 287,5 908,5

9501 IMS Bu da pest 618,8 618,8

9501 Va su te gész sé gü gyi Kht. 1 302,0 4 520,0 5 822,0

0164 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat 3 000,0 3 000,0

0182 Or szá gos Kör nye zet egész ség ügyi In té zet 600,0 600,0

01A7 Pest szent lõ rinc-Pest szen tim re Egész ség ügyi Kft. 600,0 600,0

0643 Szent györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont 1 200,0 1 200,0

1399 ÁNTSZ La bo ra tó ri um Kft. 600,0 600,0

Össze sen 199 292,5 15 984,0 46 925,0 10 200,0 272 401,5
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A Kormány
310/2008. (XII. 20.) Korm.

rendelete

az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes
fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos

tevékenységekrõl

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (7) be kez dé sé nek
e)–f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot -
mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel -
adat kör ében el jár va, a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya
a) az ózon ré te get le bon tó anya gok ról  szóló, 2000. jú -

nius 29-i 2037/2000/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let (a továb biak ban: 2037/2000/EK ren de let) sze rin ti
anya gok kal (a továb biak ban: sza bá lyo zott anya gok), va la -
mint

b) az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok ról
 szóló, 2006. má jus 17-i 842/2006/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let (a továb biak ban: 842/2006/EK ren de -
let) sze rin ti gá zok kal (a továb biak ban: flu or tar tal mú üveg -
ház ha tá sú gá zok)
foly ta tott te vé keny sé gek re ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ár tal mat la ní tás: a sza bá lyo zott anya gok ra is vo nat -

ko zó an a 842/2006/EK ren de let 2. cik ké nek 17. pont já ban
meg ha tá ro zott fo lya mat;

b) HLH szek tor: a hely hez kö tött hû tõ-, légkondicio -
náló és hõ szi vattyú szak te rü le te;

c) hû tõ kör: a HLH, a jár mû klí ma, és a szál lít mány hû tés 
szek to rok hû tõ kö ze get tar tal ma zó zárt ter mo di na mi kai
rend szer e;

d) hû tõ kö zeg: a tar tá lyok ban tá rolt vagy szál lí tott, va la -
mint a HLH, a jár mû klí ma és a szál lít mány hû tés szek to -
rok ban a hû tõ kö rök ben fel hasz nált sza bá lyo zott anyag,
 illetve flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gáz;

e) jár mû klí ma szek tor: a 3 kg-nál ke ve sebb hû tõ kö zeg
töl te tû gép jár mû lég kon di ci o ná ló vagy -hû tõ be ren de zé -
sek szak te rü le te;

f) ké pe sí tett sze mély: a te le pí té si, sze re lé si, beüzeme -
lési, kar ban tar tá si, szer vi ze lé si, szi vár gás el len õr zé si és
vissza nye ré si te vé keny ség vég zé sé re a 4–5.  §-ban meg -

határozott szer ve zet ál tal a 12–13.  § alap ján fel jo go sí tott
sze mély;

g) ké pe sí tett gaz dál ko dó szer ve zet: a ke res ke del mi,
 telepítési, sze re lé si, be üze me lé si, kar ban tar tá si, szer vi ze -
lé si, szi vár gás el len õr zé si és vissza nye ré si te vé keny ség
vég zé sé re a 4.  §, il let ve az 5.  § (1)–(2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott szer ve zet ál tal a 12–13.  § alap ján fel jo go sí tott
gaz dál ko dó szer ve zet;

h) szál lít mány hû tés szek tor: a leg alább 3 kg hû tõ kö zeg
töl te tû gép jár mû lég kon di ci o ná ló vagy -hû tõ be ren de zé -
sek szak te rü le te;

i) tar tály: a sza bá lyo zott anya gok ra is vo nat ko zó an a
842/2006/EK ren de let 2. cik ké nek 12. pont já ban megha -
tározott ter mék.

Eljáró szervek, szervezetek

3.  §

(1) Az ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség (a továb biak ban: fel ügye lõ ség) jár el
– a (2)–(7) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a sza bá lyo -
zott anya gok ra és a flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok ra
vo nat ko zó ren del ke zé sek vég re haj tá sá val kap cso la tos
 ellenõrzéssel és a bír ság ki sza bá sá val kap cso lat ban.

(2) Az ille té kes hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság jár
el a sza bá lyo zott anya gok és a leg alább 3 kg flu or tar tal mú
üveg ház ha tá sú gázt tar tal ma zó tûz vé del mi rend sze rek ese -
té ben az üze mel te tõk szá má ra elõ írt kö te le zett sé gek tel je -
sí té sé nek el len õr zé sé vel kap cso lat ban.

(3) A nem ze ti fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el – a
(4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a flu or tar tal mú
üveg ház ha tá sú gá zok ra vo nat ko zó cím ké zés rõl és for ga -
lom ba ho za tal ról  szóló ren del ke zé sek ese tén.

(4) Az or szá gos ka taszt ró fa vé del mi fõ igaz ga tó ság
(a továb biak ban: fõ igaz ga tó ság) fõ igaz ga tó ja jár el a flu or -
tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok kal kap cso la tos cím ké zés re, 
for ga lom ba ho za tal ra, va la mint a te le pí tést, kar ban tar tást,
szer vi ze lést, szi vár gás el len õr zést vég zõ gaz dál ko dó szer -
ve ze tek re vo nat ko zó ren del ke zé sek ese té ben, amennyi ben 
az érin tett al kal ma zás tûz ol tó-tech ni kai ter mék vagy ol tó -
anyag.

(5) A hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter jár el az
(1)–(2) be kez dés ben fog lalt fel ada tok kal kap cso lat ban a
ma gyar hon véd ség lé te sít mé nyei te kin te té ben.

(6) A nem ze ti köz le ke dé si ha tó ság a gép jár mû fenn tar tói 
te vé keny ség el len õr zé si fel ada ta i nak vég zé se so rán meg -
vizs gál ja, hogy a jár mû klí ma és szál lít mány hû tés szek to -
rok ban te vé keny ke dõ gép jár mû szer viz ren del ke zik-e erre
fel jo go sí tó ké pe sí tés sel, és hi á nyos ság, jog sza bály sér tés
ese tén ha la dék ta la nul ér te sí ti a te rü le ti leg ille té kes fel -
ügye lõ sé get.
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(7) A kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter jár el:
a) a 2037/2000/EK ren de let 6., 12. és 19. cik ké ben,
b) a 842/2006/EK ren de let 13. cikk (2) be kez dé sé ben,
c) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 842/2006/EK ren de -

le te alap ján az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zo kat
tar tal ma zó hely hez kö tött hû tõ-, lég kon di ci o ná ló és hõ szi -
vattyú be ren de zé sek te kin te té ben a vál la la tok és a sze -
mély zet ké pe sí té sé re vo nat ko zó mi ni mum kö ve tel mé nyek
és köl csö nös el is me ré si fel té te lek meg ha tá ro zá sá ról  szóló,
2008. áp ri lis 2-i 303/2008/EK bi zott sá gi ren de let (a továb -
biak ban: 303/2008/EK ren de let) 12. cik ké ben,

d) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 842/2006/EK ren -
de le te alap ján az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zo -
kat tar tal ma zó, be épí tett tûz vé del mi rend sze rek és tûz ol tó
ké szü lé kek te kin te té ben a vál la la tok és a szak em be rek
 képesítésére vo nat ko zó mi ni mum kö ve tel mé nyek és köl -
csö nös el is me ré si fel té te lek meg ha tá ro zá sá ról  szóló, 2008. 
áp ri lis 2-i 304/2008/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak -
ban: 304/2008/EK ren de let) 12. cik ké ben,

e) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 842/2006/EK ren -
delete alap ján egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok
nagy fe szült sé gû kap cso ló be ren de zé sek bõl  való vissza -
nye ré sét vég zõ szak em be rek ké pe sí té sé re vo nat ko zó mi ni -
mum kö ve tel mé nyek és köl csö nös el is me ré si fel té te lek
meg ha tá ro zá sá ról  szóló, 2008. áp ri lis 2-i 305/2008/EK
 bizottsági ren de let (a továb biak ban: 305/2008/EK bi zott -
sá gi ren de let) 7. cik ké ben,

f) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 842/2006/EK ren de -
le te alap ján egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok ból
elõ ál lí tott ol dó sze rek kü lön fé le be ren de zé sek bõl  való
vissza nye ré sét vég zõ szak em be rek ké pe sí té sé re vo nat ko -
zó mi ni mum kö ve tel mé nyek és köl csö nös el is me ré si fel -
tételek meg ha tá ro zá sá ról  szóló, 2008. áp ri lis 2-i
306/2008/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban:
306/2008/EK bi zott sá gi ren de let) 6. cik ké ben, és

g) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 842/2006/EK ren -
de le te alap ján a gép jár mû vek be sze relt, egyes flu or tar tal -
mú üveg ház ha tá sú gá zo kat tar tal ma zó lég kon di ci o ná ló
rend sze rek te kin te té ben a szak em be rek ré szé re szer ve zett
kép zé si prog ra mok mi ni mum kö ve tel mé nye i nek és a kép -
zé si iga zo lá sok köl csö nös el is me ré si fel té te le i nek meg ha -
tá ro zá sá ról  szóló, 2008. áp ri li si 2-i 307/2008/EK bizott -
sági ren de let (a továb biak ban: 307/2008/EK bi zott sá gi
ren de let) 4. cik ké ben
meg ha tá ro zott fel ada tok ese té ben.

4.  §

(1) A kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter leg ké sõbb
2009. jú li us 4-ig egy or szá gos mo ni tor ing és ké pe sí té si
tes tü le tet (a továb biak ban: tes tü let) je löl ki a HLH, a jár -
mû klí ma és szál lít mány hû tés szek tor mo ni tor ing já ra,
 képesítésére és el len õr zé sé re.

(2) A tes tü let fel ada ta:
a) a HLH szek tor ban a leg alább 3 kg hû tõ kö ze get tar -

tal ma zó, meg lé võ és új on nan te le pí tett be ren de zé sek azo -

no sí tó kód rend sze ré nek lét re ho zá sa, ke ze lé se, a be ren de -
zés ada ta it és a szi vár gás vizs gá lat el vég zé sét iga zo ló
 magyar nyel vû cím ke ki adá sa,

b) a HLH szek tor ban a leg alább 3 kg hû tõ kö ze get tar -
tal ma zó, meg lé võ és új on nan te le pí tett be ren de zé sek kö te -
le zõ szi vár gás vizs gá la tá nak el vég zé sé re vo nat ko zó adat -
bá zis és mo ni tor ing-rend szer lét re ho zá sa és ke ze lé se,

c) a HLH, a jár mû klí ma és szál lít mány hû tés szek to rok -
ban fel hasz nált vagy vissza nyert, új ra fel hasz nált, ár tal -
mat la ní tott hû tõ kö ze gek re vo nat ko zó adat bá zis és mo ni -
tor ing-rend szer lét re ho zá sa és ke ze lé se,

d) a 2037/2000/EK ren de let 16. és 17. cik kei sze rin ti
szak kép zé si kö ve tel mé nyek nek  való meg fe le lés ér de ké -
ben lét re ho zott ké pe sí tõ és vizs gáz ta tó tes tü let fel ada ta i -
nak el lá tá sa,

e) a 303/2008/EK ren de let 10. és 11. cikk sze rin ti ké pe -
sí tõ és vizs gáz ta tó tes tü let fel ada ta i nak el lá tá sa,

f) a 307/2008/EK ren de let 3. cik ke sze rin ti sze mély ze -
tet ké pe sí tõ tes tü let, va la mint a vizs gáz ta tó tes tü let fel ada -
ta i nak el lá tá sa.

5.  §

(1) E ren de let 1. mel lék let 1. pont ja sze rin ti szer ve zet
lát ja el a 4.  § (2) be kez dés a), c)–e) pont ja sze rin ti fel ada to -
kat leg ké sõbb 2009. jú li us 4-ig.

(2) A Fõ igaz ga tó ság a tûz vé del mi be ren de zé sek vo nat -
ko zá sá ban:

a) el lát ja a 304/2008/EK ren de let 10. cikk sze rin ti
 képesítõ tes tü let fel ada ta it,

b) ki je lö li a tûz vé del mi szak vizs gá ra kö te le zett fog lal -
ko zá si ágak ról, mun ka kö rök rõl és a szak vizs ga rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 53/2005. (XI. 10.) BM ren de let
[a továb biak ban: 53/2005. (XI. 10.) BM ren de let] sze rin ti
tûz vé del mi szak vizs gá ra fel ké szí tõ szer ve ze tek kö zül
 kérelemre a 304/2008/EK ren de let 11. cik ke sze rin ti vizs -
gáz ta tó tes tü le te ket, és a szak vizs ga bi zott ság ba a 11. cikk
(4) be kez dés nek meg fe le lõ ta got (ta go kat) de le gál.

(3) Az 1. mel lék let 2. pont ja sze rin ti szer ve zet lát ja el a
305/2008/EK ren de let 5. és 6. cikk sze rin ti ké pe sí tõ és
vizs gáz ta tó tes tü let fel ada ta it.

(4) Az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a továb biak ban: Fõ fel ügye lõ -
ség) lát ja el a 306/2008/EK bi zott sá gi ren de let 4. és 5. cikk
sze rin ti ké pe sí tõ és vizs gáz ta tó tes tü let fel ada ta it.

Import és export az Európai Közösségen kívüli
harmadik országokkal

6.  §

A flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok ra vo nat ko zó an
ki zá ró lag ké pe sí tett gaz dál ko dó szer ve zet foly tat hat im -
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port és ex port te vé keny sé get az Eu ró pai Kö zös sé gen kí vü -
li har ma dik or szág gal a HLH, a jár mû klí ma, a szál lít mány -
hû tés szek to rok ban, va la mint a tûz vé de lem te rü le tén.
A gaz dál ko dó szer ve zet nyil ván tar tást ve zet min den ilyen
te vé keny sé gé rõl.

Forgalomba hozatal és felhasználás

7.  §

(1) A 842/2006/EK ren de let ben sza bá lyo zot ta kon túl a
jár mû klí ma és a szál lít mány hû tés szek to rok ban ki zá ró lag
ké pe sí tett gaz dál ko dó szer ve zet vá sá rol hat és ad hat el
 hûtõközeget 2009. jú li us 4. után.

(2) A ké pe sí tett gaz dál ko dó szer ve zet, ide ért ve a hû tõ -
kö ze get nagy ke res ke de lem ke re té ben ér té ke sí tõ ké pe sí tett
gaz dál ko dó szer ve ze tet is, nyil ván tar tást ve zet a vá sá rolt,
el adott, vissza nyert, új ra hasz no sí tott, re ge ne rált, ár tal mat -
la ní tott hû tõ kö ze gek tí pu son kén ti mennyi sé gé rõl, to vább -
adás ese tén a hû tõ kö ze get vá sár ló ké pe sí tett gaz dál ko dó
szer ve zet ne vé rõl és cí mé rõl.

A használt szabályozott anyagok és fluortartalmú
üvegházhatású gázok visszanyerése

8.  §

A sza bá lyo zott anya gok és a flu or tar tal mú üveg ház ha tá -
sú gá zok új ra hasz no sí tá sát, re ge ne rá lá sát vagy ártalmat -
lanítását szol gá ló vissza nye rést a ve szé lyes hul la dé kok
 kezelésére vo nat ko zó elõ írások sze rint kell vé gez ni.

Tározás és szivárgásvizsgálat

9.  §

(1) A 842/2006/EK ren de let ben sza bá lyo zot ta kon túl
a jár mû klí ma és a szál lít mány hû tés szek to rok ban ki zá ró -
lag ké pe sí tett gaz dál ko dó szer ve zet vé gez he ti hû tõ kö zeg
ke ze lé sét vagy bár mi lyen mun kát, ami a hû tõ kö zeg lég -
kör be ke rü lé sét okoz hat ja, to váb bá ilyen hû tõ kö ze get tar -
tal ma zó hû tõ kö rök szi vár gás vizs gá la tát.

(2) A HLH szek tor ban al kal ma zott rend sze rek, há ló za ti
ele me ik és ki egé szí tõ be ren de zé se ik ter ve zé sét és ki vá -
lasz tá sát ki zá ró lag ké pe sí tett sze mély vé gez he ti.

(3) A HLH szek tor hely hez kö tött be ren de zé se i nek ter -
ve zé se kor, te le pí té se kor, sze re lé se kor, be üze me lé se kor,
szer vi ze lé se kor, kar ban tar tá sa kor és szi vár gás vizs gá la tá -
nál e ren de let 2. mel lék le te sze rint kell el jár ni.

(4) Az üze mel te tõ gép köny vet és ese mény nap lót ve zet a 
be ren de zé sen vég zett hû tõ kö ri be avat ko zást igény lõ mun -
kák ról, va la mint az el vég zett szi vár gás vizs gá la tok ról a

2. mel lék let 1. pont ja sze rin ti elõ írások figye lembe véte -
lével, és azt a ké pe sí tett sze mély és a ha tó sá gok ré szé re
ren del ke zés re bo csát ja.

(5) A ké pe sí tett gaz dál ko dó szer ve zet nyil ván tar tást ve -
zet a szi vár gás vizs gá la ti te vé keny ség ered mé nye i rõl és
hû tõ kö zeg fel hasz ná lá si ada ta i ról.

(6) A sza bá lyo zott anya got, il let ve flu or tar tal mú üveg -
ház ha tá sú gázt tar tal ma zó tûz ol tó-tech ni kai esz köz töl te tét 
érin tõ ja ví tás, a töl tet ke ze lé se csak e ren de let 3. mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott zárt tech no ló gi á val vé gez he tõ.

(7) A sza bá lyo zott anya got tar tal ma zó tûz ol tó esz kö zök
töl te tét érin tõ ja ví tást, kar ban tar tást ki zá ró lag kör nye zet -
vé del mi és ha lon ke ze lé si is me re tek kel ki egé szí tett tûz vé -
del mi szak vizs gá val ren del ke zõ sze mély vé gez he ti 2010.
jú li us 4-ig.

(8) A sza bá lyo zott anya got tar tal ma zó tûz ol tó esz kö zök
töl te tét érin tõ ja ví tást, kar ban tar tást 2010. jú li us 4-ét köve -
tõen csak ké pe sí té si iga zo lás sal ren del ke zõ sze mély vé -
gez he ti.

Címkézés

10.  §

(1) A HLH szek tor ban a ké pe sí tett gaz dál ko dó szer ve -
zet a tes tü let ál tal meg ha tá ro zott mó don lát ja el a be ren de -
zés-azo no sí tó és alap ve tõ mû sza ki ada to kat tar tal ma zó
ma gyar nyel vû be ren de zés-cím ké vel a leg alább 3 kg hû tõ -
kö ze get tar tal ma zó, új on nan te le pí tett és meg lé võ be ren -
de zé se ket, va la mint a tar tá lyo kat.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti, meg lé võ be ren de zé se ket a
ké pe sí tett sze mély szer vi ze lés vagy kar ban tar tás so rán, de
leg ké sõbb az elsõ szi vár gás vizs gá lat kor lát ja el be ren de -
zés-cím ké vel.

(3) A nagy fe szült sé gû kap cso ló be ren de zé sek ese té ben
az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 842/2006/EK ren de le te
alap ján az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zo kat tar -
tal ma zó ter mé kek és be ren de zé sek cím ké i nek for má i ról és
a kü lön le ges cím ké zé si kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról
 szóló, 2007. de cem ber 17-i 1494/2007/EK bi zott sá gi ren -
de let 2. cik ke sze rin ti cím két az adat táb la kö ze lé ben kell
el he lyez ni.

Jelentéstétel

11.  §

(1) Va la mennyi gaz dál ko dó szer ve zet, amely
a) hû tõ kö ze get a HLH, a jár mû klí ma és szál lít mány hû -

tés szek to rok ban tör té nõ fel hasz ná lás ra az or szág te rü le tén 
gyár tott, oda be ho zott vagy on nan ki vitt, fel hasz nált, el -
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adott vagy vissza nyert, er rõl a 4.  § (1) be kez dés sze rin ti
tes tü let nek,

b) a HLH szek tor ban hû tõ kö ze get tar tal ma zó be ren de -
zé se ket üzem be he lye zett, vagy üze mel te tés bõl ki vont, új
cím ké vel lá tott el, va la mint szi vár gás vizs gá la tot vég zett,
er rõl a tes tü let nek,

c) flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gázt tûz vé del mi cél ra
az or szág te rü le tén gyár tott, oda be ho zott vagy on nan ki -
vitt, er rõl a Fõ igaz ga tó ság nak,

d) kén-he xaf lu o ri dot az or szág te rü le tén gyár tott, oda
be ho zott vagy on nan ki vitt, er rõl az 1. mel lék let 2. pont ja
sze rin ti szer ve zet nek,

e) flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gázt ol dó szer ként  való
fel hasz ná lás ra az or szág te rü le tén gyár tott, oda be ho zott
vagy on nan ki vitt, er rõl a Fõ fel ügye lõ ség nek
éves össze sí tett je len tést küld.

(2) A to ko zott, kén-he xaf lu o ri dot tar tal ma zó gáz szi ge -
te lõ üze mel te tõ je lé te sít mé nyen ként nyil ván tar tást ve zet a
meg lé võ, a hoz zá adott és a vissza nyert kén-he xaf lu o rid
mennyi ség rõl, és er rõl az 1. mel lék let 2. pont ja sze rin ti
szer ve zet nek éves je len tést küld.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben elõ írt je len té sek nek az elõ -
zõ nap tá ri évre vo nat ko zó an a kö vet ke zõ ada to kat kell tar -
tal maz nia:

a) az anya gok faj tá ja és mennyi sé ge,
b) a szár ma zá si or szág, il let ve a cél or szág,
c) a fel hasz ná lás te rü le te, kü lön meg je löl ve az új töl te -

tet, az után töl tött, vissza nyert, re ge ne rált és ár tal mat la ní -
tott mennyi sé ge ket.

(4) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti je len tés té telt min den év 
már ci us 31-ig kell tel je sí te nie a kö te le zett nek.

(5) A tes tü let az (1) be kez dés a) pont sze rin ti je len té sek
ada ta i ból hoz za lét re a 4.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti
adat bá zist, az el vég zett szi vár gás vizs gá la tok el len õr zé se
és a hû tõ kö ze gek ál ta lá nos évi szi vár gá si rá tái meg ha tá ro -
zá sa ér de ké ben.

(6) A tes tü let biz to sít ja, hogy az adat bá zis könnyen ke -
zel he tõ és to vább fej leszt he tõ le gyen, s va la mennyi in for -
má ció az ille té kes ha tó sá gok ré szé re hoz zá fér he tõ le gyen.

(7) Az (1)–(2) be kez dés ben fel so rolt szer ve ze tek a szak -
te rü le tü kön össze gyûj tött össze sí tett ada to kat éven te áp -
rilis 30-ig meg kül dik a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
 Minisztérium (a továb biak ban: Mi nisz té ri um) ré szé re.

(8) A je len tés té te li kö te le zett sé gek bõl szár ma zó ada tok -
ról ké szült nyil ván tar tá sok a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
ré szé re egye di adat szint en, sta tisz ti kai cél ra át ad ha tó ak.

Képzés és képesítés

12.  §

(1) E ren de let 4. mel lék le te sze rin ti ké pe sí té sek re vo nat -
ko zó je len le gi és át me ne ti, az 1. mel lék let 1. pont já ban

meg ha tá ro zott szer ve zet ál tal ki adott és nyil ván tar tott arc -
ké pes iga zo lás (,,zöld kár tya” és „na rancs sár ga kár tya”
 képesítés) meg fe lel:

a) a 303/2008/EK ren de let 6. cik ke sze rin ti, sze mély zet 
szá má ra ki adott ide ig le nes ké pe sí té si iga zo lás nak 2011.
jú li us 4-ig,

b) a 307/2008/EK bi zott sá gi ren de let 2. cik ke sze rin ti
kép zé si iga zo lás nak 2010. jú li us 4-ig, és

c) a b) pont ban sza bá lyo zot ta kon túl a jár mû klí ma és
szál lít mány hû tés szek to rok ban a sze re lés ben, kar ban tar -
tás ban és szerv ize lés ben részt vevõ, to váb bá a hû tõ kö ze get 
fel hasz ná ló, vissza nye rõ vagy szi vár gás vizs gá la tot vég zõ
sze mély szá má ra ki adott kép zé si iga zo lás nak 2010. jú li us
4-ig.

(2) A be ren de zé sek te le pí té sé ben, sze re lé sé ben, kar ban -
tar tá sá ban és szer vi ze lé sé ben részt vevõ, to váb bá a hû tõ -
kö ze get fel hasz ná ló, vissza nye rõ vagy szi vár gás vizs gá la -
tot vég zõ gaz dál ko dó szer ve zet szá má ra, e ren de let 5. mel -
lék le te sze rin ti, az 1. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott
szer ve zet ál tal ki adott ké pe sí tés meg fe lel a 303/2008/EK
bi zott sá gi ren de let 9. cik ke sze rin ti, a vál la la tok szá má ra
ki adott ide ig le nes ké pe sí té si iga zo lás nak 2011. jú li us 4-ig.

(3) Az 53/2005. (XII. 10.) BM ren de let 1. sz. mel lék le -
té nek 9. és 11. pont ja sze rin ti tûz vé del mi szak vizs ga meg -
fe lel a 304/2008/EK bi zott sá gi ren de let 6. cik ke sze rin ti
ide ig le nes iga zo lás nak 2010. jú li us 4-ig.

13.  §

(1) A 4–5.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve zet leg ké sõbb
2009. jú li us 4-ig ha tá roz za meg a ké pe sí tett sze mé lyek és
gaz dál ko dó szer ve ze tek kép zé si prog ram ja it és ké pe sí té si
rend sze rét a vo nat ko zó eu ró pai uni ós ren de le tek, va la mint
e ren de let elõ írásainak meg fele lõen.

(2) A HLH, a jár mû klí ma, és a szál lít mány hû tés szek to -
rok ban a sze mé lyek ké pe sí té se kor figye lembe kell ven ni:

a) az ed di gi szak tu dást,
b) a II. ka te gó ri ás sze mély csak I. ka te gó ri ás sze mély

fel ügye le te mel lett vé gez he ti a leg alább 3 kg hû tõ kö zeg
töl te tû hû tõ kör szi vár gás vizs gá la tát,

c) a szál lít mány hû tés szi vár gás vizs gá la tát csak I. ka te -
gó ri ás sze mély vé gez he ti,

d) a gép jár mû klí ma le fej tõ sze mély a 842/2006/EK
ren de let ben elõ írt hoz ké pest vizs ga ala pú, emelt szin tû
 képesítéssel ren del kez zen,

e) a IV. ka te gó ri ás sze mély nek a HLH szek tor be ren de -
zé sei kör nye zet ba rát üze mel te té se ér de ké ben hû tõ be ren -
de zés ke ze lõi alap kép zett ség szük sé ges.

(3) A HLH, a jár mû klí ma, és a szál lít mány hû tés szek to -
rok ban a gaz dál ko dó szer ve zet ké pe sí té se kor figye lembe
kell ven ni:

a) a gaz dál ko dó szer ve ze ti te vé keny sé gi ka te gó ria,
azaz a jo go sult sá got meg ha tá ro zó ké pe sí tés szint je fe lel jen 
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meg az al kal ma zott, a 4. mel lék let sze rin ti ké pe sí tett sze -
mély ka te gó ri á já nak és a b)–c) pont sze rin ti fel té te lek nek,

b) a gaz dál ko dó szer ve ze tek kép zé si és ké pe sí té si rend -
sze rét te vé keny sé gi ka te gó ri án ként az 5. mel lék let ben fog -
lalt vizs gá la ti kri té ri u mok sze rint kell meg ha tá roz ni,

c) a ké pe sí tett gaz dál ko dó szer ve ze tek nek az e ren de let 
6. mel lék le te sze rin ti, a ké pe sí tett sze mély zet lét szá má nak
és a szol gál ta tá sa vo lu me né nek meg fe le lõ mennyi sé gû
alap ve tõ hû tés tech ni kai esz köz park kal és a 2. mel lék let -
ben fog lal tak sze rin ti szak sze rû mun ka vég zés hez szük sé -
ges szer szá mok kal, esz kö zök kel, tech no ló gi ai és mun ka -
fo lya mat le írá sok kal kell ren del kez nie,

d) a nem a HLH szek tor ba tar to zó, IV. ka te gó ri ás sze -
mély zet tel ren del ke zõ üze mel te tõ gaz dál ko dó szer ve zet
csak a sa ját be ren de zé sei szi vár gás vizs gá la tát vé gez he ti,

e) csak az I., II. és az VI., VII. ka te gó ri ás ké pe sí tett sze -
méllyel ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet vá sá rol hat és
hasz nál hat hû tõ kö ze get.

(4) Az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zo kat tar -
tal ma zó, be épí tett tûz vé del mi rend sze rek és tûz ol tó ké szü -
lé kek te kin te té ben a vál la la tok és a szak em be rek ké pe sí té -
sé re vo nat ko zó mi ni mum kö ve tel mé nye ket tar tal ma zó
kép zé si prog ram egy ben ma gá ba fog lal ja a 2037/2000/EK
ren de let 16. cikk (5) be kez dé se sze rin ti mi ni má lis szak ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye ket is.

(5) A ké pe sí tett sze mély nek 5 éven te to vább kép zé sen
kell részt ven nie.

(6) A gaz dál ko dó szer ve ze tek szá má ra elõ írt ké pe sí tést
a HLH, a jár mû klí ma és szál lít mány hû tés szek to rok ban
3 éven te meg kell újí ta ni.

(7) A 303/2008/EK ren de let 10. cikk (3) be kez dé sé ben
és 11. cikk (3) be kez dé sé ben, a 304/2008/EK ren de let
10. cikk (3) be kez dé sé ben és 11. cikk (3) be kez dé sé ben,
a 305/2008/EK bi zott sá gi ren de let 5. cikk (3) be kez dé sé -
ben és 6. cikk (3) be kez dé sé ben, a 306/2008/EK bi zott sá gi
ren de let 4. cikk (3) be kez dé sé ben, és 5. cikk (3) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tás ra a fel nõtt kép zés rõl
 szóló 2001. évi CI. tör vény ben elõ ír ta kat kell al kal maz ni.

Metil-bromid

14.  §

(1) A me til-bro mid ka ran tén célú és szál lít má nyo zás
elõt ti al kal ma zá sok ra tör té nõ, éven ként fel hasz nál ha tó
mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg or szá go san a 3,7 ton nát.

(2) A szál lít má nyo zás elõt ti al kal ma zá sok nál kör nye -
zet vé del mi szem pont ból az el ér he tõ leg jobb tech no ló gi á -
val kell a me til-bro mi dot vissza nyer ni.

Halon

15.  §

(1) Az ózon ré te get ká ro sí tó anya gok ról  szóló 94/2003.
(VII. 2.) Korm. ren de let [a továb biak ban: 94/2003.
(VII. 2.) Korm. ren de let] alap ján ki adott, kri ti kus al kal ma -
zá si te rü le te ken tör té nõ fel hasz ná lás ra vo nat ko zó en ge -
déllyel ren del ke zõk nek a ha lon ról éven te, a tárgy évet
 követõ év már ci us 31-éig ada tot kell szol gál tat ni uk a Fõ -
igaz ga tó ság, il let ve a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ré szé re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tás ban fel kell
tün tet ni ha lon-tí pu son ként:

a) az elõ zõ év de cem ber 31-én meg le võ ké szen lé ti és
tar ta lék kész le tet,

b) a kész le tek évi fo gyá sát, és an nak oka it (tûz ol tá sa,
tar tály kö te le zõ nyo más pró bá ja  miatti át töl tés vesz te sé ge,
re ge ne rá lás vagy re ge ne rál ta tás vesz te sé ge, hi bás/té ves
ke ze lés vagy ki lö vés vesz te sé ge, szi vár gás, más en ge dé -
lyes ré szé re tör tént el adás),

c) az után pót lás mennyi sé gét és for rá sát (ha lon-bank
vagy vá sár lás más en ge dé lyes kész le té bõl),

d) a ha lon ki bo csá tá sá nak csök ken té sé re tett in téz ke dé -
se ket,

e) a ha lon he lyet te sí té sé re al kal mas anya gok/tech no ló -
gi ák azo no sí tá sá ra és rend szer be ál lí tá sá ra tett in téz ke dé -
se ket.

(3) A e ren de let hatályba lépése elõtt ki adott, kri ti kus
 alkalmazási te rü le ten tör té nõ fel hasz ná lás ra vo nat ko zó
 engedélyt a ki adó ha tó ság vissza von ja, ha

a) a te vé keny ség vagy a lé te sít mény, amely nek tûz el -
le ni vé del mét a ha lo nos esz köz biz to sít ja, meg szûnt vagy
funk ci ó ja meg vál to zott, az esz kö zö ket le sze rel ték, vagy
ki vál tot ták,

b) az adott cél ra új, az ózon ré te get és ál ta lá ban a kör -
nye ze tet nem, vagy csak sok kal ki sebb mér ték ben ká ro sí tó 
anyag vagy el já rás vált is me re tes sé és gaz da sá gi lag el fo -
gad ha tó költ ség gel hoz zá fér he tõ.

(4) A 94/2003. (VII. 2.) Korm. ren de let 13.  §-a alap ján
lét re ho zott ha lon-bank tá rol ja és biz to sít ja a kri ti kus al kal -
ma zá sok után pót lá si igé nyét biz to sí tó ha lon mennyi sé gét.

Szankciók

16.  §

(1) A sza bá lyo zott anya gok kal vég zett meg nem en ge -
dett fel hasz ná lás, te vé keny ség vagy for ga lom ba ho za tal
után a fel hasz ná lót, a te vé keny sé get vég zõt, il let ve a for -
ga lom ba ho zót a fel ügye lõ ség ózon vé del mi bír ság meg -
fizetésére kö te le zi.

(2) A bír ság össze ge a 2037/2000/EK ren de let I. mel lék -
le té nek

a) I–V. cso port já ban sze rep lõ anya gok ese tén 5000
 forint/kg,
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b) a VI–IX. cso port já ban sze rep lõ anya gok ese tén 2000 
fo rint/kg,
de leg alább nyolc van ezer fo rint.

(3) Is mé telt til tott fel hasz ná lás, te vé keny ség vagy for -
ga lom ba ho za tal ese tén a bír ság össze ge a fel hasz nált
anyag mennyi ség és a fen ti faj la gos ér té kek szor za tá nak a
tíz sze re se.

(4) Amennyi ben az üze mel te tõ a 2037/2000/EK ren de -
let 17. cikk (1) be kez dé sé ben elõ írt kö te le zett sé gé nek nem
tesz ele get, úgy a fel ügye lõ ség hat van ezer fo rint bír ság
meg fi ze té sé re kö te le zi. A kö te le zett ség is mé telt meg sze -
gé se ese tén a bír ság száz öt ven ezer fo rint.

17.  §

(1) A 842/2006/EK ren de let ren del ke zé se i nek meg sér -
té se ese tén a 3.  § (1)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha -
tó ság flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok kal kap cso la tos
te vé keny sé gek re vo nat ko zó bír sá got szab hat ki.

(2) A bír ság össze ge a 842/2006/EK ren de let:
a) tá ro zás ról  szóló 3. cik ké nek szi vár gás el len õr zés re

vo nat ko zó (2) be kez dé sé ben fog lal tak meg sze gé se ese tén
az érin tett be ren de zés ben vagy rend szer ben tá rolt flu or tar -
tal mú üveg ház ha tá sú gáz név le ges töl tet tö me gé nek min -
den ki lo gramm ja után 2000 fo rint, de leg alább 50 000 fo -
rint,

b) tá ro zás ról  szóló 3. cik ké nek szi vár gás ész le lõ rend -
sze rek be sze re lé sé re vo nat ko zó (3) be kez dé sé ben fog lal -
tak meg sze gé se ese tén 200 000 fo rint,

c) tá ro zás ról  szóló 3. cik ké nek nyil ván tar tás ve ze té sé re 
vo nat ko zó (6) be kez dé sé ben fog lal tak – figye lembe véve a 
9.  § (4) be kez dést – meg sze gé se ese tén 100 000 fo rint,

d) vissza nye rés rõl  szóló 4. cik ké nek (1)–(3) be kez dé -
sé ben fog lal tak meg sze gé se ese tén az érin tett be ren de zés -
ben, rend szer ben vagy nagy fe szült sé gû kap cso ló szer ke -
zet ben tá rolt flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gáz név le ges
töl tet tö me gé nek min den ki lo gramm ja után 2000 fo rint, de
leg alább 50 000 fo rint,

e) kép zés rõl és ké pe sí tés rõl  szóló 5. cik ké nek kép zett
sze mély zet re vo nat ko zó (3)–(4) be kez dé sé ben, il let ve a
vo nat ko zó eu ró pai uni ós ren de le tek ben fog lal tak meg sze -
gé se ese tén 50 000 fo rint tól 500 000 fo rin tig ter jed,

f) je len tés té te li kö te le zett ség rõl  szóló 6. cik ké ben fog -
lal tak meg sze gé se ese tén 100 000 fo rint,

g) cím ké zés rõl  szóló 7. cik ké ben fog lal tak meg sze gé se
ese tén be ren de zés ként és tar tá lyon ként 50 000 fo rint,

h) fel hasz ná lás el len õr zé sé rõl  szóló 8. cik ké ben fog lal -
tak meg sze gé se ese tén a fel hasz nált flu or tar tal mú üveg -
ház ha tá sú gáz tö me gé nek min den ki lo gramm ja után 2000
fo rint, de leg alább 100 000 fo rint,

i) for ga lom ba ho za tal ról  szóló 9. cik ke (1) bekezdé -
sében fog lal tak meg sze gé se ese tén 100 000 fo rint tól
1 000 000 fo rin tig ter jed.

(3) A bír ság össze gé nek meg ál la pí tá sá nál a bír sá got ki -
sza bó ha tó ság mér le ge li a (2) be kez dés e) pont ja ese té ben
a nem szak sze rû te vé keny ség ve szé lyes sé gét a kör nye zet -
re, az i) pont ese té ben a ter mé kek ben és be ren de zé sek ben
tá rolt flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gáz ve szé lyes sé gét a
kör nye zet re.

18.  §

(1) A fel ügye lõ ség
a) a 6.  §-ban fog lal tak meg sér té se 100 000 fo rint tól

1 000 000 fo rin tig,
b) a 7.  § (1) be kez dé sé ben, il let ve a 9.  § (1) be kez dé sé -

ben fog lal tak meg sér té se ese tén 50 000 fo rint tól 200 000
fo rin tig,

c) a 7.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak meg sér té se ese tén
100 000 fo rin tig,

d) a 11.  § sze rin ti je len tés té tel nem meg fe le lõ tel je sí té -
se ese tén 20 000 fo rin tig
ter je dõ bír sá got szab hat ki.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban sza bá lyo zott eset ben,
amennyi ben ol tó gáz ról van szó, a fõ igaz ga tó ság szab ja ki
a bír sá got.

(3) A bír ság össze gé nek meg ál la pí tá sá nál a bír sá got ki -
sza bó ha tó ság mér le ge li a ter mé kek ben és be ren de zé sek -
ben tá rolt flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gáz ve szé lyes sé gét
a kör nye zet re.

19.  §

(1) A 16–18.  §-ban meg ha tá ro zott bír sá got a ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kell meg -
fi zet ni.

(2) A bír ság ki sza bá sá ról  szóló ha tá ro zat ban ren del kez -
ni kell ar ról a szám la szám ról is, amely re a bír sá got meg
kell fi zet ni.

(3) Amennyi ben a jog sza bály sér tõ 30 na pon be lül nem
tesz ele get a bír sá got meg ál la pí tó ha tá ro zat jog sza bá lyok
be tar tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sé nek, is mé telt bír ság -
nak van he lye.

(4) A bír ság elsõ íz ben tör té nõ ki ve té se al kal má ból a
bír sá got ki sza bó ha tó ság kez de mé nyez he ti, má so dik bír sá -
go lás ese tén pe dig kez de mé nye zi az en ge dé lye zõ ha tó ság -
nál a te vé keny ség foly ta tá sá nak be szün te té sét.

Záró rendelkezések

20.  §

(1) E ren de let a ki hir de té se nap ját kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba, és egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti
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a) az ózon ré te get ká ro sí tó anya gok ról  szóló 94/2003.
(VII. 2.) Korm. ren de let, és

b) az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok kal kap -
cso la tos te vé keny sé gek re vo nat ko zó bír ság ról  szóló
107/2007. (V. 9.) Korm. ren de let.

(2) E ren de let 5.  § (1) be kez dé se és a 13.  § (1) be kez dé se 
2009. jú li us 4-én ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let 9.  § (7) be kez dé se, a 12.  § (1) be kez dé sé -
nek b)–c) pont ja, és a 12.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja
2010. jú li us 4-én ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let 12.  § (1) be kez dé se, és a 12.  § (2) be kez -
dé se 2011. jú li us 4-én ha tá lyát vesz ti.

21.  §

A le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos egyes sza bá lyok ról
 szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let [a továb biak ban:
21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let] 16.  § (1) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„16.  § (1) A ren de let ha tá lya alá tar to zó, va la mennyi
hely hez kö tött pont for rás ra, il let ve a kör nye zet vé del mi
 hatóság ál tal ha tá ro zat ban elõ írt be je len tés kö te les dif fúz
for rás ra, va la mint az ózon ré te get le bon tó anya gok kal és
egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok kal kap cso la tos
te vé keny sé gek rõl  szóló kor mány ren de let ha tá lya alá tar -
tozó hely hez kö tött hû tõ-, lég kon di ci o ná ló és hõ szi vattyú
be ren de zé sek kö zül a 3 kg vagy an nál több ózon ká ro sí tó
sza bá lyo zott anya got, il let ve flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú
gázt tar tal ma zó be ren de zé sek re az üze mel te tõ kö te les – az
(5) be kez dés sze rin ti be je len té si ûr la po kon – ada to kat
szol gál tat ni a kör nye zet vé del mi ha tó ság szá má ra (alap be -
je len tés és lég szennye zés mér té ke éves be je len tés).”

22.  §

(1) E ren de let 3.  § (6) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
nyil ván tar tás lét re ho zá sa ér de ké ben az érin tett, már mû -
ködõ gaz dál ko dó szer ve ze tek 2009. jú li us 3-ig tel je sí tik
be je len té si kö te le zett sé gü ket.

(2) E ren de let 11.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti je len tés -
té telt elsõ al ka lom mal 2011. már ci us 31-ig kell tel je sí te nie 
a kö te le zett nek.

(3) A 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let 16.  § (1) be kez -
dé se sze rint a hely hez kö tött hû tõ-, lég kon di ci o ná ló és
 hõszivattyú be ren de zé sek kö zül a 3 kg vagy an nál több
ózon ká ro sí tó sza bá lyo zott anya got, il let ve flu or tar tal mú
üveg ház ha tá sú gázt tar tal ma zó be ren de zé sek üze mel te tõ -
jé nek az alap be je len tést e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
60 na pon be lül kell tel je sí te nie.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti be ren de zé sek üze mel te tõi a
21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let sze rin ti lég szennye zett -

ség mér té ke éves be je len tést elsõ íz ben 2010. már ci us
31-ig tel je sí tik.

23.  §

E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 2037/2000/EK ren -
de le te (2000. jú ni us 29.) az ózon ré te get le bon tó anya gok -
ról, 4., 6., 12., 16–17. és 19–21. cikk,

b) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 842/2006/EK ren -
de le te (2006. má jus 17.) az egyes flu or tar tal mú üveg ház -
ha tá sú gá zok ról, 3–9. és 13. cikk,

c) a Bi zott ság 1494/2007/EK ren de le te (2007. de cem -
ber 17.) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 842/2006/EK ren -
de le te alap ján az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zo -
kat tar tal ma zó ter mé kek és be ren de zé sek cím ké i nek for -
má i ról és a kü lön le ges cím ké zé si kö ve tel mé nyek meg ál la -
pí tá sá ról, 4. cikk,

d) a Bi zott ság 303/2008/EK ren de le te (2008. áp ri lis 2.)
az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 842/2006/EK ren de le te
alap ján az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zo kat tar -
tal ma zó hely hez kö tött hû tõ-, lég kon di ci o ná ló és hõ szi -
vattyú be ren de zé sek te kin te té ben a vál la la tok és a sze -
mély zet ké pe sí té sé re vo nat ko zó mi ni mum kö ve tel mé nyek
és köl csö nös el is me ré si fel té te lek meg ha tá ro zá sá ról, 6. és
9–12. cikk,

e) a Bi zott ság 304/2008/EK ren de le te (2008. áp ri lis 2.)
az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 842/2006/EK ren de le te
alap ján az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zo kat tar -
tal ma zó, be épí tett tûz vé del mi rend sze rek és tûz ol tó ké szü -
lé kek te kin te té ben a vál la la tok és a szak em be rek ké pe sí té -
sé re vo nat ko zó mi ni mum kö ve tel mé nyek és köl csö nös el -
is me ré si fel té te lek meg ha tá ro zá sá ról, 6–8. és 10–12. cikk,

f) a Bi zott ság 305/2008/EK ren de le te (2008. áp ri lis 2.)
az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 842/2006/EK ren de le te
alap ján egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok nagy -
feszültségû kap cso ló be ren de zé sek bõl  való vissza nye ré sét
vég zõ szak em be rek ké pe sí té sé re vo nat ko zó mi ni mum kö -
ve tel mé nyek és köl csö nös el is me ré si fel té te lek meg ha tá -
ro zá sá ról, 5–7. cikk,

g) a Bi zott ság 306/2008/EK ren de le te (2008. áp ri lis 2.)
az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 842/2006/EK ren de le te
alap ján egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok ból elõ -
ál lí tott ol dó sze rek kü lön fé le be ren de zé sek bõl  való vissza -
nye ré sét vég zõ szak em be rek ké pe sí té sé re vo nat ko zó mi ni -
mum kö ve tel mé nyek és köl csö nös el is me ré si fel té te lek
meg ha tá ro zá sá ról, 4–6. cikk, és

h) a Bi zott ság 307/2008/EK ren de le te (2008. áp ri lis 2.)
az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 842/2006/EK ren de le te
alap ján a gép jár mû vek be sze relt, egyes flu or tar tal mú
üveg ház ha tá sú gá zo kat tar tal ma zó lég kon di ci o ná ló rend -
sze rek te kin te té ben a szak em be rek ré szé re szer ve zett kép -
zé si prog ra mok mi ni mum kö ve tel mé nye i nek és a kép zé si
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iga zo lá sok köl csö nös el is me ré si fel té te le i nek meg ha tá ro -
zá sá ról, 2–4. cikk.

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

1. melléklet
a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Képesítõ és vizsgáztató szervezetek

1. E ren de let 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti szer ve zet:
 Hûtõ- és Klí ma tech ni kai Vál lal ko zá sok Szö vet sé ge

2. E ren de let 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti szer ve zet:
 Magyar Elekt ro tech ni kai Egye sü let

2. melléklet
a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A hûtõközegek környezeti szempontból biztonságos
felhasználására és kezelésére vonatkozó technológiai

követelmények

1. A HLH szek tor ban al kal ma zott, hely szí ni hû tõ kö ri
sze re lést igény lõ rend sze rek hû tõ kö ri be ren de zé se i nek és
há ló za tá nak ter ve zé sét, ki vá lasz tá sát, te le pí té sét, be üze -
me lé sét, kar ban tar tá sát, ja ví tá sát és üze mel te té sét, va la -
mint az al kal ma zás ra ke rü lõ hû tõ kö zeg meg ha tá ro zá sát a
hû tõ be ren de zé sek re és hõ szi vattyúk ra vo nat ko zó nem ze ti
szab vá nyok – ki e mel ten az MSZ EN 378 –, vagy an nak
meg fe le lõ elõ írások sze rint kell vé gez ni.

2. Az új te le pí té sû, vagy ja ví tott hû tõ kö rö ket, vagy
azok egy ré szét csak az 1. pont alat ti elõ írás sze rin ti si ke res 
tö mör sé gi nyo más pró bát és a szak sze rû vá ku u mo zást
köve tõen sza bad elõ ször hû tõ kö zeg gel fel töl te ni, majd
min den po ten ci á lis szi vár gá si pont ra ki ter je dõ köz vet len
szi vár gás el len õr zést köve tõen le het be üze mel ni.

3. Az üze mel te tõ kö te les a rend sze res, kö te le zõ szi vár -
gás vizs gá la tok el vég zé sé hez a be ren de zés ter ve zõ jé vel
vagy a ké pe sí tett sze mély zet tel el ké szít tet ni egy, az adott
hû tõ kör el len õr zé sét tá mo ga tó, a köz vet len és köz ve tett
szi vár gás vizs gá la tok, a mé ré sek és do ku men tá lás mód ját
rész le te sen meg ha tá ro zó, a rend szer kap cso lá si váz la tát és
a po ten ci á lis szi vár gá si he lye ket is tar tal ma zó do ku men tu -
mot.

4. A hû tõ kö ze get tar tal ma zó hû tõ kö rök töl te tét min -
den, a hû tõ kör meg bon tá sá val járó mun ka vég zés elõtt a
hû tõ kör nem érin tett ré szé be, vagy kü lön tar tály ba kell
 lefejteni. A le fej tett kö zeg – amíg jog sza bály nem tilt ja –
ugya nab ba a hû tõ kör be a szük sé ges tisz tí tást köve tõen
vissza tölt he tõ vagy re ge ne rá lás után más hû tõ kör ben új ra -
fel hasz nál ha tó. Vissza töl tés elõtt a tel jes rend szer tö mör -
sé gét el len õriz ni kell.

5. Hû tõ kö rök nél hû tõ kö zeg vesz te sé ge  miatti hû tõ kö -
zeg után töl tés, fel hasz ná lás csak a hû tõ kör ja ví tá sát és
 szivárgásvizsgálatát köve tõen vé gez he tõ.

6. A hû tõ kör meg bon tá sá val járó sze re lé si mun ka so rán 
gon dos kod ni kell ar ról, hogy a hû tõ kör meg nyi tott ré szei a
le he tõ leg gyor sab ban – szük ség ese tén ide ig le nes esz -
közökkel – gáz tö mö ren le le gye nek zár va. A sze re lés
 során min den át me ne ti csat la ko zás nak is gáz tö mör nek kell 
len nie.

7. A hû tõ kö zeg lég kör be ke rü lé se ve szé lyé nek mi ni -
mum ra csök ken té se ér de ké ben:

a) a ter ve zés nél éssze rû mér ték ben kell csök ken te ni a
po ten ci á lis szi vár gá si he lyek szá mát a for rasz tott kö té sek
elõny ben ré sze sí té sé vel,

b) kü lön fi gyel met kell for dí ta ni a rez gés bõl, ráz kó dás -
ból ere dõ anyag ki fá ra dá sok, tö mí tet len sé gek, a szak sze rû
csõ meg fo gá sok, így az eb bõl fa ka dó hû tõ kö zeg szö ké sek
el ke rü lé sé re,

c) bár mi lyen old ha tó, vagy nem old ha tó hû tõ kö ri kö -
tést a szi vár gás el len õr zés ér de ké ben csak sza ba don hoz zá -
fér he tõ he lyen – ta ka rás (szi ge te lés, bur ko lat) ese tén meg -
je löl ve – sza bad ki ala kí ta ni,

d) hû tõ kö ze get új vagy meg bon tott, ja ví tott hû tõ kör be
töl te ni csak an nak si ke res tö mör sé gi nyo más pró bá ját,
 valamint szak sze rû vá ku u mo zá sát köve tõen sza bad,

e) hû tõ kört bár mi lyen mó don sze re lés cél já ból meg -
bon ta ni csak a hû tõ kö zeg töl tet nek az érin tett sza kasz ból
tör tént tel jes el tá vo lí tá sát köve tõen sza bad. A hû tõ kö zeg
le fej té sét az at mosz fé ri kus nyo más el éré sé ig kell bizto -
sítani,

f) at mosz fé ri kus nyo más fe let ti nyo má sú, hû tõ kö zeg
töl te tû hû tõ kö rö ket csak a töl tõ sze lep hez  való csat la ko zás -
sal le het meg bon ta ni,

g) hû tõ kö ze get tö mör ség re el len õr zött csat la ko zá sok -
kal és el zá ró sze le pek kel ren del ke zõ, a hû tõ kö zeg pa ra mé -
te re i nek meg fe le lõ töm lõk kel kell le fej te ni és töl te ni,

h) ki sze relt al ko tó elem he lyén, meg bon tott csõ há ló zat -
nál a csõ csat la ko zá so kat vissza sze re lé sig le kell du góz ni,

i) hû tõ kö zeg csak a nyo más tar tó be ren de zé sek és rend -
sze rek biz ton sá gi kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ ség ta nú -
sí tá sá ról  szóló jog sza bá lyok ban elõ írt gáz pa lack ba (tar -
tály ba) tölt he tõ és ab ban tá rol ha tó.

8. Va la mennyi sze re lé si és ja ví tá si tech no ló gia al kal -
ma zá sa so rán csak az aláb bi ese tek ben jut hat el ke rül he tet -
len, de el ha nya gol ha tó mennyi sé gû hû tõ kö zeg a kör nye -
zet be:

a) a tel jes hû tõ kö zeg le fej tést köve tõen a rend szer ben
ma radt hû tõ kö zeg a meg bon tás kor a kör nye zet be jut hat,

b) a vá ku u mo zás so rán a vá ku um szi vattyú hû tõ kö ze get 
szál lít hat a lég kör be,

c) a szer ke ze ti okok ból nem vá ku u moz ha tó csat la ko zá -
sok, csat la ko zó csö vek, sze le pek hû tõ kö zeg gel tör té nõ lég -
te le ní té se (öb lí tés) meg en ged he tõ,

d) töl tés re, le fej tés re, mé rõ mû szer csat la koz ta tás ra
szol gá ló szer viz-töm lõk ben ma ra dó hû tõ kö zeg a kör nye -
zet be jut hat.
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3. melléklet a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Zárt rendszerû, szabályozott anyagot, illetve fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó oltógáz
visszagyûjtési technológia követelményei

A zárt rend sze rû ol tó gáz le fej tõ tech no ló gia al kal ma zá sa ese tén a vele vissza gyûj tött ol tó gáz mennyi sé ge leg alább
97,5% kell, hogy le gyen, az összes vesz te ség te hát leg fel jebb 2,5% le het. A zárt rend sze rû ol tó gáz le fej tõ  berendezésnek
a meg adott kö ve tel mé nyek nek  való meg felelését meg fe le lõ sé gi ta nú sít vánnyal kell iga zol ni.

A zárt rend sze rû le fej tõ tech no ló gi ák kö zül azok al kal maz ha tók, ame lyek
– fo lya dék szi vattyút és a tar tály gáz te ré nek le szí vá sá hoz vá ku um szi vattyút al kal maz nak, vagy
– szá raz nit ro gén túl nyo más sal szo rít ják ki a fo lya dék le ürí té se után a tar tály ban ma ra dó gáz hal maz ál la po tú  oltógázt.
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4. melléklet a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Képesített hûtõ-, klíma és hõszivattyú berendezés szerelõ, hûtõközeg kezelõ, karbantartó és szivárgásvizsgáló személyzet jelenlegi,
valamint a 842/2006/EK, ún. F-gáz rendelet szerinti ideiglenes és végleges képesítési igazolásai

Képesítések jele, megnevezésük és a megszerzés feltételei

JELENLEGI, arc ké pes iga zo lás ÁTMENETI fel újí tott, ho log ram VÉGLEGES

Jele Meg ne ve zé se
To vább-
kép zés

Jele Meg ne ve zés
To váb bi

meg fe le lés

meg fe le lé si
ka te gó ria

,,1”

sze mély zet
ké pe sí té si
ka te gó ria

gaz da sá gi
szer ve zet

te vé keny sé gi
ka te gó ri á ja

,,3”

NS a 94/2003. (VII. 2) Korm.
ren de let sze rin ti kö te le zõ
szi vár gás vizs gá lat el vég -

zé sé re jo go sí tó
NARANCSSÁRGA

kár tya

szi vár gás-
vizs gá la ti
tan fo lyam

NS HÛTÕ-, KLÍMA- ÉS HÕSZIVATTYÚ
BERENDEZÉSEK KÖTELEZÕ
SZIVÁRGÁSVIZSGÁLATÁRA,

HÛTÕKÖRI BEAVATKOZÁSRA
JOGOSÍT

K–IV I. I HLH.I

B Min den hû tõ- és klí ma be -
ren de zés hû tõ gé pé nek

sze re lé sé re jo go sít

1 na pos
tan fo lyam

B–I HÛTÕ-, KLÍMA- ÉS HÕSZIVATTYÚ
BERENDEZÉSEK HÛTÕKÖRÉNEK

SZERELÉSÉRE, JAVÍTÁSÁRA,
HÛTÕKÖRI BEAVATKOZÁSRA

JOGOSÍT

C–II, D–II,
A–II, G–III, 

K–IV

E Gép jár mû kom fort lég hû -
tõk sze re lé sé re jo go sít

1 na pos
tan fo lyam

E–V.I ³3 KG HÛTÕKÖZEG TÖLTETÛ
SZÁLLÍTMÁNYHÛTÕK

HÛTÕKÖRÉNEK JAVÍTÁSÁRA,
HÛTÕKÖRI BEAVATKOZÁSRA

JOGOSÍT

E–V
E–V.II

V.I MAC.I

C Kom fort lég- és fo lya dék -
hû tõk sze re lé sé re (5 kg

hû tõ kö zeg töl te tig) jo go sít

1 na pos
tan fo lyam

C–II <3 KG (HERMETIKUSAN SZERELT
<6 KG) TÖLTETÛ HÛTÕKÖRÖK
SZERELÉSÉRE, JAVÍTÁSÁRA,

HÛTÕKÖRI BEAVATKOZÁSRA
JOGOSÍT

D–II, A–II,
G–III

II. II HLH.II

2
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JELENLEGI, arc ké pes iga zo lás ÁTMENETI fel újí tott, ho log ram VÉGLEGES

Jele Meg ne ve zé se
To vább-
kép zés

Jele Meg ne ve zés
To váb bi

meg fe le lés

meg fe le lé si
ka te gó ria

,,1”

sze mély zet
ké pe sí té si
ka te gó ria

gaz da sá gi
szer ve zet

te vé keny sé gi
ka te gó ri á ja

,,3”

D Split kom fort lég hû tõk
sze re lé sé re jo go sít

1 na pos
tan fo lyam

D–II <3 KG (HERMETIKUSAN SZERELT
<6 KG) TÖLTETÛ HÛTÕKÖRÖK
SZERELÉSÉRE, JAVÍTÁSÁRA,

HÛTÕKÖRI BEAVATKOZÁSRA
JOGOSÍT

C–II, A–II,
G–III

II. II. NLH.II

A Ház tar tá si és ha son ló jel -
le gû hû tõ ké szü lé kek sze -

re lé sé re jo go sít

1 na pos
tan fo lyam

A–II <6 KG HÛTÕKÖZEG TÖLTETÛ,
HERMETIKUSAN SZERELT

HÛTÕBERENDEZÉSEK
JAVÍTÁSÁRA, HÛTÕKÖRI

BEAVATKOZÁSRA JOGOSÍT

E Gép jár mû kom fort lég hû -
tõk sze re lé sé re jo go sít

1 na pos
tan fo lyam

E–V.II <3 KG HÛTÕKÖZEG TÖLTETÛ
GÉPJÁRMÛ LÉGTÉRHÛTÕK

HÛTÕKÖRÉNEK JAVÍTÁSÁRA,
HÛTÕKÖRI BEAVATKOZÁSRA

JOGOSÍT

E–V II. V.II MAC.II

E Gép jár mû kom fort lég hû -
tõk sze re lé sé re jo go sít

1 na pos
tan fo lyam

E–V GÉPJÁRMÛ ÉS SZÁLLÍTMÁNY
LÉGTÉRHÛTÕ BERENDEZÉSEK

HÛTÕKÖZEG-LEFEJTÉSÉRE,
HÛTÕKÖZEG-KEZELÉSRE

JOGOSÍT

„2” V MAC

G Hû tõ kö rön sze re lé si 
és ja ví tá si mun ká ra nem

jo go sít

1 na pos
tan fo lyam

G–III <6 KG HÛTÕKÖZEG TÖLTETÛ,
HERMETIKUSAN SZERELT

HÛTÕBERENDEZÉSEK
HÛTÕKÖZEG-LEFEJTÉSÉRE,

HÛTÕKÖZEG-KEZELÉSRE
JOGOSÍT

III. III „4”

„Hû tõ- klí ma- és hõ szi -
vattyú be ren de zé sek kar -

ban tar tó-üze mel te tõ je,
szi vár gás vizs gá ló ja”

Hû tõ gép
ke ze lõi és

sziv. vizsg.
tan fo lyam

K–IV HÛTÕ- KLÍMA- ÉS HÕSZIVATTYÚ
BERENDEZÉSEK HÛTÕKÖRI

BEAVATKOZÁS NÉLKÜLI
KÖTELEZÕ

SZIVÁRGÁSVIZSGÁLATÁRA
JOGOSÍT

IV. IV HLH.IV

1.1.1. ,,1” A 303/2008/EK Bi zott sá gi ren de let mel lék le te sze rin ti te vé keny sé gi ka te gó ri ák (I–IV.),, va la mint
1.1.2. ,,2” a 307/2008/EK Bi zott sá gi ren de let nek  való meg fe le lés.
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1.1.3. ,,3” A je len Ren de let 5. sz. mel lék le té ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek, il let ve
1.1.4. ,,4” a 2002 /96/EK Irány elv sze rint mû kö dõ ár tal mat la ní tó szer ve ze tek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek  való

meg fe le lés.

5. melléklet a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Képesített gazdasági szervezetek képesítési szempontjai a 842/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi,
valamint a 303/2008/EK Bizottsági rendeletek alapján

El vá rá sok Iga zo lá sá nak mód ja

1. In for má ci ós

1.1. Kül sõ elõ írások

1.1.1. Ren del kez zen a jog sza bá lyok nak meg fe le lõ mû kö dés min den 
adott sá gá val és do ku men tu má val, a vo nat ko zó ren de le tek
sze rin ti ér vé nyes ha tó sá gi be je len tés sel (ÁNTSZ, te lep hely -
en ge dély, mû kö dé si en ge dély stb.)

A ha tó sá gi meg fe le lé si vizs gá la tok
ok má nyai, il let ve ezek meg lé te

1.1.2. Ren del kez zen a vo nat ko zó jog sza bá lyok, szab vá nyok el ér he -
tõ sé gé vel

Elõ írás jegy zék, il let ve a jog sza bá -
lyok, szab vá nyok el ér he tõ sé gé nek
biz to sí tá sa

1.2. Bel sõ mun ka el já rá sok (lásd 2. mel lék let) A te vé keny ség hez szük sé ges bel sõ
mun ka el já rá sok, fo lya ma tok meg lé te

2. Hu mán erõ for rás sal kap cso la tos el vá rá sok

2.1. Van-e a for ga lom mal ará nyos, és a fel ada tok nak (be üze me lés, hû tõ -
kö zeg le fej tés, fel töl tés, va la mint a tö mör ség el len õr zé si és szi vár -
gás vizs gá lat) meg fe le lõ ké pe sí té sû, ele gen dõ szá mú sze mély

Sze mé lyi nyil ván tar tás a ké pe sí tett
kör ben, és a ké pe sí tett sze mé lyek szá -
má nak ará nya a fel ada tok hoz

2.2. Be tud ja-e mu tat ni a cég, ho gyan gon dos ko dik a hû tõ kö zeg emisz -
szióval, il let ve en nek csök ken té sé vel kap cso la tos fel ada tok, is me re -
tek meg ha tá ro zá sá ról, szint en tar tá sá ról és fris sí té sé rõl

1. Dek la rá ció a cég el kö te le zett sé gé rõl
2. Bel sõ/kül sõ kép zé si do ku men tu mok

3. Az esz kö zök kel kap cso la tos el vá rá sok

3.2. Az üveg ház ha tá sú gá zok for rá sa i nak, tá ro ló i nak és fel hasz ná lá sá nak
lel tá ra

Nyil ván tar tás a hû tõ kö ze gek rõl, il let -
ve az azo kat tar tal ma zó be ren de zé -
sek rõl és tá ro lók ról

3.2. Az ér te lem sze rû en kö te le zõ esz kö zök meg lé te (lásd 6. mel lék let) A mel lék let sze rin ti alap ve tõ hû tés -
tech ni kai esz kö zök meg lé te

3.3. A mé rõ esz kö zök ka lib rá lá sá nak iga zo lá sa Hi te le sí té si / ka lib rá lá si bi zo nyít vá -
nyok

3.4. A szak mai te vé keny ség alap ján el vár ha tó esz kö zök meg lé te A szük sé ges, te vé keny ség-spe ci fi kus
esz kö zök meg lé te

4. Szol gál ta tás és je len tés té tel

4.1. A meg fe le lõ gya kor lat A bel sõ mun ka el já rá sok (1.2 pont
sze rin ti) sze rin ti gya kor lat meg lé te

4.2. Meg fe le lõ ad mi niszt rá ció Nyil ván tar tá sok hû tõ kö zeg for ga lom -
ról, el len õr zött, szi vár gás ra vizs gált
be ren de zé sek rõl, il let ve szi vár gás -
vizs gá lat ról

A 12.  § sze rin ti át me ne ti idõ szak alatt a meg fe le lést ön el len õr zés és nyi lat ko zat iga zol ja,, a vég le ges meg fe le lé si iga -
zo lás a tes tü let,, il let ve az ál ta la el fo ga dott szer ve ze tek ál tal vég zett au dit alap ján tör té nik.
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6. mel lék let a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Alapvetõ hûtéstechnikai eszközök listája

Esz köz lis ta
Te vé keny sé gi ka te gó ri ák

I. II. IV. V.

 1. elekt ro ni kus szi vár gás mé rõ mû szer, CFC és HCFC
vagy HFC hû tõ kö ze gek szi vár gá sá nak el len õr zé sé re,
leg alább 5 g/év hû tõ kö zeg ér zé keny ség gel

X X X X

 2. hasz ná la ti eta lon (pró ba lyuk) a szi vár gás ke re sõ mû -
szer hely szí ni el len õr zé sé hez

X X X X

 3. olyan tel je sít mé nyû hû tõ kö zeg-le fej tõ ké szü lék, ami -
vel a sze relt gé pek éssze rû idõ alat ti szak sze rû le fej té -
sét el le het vé gez ni

X X X(*)

 4. mér leg a hû tõ kö zeg-le fej tés so rán a be gyûj tõ pa lack töl -
te té nek el len õr zé sé re, a hû tõ kö zeg-töl tet el len õr zé sé re

X X X(*)

 5. szer viz-csap te lep(ek) a ke zelt hû tõ kö ze gek nek meg fe -
le lõ üze mi fesz mé rõk kel

X X X(*)

 6. haj lé kony szer viz töm lõk (hû tõ kö zeg tí pu son ként egy- 
egy gar ni tú ra, az egyik vé gen le he tõ leg el zá ró csap pal)

X X X(*)

 7. vá ku um szi vattyú (két fo ko za tú 0,05 mbar, vagy jobb
vég vá ku um mal, olyan szí vó tel je sít ménnyel, ami a
 kezelt be ren de zé sek éssze rû idõ alat ti vá ku u mo zá sát
 lehetõvé te szi)

X X X(*)

 8. üze mi fi nom vá ku um-mé rõ (,,Torr-mé rõ”), me lyen
10 mbar absz. nyo más le ol vas ha tó

X X X(*)

 9. elekt ro ni kus vá ku um mé rõ (eset leg hi ga nyos vá kusz -
kóp) a vá ku um szi vattyú vég vá ku u má nak és az üze mi
 finomvákuum-mérõ el len õr zé sé re

(X**) (X**)

10  nit ro gén (min. –50 °C har mat pon tú, azaz 99,995%
tisz ta sá gú) re duk tor ral, nyo más csök ken tõ vel, a meg -
fe le lõ nyo más ál ló töm lõ vel és a szük sé ges csat la ko -
zók kal

X X

11. jó mi nõ sé gû üze mi fesz mé rõk tö mör sé gi nyo más pró -
bá hoz, 25 bar, és 40 bar vég nyo más ra

X X

12. hi te le sí tett, vagy ka lib rált eta lon 0,6 osz tály pon tos sá -
gú fesz mé rõ(k) az üze mi mû sze rek idõ sza kos el len õr -
zé sé hez (hasz ná la ti eta lon nak)

(X**) (X**)

13. ta pin tó hõ mé rõ, (min. 0,1 °C-os fel bon tás sal, ±1 °C
pon tos ság gal, –50 és +50 °C kö zöt ti mé rés ha tár ra)

X X

14. bu bo rék kép zõ anyag a nem-tö mör csat la ko zá sok meg -
ha tá ro zá sá hoz

X X X X

15. ele gen dõ mennyi sé gû, ér vé nyes nyo más pró bá val bíró
hû tõ kö zeg pa lack, a hasz nált új és le fej tett hû tõ kö ze -
gek tá ro lá sá ra

X X X

16. sze lep kulcs kész let X

17. uni ver zá lis vil la mos kézi mû szer X X X

18. ál ta lá nos ké zi szer szá mok X X X X

19. kom bi nált gép jár mû-klí ma le fej tõ-töl tõ ál lo más X

(*) Kö te le zõ, ha nincs kom bi nált le fej tõ-töl tõ ál lo más.

(**) Kö te le zõ, ha sa ját ha tás kör ben vég zi a mé rõ mû sze rek idõ sza kos el len õr zé sét.
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelete

a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2008. évi XLVI. tör vény 76.  § (2) be kez dés 17. és
20. pont já ban 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  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § c) 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:

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

(1) E ren de let a ve szett ség meg elõ zé sé nek és le küz dé sé -
nek rész le tes sza bá lya it ál la pít ja meg.

(2) E ren de let elõ írásait kell al kal maz ni
a) az ebek kö te le zõ ve szett ség el le ni vé dõ ol tá sa,
b) a ró kák ve szett ség el le ni orá lis im mu ni zá lá sa,
c) az egyéb ál la tok ve szett sé gé nek meg elõ zé se,
d) az em bert tá ma dott, il let ve mart ál la tok kal kap cso la -

tos el já rás, to váb bá
e) a ve szett ség le küz dé se

so rán.

(3) A ve szett ség kü lön jog sza bály sze rin ti be je len té si
kö te le zett ség alá tar to zó ál lat be teg ség. A be teg ség be je -
len té sé nek ál ta lá nos sza bá lya it kü lön jog sza bály tar tal -
maz za.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ve szett az az ál lat, amely nek la bo ra tó ri u mi vizs gá la -

ta so rán a ve szett sé get két sé get ki zá ró mó don meg ál la pí -
tot ták;

b) ve szett ség re gya nús az az ál lat,
ba) ame lyen a be teg ség tü ne tei mu tat koz nak, vagy
bb) amely tü net men tes, de ve szett ség re gya nús ál lat

mar ta meg, to váb bá
bc) min den ter mé szet el le ne sen vi sel ke dõ, il let ve em -

ber re tá ma dó va don élõ em lõs ál lat;

c) ve szett ség fer tõ zött sé gé re gya nús az az ál lat, amely
ve szett vagy ve szett ség re gya nús ál lat tal érint ke zett, vagy
érint kez he tett ki lenc ven na pon be lül;

d) ve szett ség szem pont já ból ag gá lyos nak kell te kin te ni 
azt az a)–c) pon tok ban le írt tól el té rõ em lõs ál la tot, amely
em bert tá ma dott, vagy mart meg, il let ve azt az ebet, ame -
lyik nem ré sze sült a 4.  § (1) be kez dés aa)–ac) pont ja i ban
élet ko rá nak meg fele lõen le ír tak sze rin ti (a továb biak ban:
ér vé nyes), ve szett ség el le ni vé dõ ol tás ban;

e) ál lat egész ség ügyi ha tó ság a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal (a továb biak ban: MgSzH) me gyei igaz -
ga tó fõ ál lat or vo sa, ke rü le ti fõ ál lat or vo sa, ha tó sá gi ál lat or -
vo sa, to váb bá az ál la mi fel adat el vég zé sé re fel jo go sí tott
ma gán ál lat or vos;

f) ol tá si könyv az ál lat ve szett ség el le ni im mu ni zá lá sá -
nak iga zo lá sá ra szol gá ló, egye di sor szám mal el lá tott, a
mel lék let sze rin ti adat tar tal mú ok irat;

g) va don élõ em lõs ál lat nak kell te kin te ni a nem há zi a -
sí tott em lõs fa jok azon egye de it is, me lyek a la kó kör nye -
zet ben, de nem fog ság ban él nek.

A nem vadon élõ állatok veszettség elleni védõoltása

3.  §

(1) Az eb tar tó ja kö te les az ál la ta ál lat-egész ség ügyi fel -
ügye le tét el lá tó ma gán ál lat or vos nak be je len te ni, ha az ál -
la ta

a) a há rom hó na pos kort el ér te,
b) el hul lott vagy el kó bo rolt, vagy
c) új tu laj do nos hoz ke rült.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja ese té ben a vál to zást az új
tar tá si he lyen az ál la ta ál lat-egész ség ügyi fel ügye le tét el -
lá tó ma gán ál lat or vos felé az új tu laj do nos nak is be kell je -
len te nie. A be je len tés nek tar tal maz nia kell a ve szett ség el -
le ni leg utób bi im mu ni zá lás hely szí nét, idõ pont ját, és az
im mu ni zá lást vég zõ ál lat or vos ka ma rai bé lyeg zõ jé nek
szá mát és ne vét is. A be je len tés tör tén het az ol tá si könyv
be mu ta tá sá val is.

(3) A ma gán ál lat or vos az ál lat tar tó (1) és (2) be kez dés
sze rin ti be je len té si kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét írás ban
iga zol ni kö te les az ál lat tar tó ké ré sé re.

4.  §

(1) Az ál lat tar tó kö te les:
a) min den há rom hó na pos nál idõ sebb ebet – a tu do má -

nyos-ku ta tá si és la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti cél ból zár tan tar -
tott ál la tok ki vé te lé vel – ve szett ség el len sa ját költ sé gén az 
ál lat ál lat-egész ség ügyi fel ügye le tét el lá tó ma gán ál lat or -
vos sal be ol tat ni az aláb bi ak sze rint:

aa) a há rom hó na pos kort el ér te ket 30 na pon be lül,
ab) az elsõ ol tást köve tõen 6 hó na pon be lül,
ac) ezt köve tõen éven ként;
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b) az ol tá si köny vet meg õriz ni, azt az im mu ni zá lás
meg tör tén tét el len õr zõ ál lat-egész ség ügyi ha tó ság fel szó -
lí tá sá ra be mu tat ni, il let ve tu laj don át ru há zás ese tén az új
tu laj do nos nak át ad ni, to váb bá biz to sí ta ni, hogy az ol tá si
köny vet a köz te rü le ten az ebre fel ügye lõ sze mély ma gá nál
tart sa az ol tás ér vé nyes sé gé nek bi zo nyí tá sa cél já ból;

c) az ol tá si könyv meg ron gá ló dá sa, el vesz té se ese tén
az ol tást vég zõ ál lat or vos tól nyolc na pon be lül az ol tá si
könyv pót lá sát kér ni;

d) az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2008. évi XLVI. tör vény (a továb biak ban: Éltv.) 18.  §
(1) be kez dés g) pont já ban le ír tak sze rint az ol tás so rán
köz re mû köd ni.

(2) Az ebek ve szett ség el le ni vé dõ ol tá sá nak ha tó sá gi
fel ügye le tét az ál lat egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ
szol gá lat, a vé dõ ol tás be adá sa szak mai és eti kai fel té te le it
a Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra (a továb biak ban: Ka ma ra)
ha tá roz za meg.

(3) A ve szett ség el le ni vé dõ ol tást va la mennyi ma gán ál -
lat or vos el vé gez he ti.

(4) A (3) be kez dés ben le írt te vé keny sé get az e ren de let
elõ írásainak meg sze gé se  miatt ki sza bott szank ci ó ként az
Éltv. 57.  § a) pont ja sze rint a ke rü le ti fõ ál lat or vos kor lá -
toz hat ja. A ke rü le ti fõ ál lat or vos az ol tá si jog kör kor lá to zá -
sá ról, il let ve a kor lá to zás fel ol dá sá ról ho zott ha tá ro za tát
meg kül di a Ka ma ra ille té kes te rü le ti szer ve ze té nek és a
ma gán ál lat or vos szék he lye sze rint ille té kes jegy zõ nek is.

(5) Az ol tást vég zõ ma gán ál lat or vos kö te les:
a) az ol tás be adá sát a hely szí nen az ol tá si könyv ben

iga zol ni (az ol tás idõ pont ja, a fel hasz nált ol tó anyag neve,
gyár tá si szá ma, az ol tást vég zõ ál lat or vos alá írá sa, ka ma rai 
bé lyeg zõ jé nek le nyo ma ta);

b) a kö vet ke zõ ada tok ról nyil ván tar tást ve zet ni, és azo -
kat 5 évig meg õriz ni:

ba) az ál lat tar tó neve, lak he lye, az ál lat tar tá si he lye,
bb) a be ol tott eb azo no sí tá sa: faj tá ja, iva ra, szí ne, je -

gyei, szü le té si idõ pont ja (év, hó), – amennyi ben van –
egye di azo no sí tó ja (te to vá lás, chip), ol tá si köny vé nek
egye di sor szá ma,

bc) a ve szett ség el le ni vé dõ ol tás idõ pont ja,
bd) a fel hasz nált ol tó anyag neve, gyár tá si szá ma;
c) az év so rán el vég zett im mu ni zá lá sok ba)–bc) pon -

tok ban fel so rolt ada ta it az ol tást vég zõ ál lat or vos szék he -
lye sze rint ille té kes ke rü le ti fõ ál lat or vos nak az azt kö ve tõ
év ja nu ár 30-ig meg kül de ni;

d) nyil ván tar tá sá ból egy adott ál lat im mu ni zá lá sá nak
b) pont ban fel so rolt ada ta it ha la dék ta la nul az ál lat-egész -
ség ügyi ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni, an nak fel hí vá -
sá ra;

e) az ál ta la be ol tott, em bert mart ál lat ol tott sá gá ról a
meg mart em bert ke ze lõ or vost – an nak ké ré sé re – tá jé koz -
tat ni;

f) az adott hó nap ban ol tott ebek szá mát be je len te ni az
ol tást kö ve tõ hó nap ötö dik nap já ig, és va la mennyi ál ta la
ve szett ség el len be ol tott eb után a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat be fi zet ni az

MgSzH ál tal ki bo csá tott szám la alap ján, an nak ese dé kes -
sé gé ig;

g) az MgSzH ál tal ki bo csá tott, az adott évre ér vé nyes
biz ton sá gi jel lel el lá tott ön ta pa dós cím ké vel az ol tá si
könyv ben ér vé nye sí te ni az ál ta la vég zett ol tás ra vo nat ko -
zó be jegy zé sét;

h) az ál lat tar tó ké rel mé re új ol tá si köny vet ki ál lí ta ni az
ál ta la ol tott eb rõl, egy ide jû leg azt új, a g) pont ban le írt
cím ké vel ér vé nye sí te ni.

(6) A ke rü le ti fõ ál lat or vos
a) el len õr zi az ol tást vég zõ ál lat or vost (a je len té si és

nyil ván tar tá si kö te le zett sé gek be tar tá sát, a vak ci na-ren de -
lés, -be szer zés, il let ve -fel hasz ná lás és ezek nyil ván tar tá -
sá nak sza bály sze rû sé gét);

b) nyil ván tart ja az em bert mart és a meg fi gye lés alá he -
lye zett, egye di leg azo no sí tott, to váb bá az 5.  § (2) be kez dé -
sé ben le írt ál la to kat;

c) szer ve zett ol tás ese tén en ge dé lye zi az ebek össze ve -
ze té sét, meg ha tá roz za an nak he lyét, ide jét, és az össze ve -
ze tés fel té te le it a Ka ma ra ja vas la tá ra alap ján;

d) éven ként össze sí ti az ille té kességi te rü le tén be ol tott
ebek szá mát az (5) be kez dés c) pont já ban le írt je len té sek
alap ján;

e) ille té kességi te rü le tén el len õr zi az e jog sza bály ban
fog lal tak vég re haj tá sát, to váb bá jog sér tés ese tén az Éltv.
56.  §-a sze rint jog kö vet kez mé nye ket al kal maz hat.

5.  §

(1) Azo kon a te rü le te ken, ahol a ve szett sé get meg ál la pí -
tot ták, a ke rü le ti fõ ál lat or vos a há zi macs kák ve szett ség el -
le ni rend sze res, meg elõ zõ vé dõ ol tá sát is el ren del he ti. Eb -
ben az eset ben az im mu ni zá lást az eb ol tás ra vo nat ko zó
sza bá lyok sze rint kell el vé gez ni. Az e be kez dés sze rint el -
ren delt in téz ke dést hir det mény út ján köz zé kell ten ni a
Éltv. 42.  § (3) be kez dé se sze rint.

(2) Egyéb ál la tok ve szett ség el le ni meg elõ zõ vé dõ ol tá -
sát az ál lat tar tó ké ré sé re és költ sé gé re a ma gán ál lat or vos
el vé gez he ti. A ve szett ség el len im mu ni zált élel mi szer-elõ -
ál lí tás cél já ból tar tott gaz da sá gi ha szon ál la tok ról a 4.  §
(5) be kez dés b) pont ja sze rin ti nyil ván tar tást kell ve zet ni,
és a nyil ván tar tás ada ta it az ol tást kö ve tõ hó nap ötö dik
nap já ig a ke rü le ti fõ ál lat or vos nak be je len te ni.

(3) A be fo gott vagy vá sá rolt ró ká kat, to váb bá a va don
élõ és be fo gott, más fajú hús evõ em lõs ál la to kat a szár ma -
zá si hely sze rint azo no sít ha tó an, egye den ként vagy kis
cso por tok ban kell el he lyez ni. Az ál la to kat az ebek re vo -
nat ko zó sza bá lyok sze rint, a tu laj do nos költ sé gé re ve szett -
ség el len be kell ol ta ni.

(4) Ha a fog ság ban tar tott, a (3) be kez dés ben le írt ál lat -
tól a te le pen az ebek tõl el té rõ fajú egyéb hús evõ ál la tok is
fer tõ zõd het nek, azo kat is éven te egy al ka lom mal ve szett -
ség el len be kell ol ta ni.
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(5) Aki ebek, il let ve egyéb kó bor ló hús evõ em lõs ál la -
tok be fo gá sá val, il let ve tar tá sá val fog lal ko zik, vagy akit
jog sza bály kö te lez erre, min den ren del ke zé sé re álló esz -
köz zel kö te les meg kí sé rel ni a tu laj do nos ér te sí té sét az ál lat 
be fo gá sá ról a be fo gást kö ve tõ ti zen öt na pon be lül.

(6) Az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi 
XXVIII. tör vény 48/A.  § (3) be kez dé se sze rint be fo gott,
em bert nem mart, hús evõ em lõs ál lat csak egy év nél nem
ré geb bi, iga zolt ve szett sé gol tás után ad ha tó ki. A ko ráb bi
tar tó já nak vissza nem adott hús evõ em lõs ál lat a ti zen öt
nap után ér té ke sít he tõ, vagy vég le ge sen el he lyez he tõ.

6.  §

(1) Ve szett ség el le ni im mu ni zá lás ra csak a kü lön jog -
sza bály sze rint Ma gyar or szá gon for ga lom ba hoz ha tó vak -
ci na hasz nál ha tó.

(2) Ve szett ség el le ni kom po nenst is tar tal ma zó po li va -
lens vak ci na csak ve szett ség el len mo no va lens vak ci ná val
két szer ol tott ebek nél al kal maz ha tó.

(3) Ebek, macs kák, gaz da sá gi ha szon ál la tok és fog ság -
ban tar tott egyéb ál la tok ki zá ró lag egye di leg, a vak ci na
hasz ná la ti uta sí tá sá nak meg fele lõen, izom ba (i.m.) vagy
bõr alá (s.c.) fecs ken dez he tõ vak ci ná val im mu ni zál ha tók.

(4) A va don élõ, il let ve – ha a (3) be kez dés ben le írt vak -
cin ázás nem  valósítható meg – a ke rü le ti fõ ál lat or vos
egye di en ge dé lyé vel a be mu ta tá si cél lal fog ság ban tar tott
hús evõ em lõs ál la tok im mu ni zá lá sa szá jon át al kal maz ha -
tó vak ci ná val is el vé gez he tõ.

(5) Az e ren de let sze rint kö te le zõ, vagy az ál lat-egész -
ség ügyi ha tó ság ál tal el ren delt ve szett ség el le ni ol tás alól
el vont ál la to kat a ha tó sá gi ál lat or vos ha tá ro za ta alap ján be
kell ol ta ni, és az ál lat tu laj do no sá val szem ben a kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak sze rint bír sá got kell ki szab ni.

7.  §

(1) A 6.  § (3) be kez dé sé ben le írt im mu ni zá lás el vé gez -
he tõ:

a) en ge dé lye zett ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tó lé te sít -
mény ben,

b) az ál lat tar tó ké ré sé re az ál lat tar tá si he lyén,
c) a Ka ma ra ja vas la ta alap ján, össze ve zet ve, a ke rü le ti

fõ ál lat or vos en ge dé lyé vel, az ál ta la meg ha tá ro zott össze -
ve ze té si sza bá lyok sze rint.

(2) Az ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tó lé te sít mény ben
kam pány sze rû en vég zett im mu ni zá lás nem mi nõ sül össze -
ve ze tett ol tás nak.

(3) Ol tás cél já ból tör té nõ eb-össze ve ze tés re a ke rü le ti
fõ ál lat or vos a jár vány hely zet figye lembe véte lével csak
ab ban az eset ben ad hat en ge délyt, ha az adott te le pü lé sen
vagy te le pü lés ré szen nincs en ge dé lye zett ál lat-egész ség -

ügyi szol gál ta tó lé te sít mény, to váb bá ha a te le pü lés szer ke -
zet és az im mu ni zá lan dó ebek szá ma nem te szi le he tõ vé az
ál la tok tar tá si he lyén tör té nõ ol tás el vég zé sét.

(4) Az ebek ol tá si cél lal tör té nõ össze ve ze té sé re vo nat -
ko zó en ge dély

a) az ol tan dó ebek szá má ra te kin tet tel,
b) az össze ve ze tett ebek, az im mu ni zá lást vég zõ ma -

gán ál lat or vos, a köz re mû kö dõk egész sé gé nek és tes ti ép -
sé gé nek biz to sí tá sát szem elõtt tart va,

c) az ál lat-egész ség ügyi és köz egész ség ügyi szem pon -
tok figye lembe véte lével,

d) ál lat jól lé ti fel té te lek elõ írásával
ad ha tó.

(5) Az ebek ol tás ra tör té nõ össze ve ze té sé re vo nat ko zó
en ge dély a ma gán ál lat or vos nak az ál la tok tar tá si he lye
sze rint ille té kes ke rü le ti fõ ál lat or vos hoz be nyúj tott ké rel -
mé re ad ha tó. A ké re lem nek tar tal maz nia kell az össze ve -
ze tés szük sé ges sé gé nek rész le tes in dok lá sát, az oltó ál lat -
or vos ne vét, az ol tás ter ve zett he lyét, idõ pont ját, va la mint
a vár ha tó an össze ve ze tés re ke rü lõ ál la tok szá mát. A ké re -
lem hez csa tol ni kell a Ka ma ra (1) be kez dés c) pont ja sze -
rin ti ja vas la tát.

(6) A ki adott ha tá ro za tot a ke rü le ti fõ ál lat or vos az
össze ve ze tés ké rel me zett he lye sze rint ille té kes te le pü lés
jegy zõ jé nek és a Ka ma ra ja vas la tot tevõ szer ve ze té nek is
kö te les meg kül de ni.

A vadon élõ állatokkal kapcsolatos szabályok

8.  §

(1) A ró kák ve szett sé gé nek meg elõ zé se és a be teg ség le -
küz dé se ér de ké ben a va don élõ ró ka po pu lá ció ve szett ség
el le ni el len ál ló ké pes sé gét szá jon át tör té nõ vak cin ázás sal
kell biz to sí ta ni. Az im mu ni zá lás idõ pont ját és te rü le ti ki -
ter je dé sét az or szá gos fõ ál lat or vos ha tá roz za meg. Az im -
mu ni zá lás idõ pont já ról és a be azo no sít ha tó te rü let ki je lö -
lé sé rõl, az or szá gos fõ ál lat or vos az im mu ni zá lás kez de tét
ti zen négy nap pal meg elõ zõ en ér te sí ti az or szá gos tisz ti fõ -
or vost is.

(2) A ró kák szá jon át tör té nõ vak cin ázá sa vég re haj tá sá -
nak elõ ké szí té sét az or szá gos fõ ál lat or vos irá nyí tá sá val az
ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ szol gá lat
MgSzH az ille té kes va dá sza ti és ha lá sza ti fel ügye lõ sé ge i -
nek (a továb biak ban: va dá sza ti ha tó ság) be vo ná sá val vég zi.

(3) A ró kák szá jon át tör té nõ vak cin ázá sá ra ki zá ró lag a
kü lön jog sza bály sze rint Ma gyar or szá gon for ga lom ba
hoz ha tó csal étek vak ci nát le het hasz nál ni.

(4) A csal étek ki he lye zé sét re pü lõ gé pes ki szó rás mód -
sze ré vel kell vég re haj ta ni a vak ci na hasz ná la ti uta sí tá sá -
ban elõ ír tak sze rint. Azo kon a te rü le te ken, ahol biz ton sá gi
vagy egyéb ok ból a re pü lõ gé pes ki szó rás nem  valósítható
meg, a csa lét ket kéz zel kell ki he lyez ni.
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(5) A vak cin ázás kez de té tõl szá mí tott ti zen négy na pig
az érin tett te rü le te ken az ille té kes ke rü le ti fõ ál lat or vos eb -
zár la tot és le gel te té si ti lal mat kö te les el ren del ni.

(6) Az im mu ni zá lás sal érin tett te rü le ten a va dá sza ti ha -
tó ság fel hí vá sá ra és irá nyí tá sá val a va dá szat ra jo go sult nak
jól lát ha tó, pi ros szí nû, leg alább ma gyar nyel vû, a fel hí vás
meg ér té sét szol gá ló pik to gram mal el lá tott fi gye lem fel hí -
vó pla ká to kat kell ki he lyez ni a la kott te rü le tek rõl ki ve ze tõ
utak men tén, be kö tõ utak nál, ki rán du ló és par ko ló he lye -
ken, tu ris ta há zak és va dász há zak mel lett. A va dá szat ra jo -
go sult ezért a te vé keny sé gé ért költ ség té rí tés re jo go sult.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tó pla ká to kat a ke -
rü le ti fõ ál lat or vo sok a la kos ság tá jé koz ta tá sa ér de ké ben
el jut tat ják az érin tett ön kor mány za tok hoz is.

(8) Amennyi ben em ber érint ke zik a csal étek ben ta lál ha -
tó vak ci ná val, azt ha la dék ta la nul je len te ni kell az Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat (a továb biak -
ban: ÁNTSZ) ille té kes te rü le ti szer vé nek.

9.  §

(1) A vé de ke zés ha té kony sá gá nak el len õr zé sét – a va -
don élõ ró kák ál lo má nyá nak éven kén ti fel mé ré se mel lett –
ál la mi költ ség re la bo ra tó ri u mi mód sze rek kel kell vé gez ni,
mely nek a vak ci na fel vé te lé nek iga zo lá sá ra és a ve szett ség 
fel de rí té sé re egy aránt ki kell ter jed nie.

(2) A vak cin ázás be fe je zé sét köve tõen éven te 100 km2

te rü le ten ként nyolc fel nõtt ró kát kell ki lõ ni, ame lye ket a
va dá szat ra jo go sul tak nak kell el jut tat ni uk a ki lö vés he lye
sze rint ille té kes ke rü le ti hi va tal hoz, amely a 16.  § sze rin ti
el já rás sal ki je lölt ál lat-egész ség ügyi la bo ra tó ri um ba
(a továb biak ban: la bo ra tó ri um) kö te les to váb bí ta ni a ró ka -
te te me ket.

(3) Az egyes va dá szat ra jo go sul tak ál tal ki lö ven dõ ró -
kák szá mát

a) a vak cin ázott te rü le te ken min den,
b) a nem vak cin ázott te rü le te ken min den ta va szi

min ta gyûj té si idõ sza kot meg elõ zõ ti zen öt nap pal, az ille -
té kes me gyei igaz ga tó-fõ ál lat or vos ha tá ro zat tal ál la pít ja
meg.

(4) A (2) be kez dés sze rint ki lõtt ró kák vizs gá la tán kí vül
el kell vé gez ni az el hul lott ró kák és egyéb va don élõ em -
lõs ál la tok hul lá i nak ve szett ség re irá nyu ló vizs gá la tát is.
Ap ró vad ese té ben a tel jes te te met, nagy vad ese té ben a fe -
jet kell a (2) be kez dés ben le írt el já rás rend sze rint vizs gá -
lat ra kül de ni.

(5) Az ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ szol -
gá lat és a va dá sza ti ha tó ság a vak cin ázás ered mé nyes sé gét
a mód szer to vább fej lesz té se ér de ké ben, ál lat-egész ség -
ügyi, köz egész ség ügyi, vad bi o ló gi ai, öko ló gi ai és etoló -
giai szem pon tok alap ján, fo lya ma to san ér té ke li.

10.  §

(1) A 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti vak cin ázást éven te két -
szer (ta vasszal és õsszel), a jár vány hely zet tõl füg gõ en leg -
alább négy egy mást kö ve tõ évig kell vé gez ni.

(2) Ve szett ség tõl men tes nek mi nõ sít he tõ az a me gye,
ahol hu mán vagy ál la ti ere de tû ve szett ség eset a meg elõ zõ
két év ben nem for dult elõ. A vak cin ázást az utol só ve szett -
sé gi eset meg ál la pí tá sá tól szá mí tott két évig fenn kell tar -
ta ni.

(3) Vissza fer tõ zõ dés ese tén a meg ál la pí tás he lye kö rü li
leg alább 50 ki lo mé ter su ga rú kör ben is mé telt im mu ni zá -
lást kell vé gez ni.

(4) A me gye (2) be kez dés sze rin ti men tes sé gét az or szá -
gos fõ ál lat or vos ál la pít ja meg, vagy vissza fer tõ zõ dés ese -
tén von ja vissza.

11.  §

(1) A ve szett ség ró kák kö zöt ti ter je dé se, to váb bá más
ál lat faj ra  való át ju tá sá nak a kor lá to zá sa ér de ké ben

a) a mi nisz ter – az or szá gos fõ ál lat or vos ja vas la tá ra –
el ren del he ti a ró kák fo ko zott va dá sza tát vagy más mó don
 való gyé rí té sét;

b) a ke rü le ti fõ ál lat or vos el ren del he ti a va dász te rü le ten 
kó bor ló, nem be fog ha tó ebek le ölé sét.

(2) Az (1) be kez dés ben elõ írt in téz ke dés vég re haj tá sa a
va dá szat ra jo go sult kö te les sé ge.

Az ebzárlat szabályai

12.  §

(1) Az eb zár la tot a ve szett ség ha tó sá gi meg ál la pí tá sá tól
szá mí tott ki lenc ven nap tar ta má ra vagy a 8.  § (5) be kez dé -
se sze rint kell el ren del ni.

(2) Az eb zár lat tar ta ma alatt – a (3)–(4) be kez dés ben fel -
so rolt ebek ki vé te lé vel –

a) tar tá si he lyén min den ku tyát és macs kát el zár va, ille -
tõ leg a ku tyá kat meg köt ve úgy kell tar ta ni, hogy azok más
ál lat tal vagy em ber rel ne érint kez hes se nek; zárt ud var ban
a ku tyák el zá rá sát vagy meg kö té sét mel lõz ni le het, ha
azok on nan ki nem szök het nek;

b) ku tyát tar tá si he lyé rõl csak pó rá zon ve zet ve és száj -
ko sár ral sza bad ki vin ni;

c) a te le pü lés te rü le té rõl ki zá ró lag ér vé nyes ve szett ség
el le ni vé dõ ol tás sal ren del ke zõ ku tyát vagy macs kát és
csak a ha tó sá gi ál lat or vos ked ve zõ ered mé nyû vizs gá la ta
után és en ge dé lyé vel sza bad ki vin ni.

(3) Az ér vé nyes ve szett ség el le ni vé dõ ol tás sal rendel -
kezõ

a) va dász ebek,
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b) a fegy ve res erõk és fegy ve res tes tü le tek ebei,
c) a ka taszt ró fa-men tõ ebek,
d) a se gí tõ és te rá pi ás ebek, va la mint a lá tás sé rült em -

be re ket ve ze tõ ebek
ren del te té si cél juk nak meg fe le lõ hasz ná la tuk ide jé re men -
te sek a (2) be kez dés ben fog lalt kor lá to zás alól.

(4) Az ér vé nyes ve szett ség el le ni vé dõ ol tás sal rendel -
kezõ pász tor ebe ket sza bad ál la tok te re lé sé re, il let ve õr zé -
sé re hasz nál ni, fel té ve, hogy az eb zár lat nem a 8.  § (5) be -
kez dé se sze rint lett el ren del ve.

(5) Az eb zár lat alatt be fo gott kó bor hús evõ ket ha tó sá gi
meg fi gye lés alá kell he lyez ni az eb zár lat idõ tar ta má ra. Az
ál lat ha tó sá gi meg fi gye lé se az eb zár lat eset le ges meg -
hosszab bí tá sa ese tén sem tart hat ki lenc ven nap nál to vább.
Amennyi ben a kó bor ló eb vagy macs ka ve szett ség el le ni
ol tott sá ga nem ál la pít ha tó meg, és az ál lat be fo gá sa, il let ve 
ha tó sá gi meg fi gye lé se nem old ha tó meg biz ton sá go san, az 
ál la tot a ke rü le ti fõ ál lat or vos ha tá ro za tá ra jár vány ügyi in -
téz ke dés ként az ál lat vé del mi elõ írások meg tar tá sá val le
kell ölni.

(6) Az eb zár lat alatt hús evõ ál la tok össze ve ze té sé vel
járó ren dez vény nem tart ha tó.

(7) A ve szett ség  miatt el ren delt eb zár la tot fel kell ol da -
ni, ha an nak idõ tar ta ma alatt a te le pü lé sen ve szett sé get
vagy ve szett ség gya nú ját új ból nem ál la pí tot ták meg.

A veszettség leküzdésének részletes szabályai

13.  §

A be je len té si kö te le zett ség alá tar to zó ál lat be teg sé gek re 
vo nat ko zó kü lön jog sza bály sze rin ti be je len té si, és az
Éltv. 18.  § (1) be kez dés f) pont já ban elõ írt ér te sí té si kö te -
le zett ség tel je sí té sén túl

a) a ter mé szet el le ne sen vi sel ke dõ róka vagy egyéb va -
don élõ em lõs ál la tot, jár mû ál tal el gá zolt vagy is me ret len
ok  miatt el hul lott róka te te mé nek té nyét az ész le lõ az ál lat -
egész ség ügyi ha tó ság nak kö te les be je len te ni;

b) az el hul lott róka te te mé nek el tá vo lí tá sá ig, il let ve a
ha tó sá gi ál lat or vos ren del ke zé sé ig az Éltv. 19.  §-a sze rin ti
kö te le zett kö te les biz to sí ta ni, hogy ál lat vagy il le ték te len
sze mély ne fér hes sen az el hul lott ál lat hoz;

c) a be teg ség re gya nús vagy ter mé szet el le ne sen vi sel -
ke dõ ál la tot – amennyi ben az el zá rá sa egy ál ta lán le het sé -
ges és ve szély nél kül meg te he tõ – olyan hely re kell el kü lö -
ní te ni, ahol más ál la tok kal nem érint kez het.

14.  §

(1) A ha tó sá gi ál lat or vos a be je len té si kö te le zett ség alá
tar to zó fer tõ zõ ál lat be teg sé gek kel kap cso la tos, kü lön jog -
sza bály ban elõ írt ál ta lá nos kö te le zett sé gei tel je sí té sén túl
kö te les

a) a be teg ség ere de té nek vizs gá la ta so rán kü lö nös gon -
dot for dí ta ni arra, hogy a ve szett vagy ve szett ség re gya nús
ál lat em bert meg mart-e, vagy meg seb zett-e, sé rült bõr fe lü -
let re vagy nyál ka hár tyá ra jut ha tott-e az ál lat nyá lá ból;

b) az el hul lott, le vá gott vagy le ölt be teg ség re gya nús
ál lat ból vizs gá la ti anya got (kis ál lat ese tén az egész ál la tot,
nagy ál lat ese tén a fe jet) kül de ni a ki je lölt la bo ra tó ri um ba;

c) a be teg ség meg ál la pí tá sát, il let ve meg szûnt té nyil vá -
ní tá sát, az ál lat 17.  § sze rin ti ha tó sá gi meg fi gye lé sét, a
meg fi gye lés fel ol dá sát, az ál lat eset le ges ol tá sát ha tá ro zat -
ban el ren del ni;

d) a gu lyá ban, nyáj ban, csor dá ban vagy más mó don
együtt tar tott, fer tõ zött ség re gya nús gaz da sá gi ha szon ál la -
tok te kin te té ben a ke rü le ti fõ ál lat or vos in téz ke dé sét kér ni.

(2) A ha tó sá gi ál lat or vos (1) be kez dés ben le írt fel ada tai
kö zül az a)–b) pon tok ban sze rep lõk vég re haj tá sá ra a ke rü -
le ti fõ ál lat or vos ál la mi fel adat el vég zé sé re fel jo go sí tott
ma gán ál lat or vost is ki je löl het.

15.  §

A ke rü le ti fõ ál lat or vos a be je len té si kö te le zett ség alá
tar to zó fer tõ zõ ál lat be teg sé gek kel kap cso la tos, kü lön jog -
sza bály ban elõ írt ál ta lá nos kö te le zett sé gei tel je sí té sén túl
kö te les

a) a 14.  § d) pont ja sze rin ti be je len tés ese tén hely szí ni
vizs gá la tot tar ta ni, és en nek ered mé nye kép pen a cso por to -
san tar tott ál la tok ve szett ség el le ni vé dõ ol tá sa el ren de lé sé -
nek vagy en ge dé lye zé sé nek kér dé sé ben dön te ni;

b) a fer tõ zött ség re gya nús ál lat cso port ki lenc ven na pos 
idõ tar tam ra  való to váb bi együtt-tar tá sát és ha tó sá gi meg fi -
gye lé sét el ren del ni;

c) az e ren de let elõ írásai sze rin ti ese tek ben az ál lat le -
ölé sét el ren del ni;

d) a ve szett ség gel érin tett te le pü lé sen eb zár la tot el ren -
del ni;

e) a ve szett ség gel érin tett te rü le ten mû kö dõ va dá szat ra
jo go sul tat a ve szett ség köz egész ség ügyi je len tõ sé gé re
írás ban fi gyel mez tet ni és a ró kák le bõ rö zé sé nek el ha gyá -
sát el ren del ni.

16.  §

(1) A ve szett ség gel kap cso la tos, ál lat-egész ség ügyi
vizs gá la tot vég zõ nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um fel ada -
ta it el lá tó, to váb bá a ve szett ség gel kap cso la tos, állat-
 egészségügyi vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri u mo(ka)t az or -
szá gos fõ ál lat or vos je lö li ki az MgSzH Köz pont ja vas la ta
alap ján.

(2) Az (1) be kez dés sze rint ki je lölt la bo ra tó ri um fel ada -
ta, hogy a vizs gá lat ered mé nyé rõl a vizs gá la ti anya got be -
kül dõ ál lat or vost, em ber ma rás ese tén a ma rás he lye sze rint 
ille té kes ke rü le ti fõ ál lat or vost, to váb bá az ÁNTSZ ille té -
kes te rü le ti in té ze tét ér te sít se, ve szett ség szem pont já ból
po zi tív eset ben ha la dék ta la nul, táv má so ló út ján is.
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17.  §

(1) A ve szett ség re gya nús házi vagy fog ság ban tar tott
fo gé kony ál la to kat le kell ölni, vagy az ál lat tar tó ké ré sé re,
ha a meg fi gye lés kö rül mé nyei ag gály men te sen biz to sít ha -
tók, 90 nap ra ha tó sá gi meg fi gye lés alá kell von ni. A ve -
szett ség re gya nús kó bor ló vagy va don élõ ál lat éle tét ki
kell ol ta ni, és er rõl a ha tó sá gi ál lat or vost ha la dék ta la nul
ér te sí te ni kell.

(2) A ve szett ség fer tõ zött ség re gya nús ál la to kat 90 na -
pig ha tó sá gi meg fi gye lés alá kell von ni, to váb bá el kell
ren del ni az ál lat cso port 15.  § b) pont ja sze rin ti együtt-tar -
tá sát a meg fi gye lés ide jé re.

(3) A ve szett ség szem pont já ból ag gá lyos ál la tot ti zen -
négy nap ra ha tó sá gi meg fi gye lés alá kell von ni, és
– amennyi ben még nincs – az ebe ket elekt ro ni kus azo no sí -
tó transz pond er rel (bõr alá ül te tett mik ro chip) a tu laj do nos
költ sé gé re meg kell je löl ni, a meg fi gye lés meg szün te té sé -
vel egy idõ ben az ér vé nyes ve szett sé gol tás sal nem ren del -
ke zõ eb ve szett ség el le ni be ol tá sát kell el ren del ni.

(4) Amennyi ben a (3) be kez dés sze rin ti je lö lés re hasz -
nált transz pon der (mik ro chip) nem fe le l meg a 11784
ISO-szab vány nak vagy a 11785 ISO-szab vány A. mel lék -
le té nek a tu laj do nos nak vagy az ál lat fel ügye le té ért fe le lõs 
sze mély nek bár mely el len õr zés idõ pont já ban biz to sí ta nia
kell a transz pon der le ol va sá sá hoz szük sé ges esz közt.

18.  §

(1) Az ál la tok le ölé sét vér te len úton kell el vé gez ni.

(2) Ve szett ség re gya nús ál la tot le vág ni, az ilyen ál la tot
gyógy ke zel ni, vagy a gyógy ke ze lést meg kí sé rel ni ti los.

(3) Eb, macs ka, va dász gö rény, to váb bá hat hó na pon be -
lül en ge déllyel be fo gott és egyéb va don élõ ál lat le ölé sét
ál la mi kár ta la ní tás nél kül, egyéb há zi ál la tok le ölé sét ál la -
mi kár ta la ní tás mel lett kell el ren del ni.

19.  §

(1) A ve szett ség re gya nús hús evõ ál lat meg fi gye lé sét
gyep mes te ri te le pen, an nak hi á nyá ban a ren del ke zés re álló 
más, erre al kal mas, más ál la tok kal és em ber rel  való érint -
ke zést ki zá ró he lyen kell vé gez ni. A kli ni kai tü ne te ket mu -
ta tó ál la to kat – mind ad dig, amíg az ál lat meg nem gyó -
gyult – na pon ként, a kli ni kai tü ne te ket nem mu ta tó ál la to -
kat he ten ként meg kell szem lél ni.

(2) A ve szett ség re gya nús, nem hús evõ ál la to kat a tar tá -
suk vagy az el kü lö ní té sük he lyén kell meg fi gyel ni az
(1) be kez dés sze rin ti gya ko ri ság gal.

(3) A ve szett ség fer tõ zött sé gé re gya nús hús evõ ál lat
meg fi gye lé sét a tar tá si he lyén el kü lö nít ve, biz ton sá gos el -

kü lö ní tés le he tõ sé gé nek hi á nyá ban gyep mes te ri te le pen
kell há rom he ten ként tör té nõ meg szem lé lés sel vé gez ni.

(4) Ve szett ség fer tõ zött sé gé nek gya nú ja ese tén a nem
hús evõ ál la to kat há rom he ten ként meg kell szem lél ni. Az
ál la to kat a meg fi gye lés alatt el zár va és le he tõ leg meg köt ve 
úgy kell el kü lö ní te ni, hogy azok kal más ál lat és em ber ne
érint kez hes sen.

(5) A ve szett ség szem pont já ból ag gá lyos ál la tot a tar tá si 
he lyén kell meg fi gye lés alá he lyez ni, és az ál la tot he ten -
ként meg kell szem lél ni.

(6) A meg fi gye lés alatt tar tott
a) hús evõ ál la tot és a fog ság ban tar tott va don élõ ál la tot 

a meg fi gye lés he lyé rõl nem sza bad ki vin ni;
b) egyéb há zi ál la tok a ha tó sá gi ál lat or vos en ge dé lyé -

vel, meg ha tá ro zott mun ka el vég zé se, ille tõ leg le gel te tés
cél já ból ki vi he tõk.

(7) Ha a meg fi gyelt ál lat a meg fi gye lés alatt ve szett ség -
re uta ló jel leg ze tes tü ne te ket mu tat, azt azon nal le kell
ölni. Az ilyen és a meg fi gye lé si idõ alatt el hul lott ál lat ból
vizs gá la ti anya got kell kül de ni a la bo ra tó ri um ba.

(8) Az ál lat tar tó fi gyel mét a meg fi gye lést el ren de lõ ha -
tá ro zat ban fel kell hív ni arra, hogy a meg fi gye lés alá vont
ál la ton ész lelt min den rend el le nes ség rõl vagy az ál lat
meg szö ké sé rõl, el hul lá sá ról, il let ve ha az ál lat em bert mart 
a ha tá ro zat ban meg ne ve zett, meg fi gye lést vég zõ ál lat or -
vost azon nal ér te sí te ni kö te les. Ilyen eset ben az ál lat or vos
so ron kí vü li vizs gá la tot kö te les vé gez ni.

(9) A meg fi gye lést vég zõ ál lat or vos az ál lat meg fi gye -
lés rõl az or szá gos fõ ál lat or vos ál tal ki adott for má tu mú
jegy zõ köny vet kö te les fel ven ni, és azt a ke rü le ti fõ ál lat or -
vos nak a meg fi gye lés be fe je zé sét kö ve tõ má so dik mun ka -
na pig be ér ke zõ en át ad ni.

(10) A meg fi gye lést vég zõ ál lat or vos a meg fi gye lé si idõ 
alatt az ál la ton ész lelt, a ve szett ség re uta ló tü ne tek je lent -
ke zé sé rõl ha la dék ta la nul kö te les a ke rü le ti fõ ál lat or vos nak 
je len tést ten ni.

(11) A ke rü le ti fõ ál lat or vos ál la mi fel adat el vég zé sé re
fel jo go sí tott ma gán ál lat or vost is ki je löl het az ál la tok ha tó -
sá gi meg fi gye lé sé nek vég re haj tá sá ra.

20.  §

(1) A ve szett és ve szett ség re gya nús ál lat hú sát, te jét,
szõ rét, gyap ját, egyéb ter mé ke it fel hasz nál ni vagy for ga -
lom ba hoz ni ti los. Eze ket a nyers ter mé ke ket az ál la ti ere -
de tû mel lék ter mé kek kel azo nos mó don kell ár tal mat lan ná
ten ni.

(2) Azok nak az ál lo má nyok nak a te jét, ame lye ket fer tõ -
zés gya nú ja  miatt meg fi gye lés alá von tak, a meg fi gye lés
idõ tar ta ma alatt csak pasz tõ rö zés után sza bad for ga lom ba
hoz ni.
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(3) A ve szett és ve szett ség re gya nús ál lat te te mét, an nak 
bár mely ré szét fel hasz nál ni, vagy for ga lom ba hoz ni ti los.
A hul lát és hul la ré sze ket az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2002. ok tó ber 3-i, a nem em ber i fo gyasz tás ra szánt ál la ti
mel lék ter mé kek re vo nat ko zó egész ség ügyi elõ írások
meg ál la pí tá sá ról  szóló 1774/2002/EK ren de le te elõ -
írásainak meg fele lõen ár tal mat lan ná kell ten ni.

(4) A ve szett és ve szett ség re gya nús ál lat hul lá ját le bõ -
röz ni ti los.

(5) A ve szett és ve szett ség re gya nús ál lat hul lá ját la bo -
ra tó ri u mon kí vül csak ha tó sá gi ál lat or vos nak sza bad fel -
bon col ni. A bon co lás csak a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat cél já -
ra szük sé ges vizs gá la ti anyag vé te lé re ter jed het ki.

21.  §

(1) A be teg sé get meg szûnt té kell nyil vá ní ta ni, ha a ve -
szett ál lat te te mé nek ár tal mat la ní tá sa és a fer tõt le ní tés
meg tör tént. Amennyi ben a meg be te ge dés cso por to san tar -
tott ál la tok kö zött tör tént, a be teg sé get ak kor le het meg -
szûnt té nyil vá ní ta ni, ami kor va la mennyi ál lat utol só ol tá -
sá tól szá mí tott har minc nap, vagy az el ren delt ha tó sá gi
meg fi gye lés idõ tar ta ma el telt és ez idõ alatt újabb meg be -
te ge dés nem for dult elõ. A be teg ség meg szûnt té nyil vá ní -
tá sát nem aka dá lyoz za az sem, hogy a te le pü lé sen ve szett -
ség gya nú ja vagy ve szett ség fer tõ zött sé gé nek gya nú ja
 miatt ál la tok ha tó sá gi meg fi gye lés alatt áll nak.

(2) A ha tó sá gi ál lat or vos uta sí tá sa sze rint fer tõt le ní te ni
kell:

a) a ve szett vagy ve szett ség re gya nús hús evõ ál lat el -
hul lá sa vagy le ölé se után az ál lat tar tá si he lyét (ólat) és a
hoz zá tar to zó fel sze re lé si tár gya kat, a nem fém bõl ké szí tett 
fel sze re lé si tár gya kat (így kü lö nö sen: ko sa rat, pár nát, ta -
ka rót, al mot, pó rázt, nyak ör vet stb.) el kell éget ni;

b) az eben és macs kán kí vül a ve szett vagy ve szett ség re 
gya nús más hasz nos há zi ál lat el hul lá sa vagy le ölé se után,
az ál lat ál lan dó ál lá sát (ket re cét) és az ez zel szom szé dos
ál lá so kat, vagy ha az ál la tok a he lyi ség ben he lyü ket vál -
toz tat hat ták, az egész he lyi sé get;

c) a hul la szál lí tá sá hoz hasz nált, szennye zõ dött jár mû -
vet, va la mint a le ölés nél és a bon co lás nál hasz nált esz kö -
zö ket;

d) a ve szett vagy a ve szett ség re gya nús ál lat tal, ille tõ -
leg an nak hul lá já val köz vet le nül érint ke zett sze mé lye ket,
azok ru há za tát, ke zét, láb be li jét.

(3) A fer tõt le ní tést a ha tó sá gi ál lat or vos uta sí tá sai sze -
rint, és fel ügye le te mel lett kell vé gez ni.

Közegészségügyi szabályok

22.  §

(1) A ha tó sá gi ál lat or vos kö te les az ÁNTSZ te rü le ti leg
ille té kes in té ze tét írás ban ér te sí te ni, ha mû kö dé si te rü le tén

a) ve szett sé get vagy ve szett ség gya nú ját ál la pít ja meg;
b) ve szett vagy ve szett ség re gya nús ál lat, to váb bá ve -

szett ség szem pont já ból ag gá lyos ál lat em bert mart (tá ma -
dott) meg, és er rõl tu do mást szer zett.

(2) A ha tó sá gi ál lat or vos az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes 
in té ze té nek kül dött ér te sí tés ben kö te les fel so rol ni azok nak 
a sze mé lyek nek a ne vét, akik a ve szett vagy ve szett ség re
gya nús ál la tok kal köz vet le nül kap cso lat ba ke rül tek, il let -
ve aki ket eb, macs ka vagy va don élõ ál lat meg mart. Egy út -
tal tá jé koz tat ni kell az ál ta la tett in téz ke dé sek rõl és an nak
ered mé nye i rõl is.

(3) A sé rül tet el lá tó or vos kö te les min den eb tõl, macs -
ká tól vagy va don élõ ál lat tól szár ma zó se be sü lés ész le lé se
ese tén, az eset kö rül mé nye i rõl ren del ke zé sé re álló in for -
má ci ó kat, kü lö nös te kin tet tel az ál lat tar tó ne vé nek és lak -
cí mé nek köz lé sé vel, az eset he lye sze rint ille té kes ha tó sá gi 
ál lat or vost ha la dék ta la nul írás ban ér te sí te ni. A ha tó sá gi ál -
lat or vos az ér te sí tés alap ján kö te les a szük sé ges in téz ke dé -
se ket ké se de lem nél kül meg ten ni.

(4) A ve szett és ve szett ség re gya nús ál lat fel bon co lá sa,
az ál lat fe jé nek di ag nosz ti kai cél ra tör té nõ el tá vo lí tá sa
csak a fer tõ zõ dést ki zá ró vé dõ öl tö zet ben vé gez he tõ.

Záró rendelkezések

23.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben sze rep lõ eltérés -
sel – 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 4.  § (5) be kez dés g)–h) pont jai 2010. ja nu ár 1-jén
lép nek ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a 4.  § (5) be kez dés
f) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(3) A 2009. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en ki ál lí tott, a mel lék -
let ben le ír tak tól el té rõ adat tar tal mú ol tá si köny vek 2009.
de cem ber 31-ig ér vé nye sek. Amennyi ben 2009. ja nu ár
1-jét meg elõ zõ en ki ál lí tott ol tá si könyv vel ren del ke zõ ál -
lat tu laj do no sa 2009. de cem ber 31-ig meg vál to zik, vagy
az ol tá si köny vet pó tol ni szük sé ges, az e ren de let mel lék -
le té ben meg ha tá ro zott ol tá si köny vet kell ki ál lí ta ni. 2010.
ja nu ár 1. után már csak a mel lék let ben le ír tak sze rin ti ol -
tási könyv hasz nál ha tó.

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a ró kák ve szett ség el le ni im mu ni zá lá sá ról  szóló
13/2002. (I. 30.) FVM ren de let;

b) az Ál lat-egész ség ügyi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló
41/1997. (V. 28.) FM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek
212–216.  §-ai, 418–430.  §-ai, va la mint 39. szá mú függe -
léke.

(5) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a kedv te -
lés bõl tar tott ál la tok nem ke res ke del mi célú moz gá sá nak
ál lat egész ség ügyi sza bá lya i ról  szóló 147/2004. (X. 1.)
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FVM ren de let 1.  § a) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„a) meg bí zott ál lat or vos: az az ál lat or vos, aki el vé gez -
he ti az ebek ve szett ség el le ni vé dõ ol tá sát,”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet
a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelethez

Az oltási könyv minimális tartalmi követelményei

A) A ku tyák, macs kák és gö ré nyek Kö zös sé gen be lü li
moz gá sá hoz  való út le vél min ta lét re ho zá sá ról  szóló, a Bi -
zott ság 2003. no vem ber 26-i 2003/803/EK ha tá ro za tá nak
mel lék le te sze rin ti út le vél, vagy

B)
1. Bo rí tó:
A ve szett ség el le ni vé de ke zés rész le tes sza bá lya i ról

 szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM ren de let elõ írásainak és
Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra aján lá sa i nak meg fe le lõ kis ál -
lat Egész ség ügyi Könyv

2. Bo rí tó bel sõ ol dal a:
a) az ol tá si könyv ka ma ra ál tal ki adott egye di sor szá ma
b) ki bo csá tás dá tu ma
c) ki adó ma gán ál lat or vos alá írá sa és ka ma rai bélyeg -

zõje
d) fi gyel mez te tés ar ról, hogy az ol tá si könyv csak ak kor

ér vé nyes, ha leg alább a te nyész tõ/elsõ tu laj do nos és az ál -
lat ada tai ki töl tés re ke rül tek és ma gán ál lat or vos iga zol ta a
ki adá sát, va la mint ar ról, hogy az ol tá si könyv be ki zá ró lag
ma gán ál lat or vos, il let ve az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság
 vezethet be ada to kat/vál to zá so kat

3. 1. ol dal
A tu laj do nos ada tai:
a) te nyész tõ, név, cím, te le fon szám
b) elsõ tu laj do nos, név, cím, te le fon szám
c) má so dik tu laj do nos, név, cím, te le fon szám
d) har ma dik tu laj do nos, név, cím, te le fon szám stb.

4. 2. ol dal:
Az ál lat ada tai:
a) fény kép (amennyi ben ren del ke zés re áll)
b) törzs köny vi név/hí vó név
c) faj
d) faj ta
e) szü le té si idõ
f) ivar (he lyet biz to sít va az ivar ta la ní tás dá tu ma be jegy -

zé sé nek)
g) szín
h) kü lö nös is mer te tõ je gyek és bé lye gek
i) mik ro chip szá ma
j) egy sé ges eu ró pai ál lat út le vél szá ma

5. 3. ol dal:
fon to sabb egész ség ügyi be jegy zé sek (mû té tek, al ler gia, 

idült be teg sé gek stb.)

6. 4–7. ol dal:
ve szett ség el le ni vé dõ ol tá sok és jog sza bály ban elõ írt

pa ra zi ta el le nes ke ze lé sek iga zo lá sa, ele gen dõ he lyet biz -
to sít va az MgSzH ál tal ki bo csá tott, az adott évre ér vé nyes
biz ton sá gi jel lel el lá tott ön ta pa dós cím ke be ra gasz tá sá ra

7. 8–13. ol dal:
egyéb vé dõ ol tá sok és pa ra zi ta el le ni ke ze lé sek igazo -

lása

8. 14–15. ol dal:
ha tó sá gi iga zo lá sok, be jegy zé sek

9. utol só ol dal(ak), hát só bo rí tó
a kis ál la tok egész ség vé del mé vel kap cso la tos irány mu -

ta tá sok és az ol tá si könyv hasz ná la tá val kap cso la tos tá jé -
koz ta tó

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

37/2008. (XII. 20.) KHEM
rendelete

a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek
és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának 

részletes szabályairól szóló
7/2006. (II. 27.) GKM rendelet, valamint a súlyos
víziközlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási

események vizsgálatának részletes szabályairól szóló
9/2006. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról

A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és egyéb
köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról szó ló
2005. évi CLXXXIV. tör vény 22. § (1) be kez dés a) és
c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, 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 szó ló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1. § a) pont -
jában meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a követ -
kezõket ren de lem el:

1. §

A sú lyos vas úti bal ese tek, a vas úti bal ese tek és a vá rat -
lan vas úti ese mé nyek szak mai vizs gá la tá nak rész le tes sza -
bá lya i ról szó ló 7/2006. (II. 27.) GKM ren de let (a továb -
biakban: R.1.) 4. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. § (1) A Szer ve zet a sú lyos vas úti bal eset re, a vas úti
bal eset re, a vá rat lan vas úti ese mény re vo nat ko zó be je len -
tést bal ese ti ügye le ti szol gá la ta út ján fo gad ja.
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(2) Ha a Szer ve zet az 5. § (1) be kez dé se sze rin ti ada tok
alap ján nem vizs gál ja a vas úti bal ese tet és a vá rat lan vas úti 
ese ményt, er rõl az üzem ben tar tót a dön tést kö ve tõ en ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ja.”

2. §

Az R.1. 9. § (1) be kez dés elsõ mon da ta he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„A hely szí nen ta lált nyo mok rög zí té sét a szak mai vizs -
gá lat ke re té ben a vizs gá ló bi zott ság vég zi.”

3. §

A sú lyos ví zi köz le ke dé si bal ese tek és a rend kí vü li ha jó -
zá si ese mé nyek vizs gá la tá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló
9/2006. (II. 27.) GKM ren de let (a to váb bi ak ban: R.2.)
20. § (2) be kez dés fel ve ze tõ szö veg ré sze he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ide gen lo bo gó alatt köz le ke dõ úszó lé te sít ménnyel
bel föl dön be kö vet ke zett sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset,
 illetve rend kí vü li ha jó zá si ese mény be kö vet kez te kor a
 lobogó sze rin ti ál lam ba le set kiv izs gá ló szer ve szá má ra
kül dött ér te sí tés nek a kö vet ke zõ in for má ci ó kat kell tar tal -
maz nia:”

4. §

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

(2) Az R.1.
a) 10. § (6) be kez dé sé ben a „vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je 

– két vagy több vá gá nyú pá lyán – kér he ti” szö veg rész he -
lyé be a „vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a Kbvt. 11/A. § (4) be -
kez dé sé vel össz hang ban – két vagy több vá gá nyú pá lyán – 
kér he ti” szö veg,

b) 16. § (1) be kez dé sé ben a „vizs gá ló bi zott ság tag já -
nak” szö veg rész he lyé be a „vizs gá ló bi zott ság nem köz -
tiszt vi se lõ tag já nak” szö veg
lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti
a) az R.1. 3. § (2) be kez dé se, 8. § (2) be kez dé se, 8. §

(4) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az „a bün te tõ el já -
rás, a sza bály sér té si vagy köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
ve ze tõ jé nek és” szö veg rész, 10. § (1), (3) és (5) be kez dé se, 
11. §-át meg elõ zõ al cí me, 11. §-a, 12. § (1) és (3) be kez dé -
se, 15. § (1) be kez dé se, 16. § (2) be kez dé se, 18. §-át meg -
elõ zõ al cí me, 18. §-a, 19. § (1), (4) és (6) be kez dé se,

b) az R.2. 2. § (1) be kez dé sé ben az „a hon lap ján fel tün -
te tett cí men és te le fon szá mon, va la mint elekt ro ni kus úton” 
szö veg rész, 2. § (2) be kez dé se, 4. § (1) be kez dés d) pont
má so dik mon da ta, 4. § (2)–(3) be kez dé se, 6. § (3) be kez -
dé se, 7. §-át meg elõ zõ al cí me, 7. §-a, 8. §-át meg elõ zõ al -

cí me, 8. §-a, 9. §-a, 11. § (1) be kez dé se, 12. § (1)–(4) be -
kez dé se, 13. §-a, 15. §-a, 16. §-át meg elõ zõ al cí me,
16. §-a, 17. § (1) és (4) be kez dé se, va la mint 20. § (1) és
(3) be kez dé se.

(4) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Mol nár Csa ba s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, 
valamint az egészségügyi miniszter

26/2008. (XII. 20.) NFGM–EüM
együttes rendelete

a gyermekjátékszerek biztonságossági
követelményeirõl, vizsgálatáról és tanúsításáról  szóló

24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelet
módosításáról

A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
56.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a nem ze ti fej lesz -
té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § b) és c) pont já ban,
va la mint az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kö rünk ben el jár va a követ -
kezõket ren del jük el:

1.  §

A gyer mek já ték sze rek biz ton sá gos sá gi kö ve tel mé nye i -
rõl, vizs gá la tá ról és ta nú sí tá sá ról  szóló 24/1998. (IV. 29.)
IKIM–NM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a a
kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) E ren de let al kal ma zá sá ban ta nú sí tó szer ve zet az
ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter ál tal – az egész ség ügyért
 felelõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – kü lön jog sza bály sze -
rint a gyer mek já ték sze rek vizs gá la tá ra, el len õr zé sé re és
 tanúsítására ki je lölt és az Eu ró pai Bi zott ság nak (a továb -
biakban: Bi zott ság) be je len tett szer ve zet.”

2.  §

Az R. 3.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„(1) Az elsõ al ka lom mal tör té nõ for gal ma zás elõtt a
gyár tó kö te les a já té kot a 3. szá mú mel lék let sze rin ti meg -
fe le lõ sé gi je lö lés sel el lát ni, amellyel iga zol ja, hogy

a) a já té kot tel jes mér ték ben a vo nat ko zó, ho no sí tott
har mo ni zált szab vá nyok (a továb biak ban: szab vá nyok)
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sze rint gyár tot ták, és ezt a 9.  § (2) be kez dés sze rin ti do ku -
men tu mok kal alá tá maszt ja, vagy

b) ha a já té kot nem vagy nem tel jes mér ték ben a szab -
vá nyok nak meg fele lõen gyár tot ták, a já ték meg egye zik
az zal a min ta da rab bal, amely rõl a ta nú sí tó szer ve zet a 4.  §
(1) be kez dés sze rint vég zett EK tí pus vizs gá lat alap ján
 tanúsítja, hogy meg fe lel a 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti biz -
ton sá gos sá gi kö ve tel mé nyek nek.”

3.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A ta nú sí tó szer ve zet meg kül di ké re lem alap ján

az EK tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány má so la tát, va la mint
meg ala po zott ké re lem alap ján a terv rajz, a gyár tá si le írás
és a vizs gá la ti jegy zõ könyv má so la tát a Bizottságnak , más
ta nú sí tó szer ve zet nek vagy az Eu ró pai Unió va la mely
 másik tagállamának .

(2) Ha a ta nú sí tó szer ve zet meg ta gad ja az EK tí pus vizs -
gá la ti ta nú sít vány ki adá sát, ar ról ér te sí te nie kell a Nem ze ti 
Fo gyasz tó vé del mi Ha tó sá got és a Bi zott sá got az el uta sí tás
in do ká nak meg je lö lé sé vel.”

4.  §

(1) Az R. 8.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Ha a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság meg ál la -
pít ja, hogy olyan já té kon he lyez ték el a meg fe le lõ sé gi je lö -
lést, amely a ren del te tés sze rû hasz ná lat so rán vagy a 2.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö rül mé nyek mel lett
 veszélyezteti a já ték hasz ná ló ja vagy más sze mély biz ton -
sá gát, il let ve egész sé gét, in téz ke dik a ter mék for ga lom ból
való ki vo ná sá ról, il let ve meg tilt ja vagy kor lá toz za an nak
for gal ma zá sát.”

(2) Az R. 8.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Ha a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság vagy a
Bi zott ság úgy íté li meg, hogy a szab vá nyok nem fe lel nek
meg tel jes mér ték ben a 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott alap ve tõ biz ton sá gos sá gi kö ve tel mé nyek nek, ak kor
in do ko lás sal együtt to váb bít ja az ügyet az 98/34/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi irány elv 5. cik ke alap ján lét re ho -
zott Ál lan dó Bi zott ság nak.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 10.  §-sal egé szül ki:
„10.  § A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság há rom -

éven ként je len tést küld a Bi zott ság ré szé re e ren de let
 alkalmazásáról.”

6.  §

Az R. 12.  § (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„(2) Ez a ren de let a já té kok biz ton sá gá ra vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló, – a 93/68/EGK ta ná csi 
irány elv vel mó do sí tott – 1988. má jus 3-i 88/378/EGK ta ná -
csi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

(3) E ren de let ren del ke zé sei a fo gyasz tó vé de lem rõl
 szóló 1997. évi CLV. tör vény al kal ma zá sá ban fo gyasz tó -
vé del mi ren del ke zé sek.

(4) A szab vá nyok jegy zé két a Ma gyar Köz löny mel lék -
le te ként meg je le nõ Hi a ta los Ér te sí tõ ben kell köz zé ten ni.”

7.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be a mel lék let lép.

8.  §

Az R.
a) 1.  § (1) be kez dé sé ben a „hoz ha tó fo gyasz tói for ga -

lom ba (a továb biak ban: for ga lom)” szö veg rész he lyé be a
„for gal maz ha tó” szö veg,

b) 2.  § (1) be kez dé sé ben a „hoz ha tó for ga lom ba” szö -
veg rész he lyé be a „for gal maz ha tó” szö veg, az „a fo gyasz -
tók, a fel hasz ná lók vagy har ma dik sze mé lyek” szö veg rész
he lyé be az „a hasz ná lók vagy más sze mé lyek”  szöveg,

c) 2.  § (2) be kez dé sé ben az „a for ga lom ba ho za ta la kor
és” szö veg rész he lyé be az „az elsõ al ka lom mal tör té nõ for -
gal ma zá sá tól” szö veg,

d) 3.  § (5) be kez dé sé ben a „for ga lom ba ho za tal kor”
szö veg rész he lyé be a „for gal ma zás kor” szö veg,

e) 8.  § (2) be kez dé sé ben, 9.  § (1)–(3) be kez dé sé ben,
 a „pi ac fel ügye le ti ha tó ság” szö veg rész he lyé be a „Nem -
zeti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság” szö veg
lép.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 3.  § (2) és (3) be kez dé sé ben az „ , a gyár tó Eu ró pai

Kö zös ség ben le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je
vagy az im por tá ló” szö veg rész,

b) 4.  § (2) be kez dé sé ben, 4. § (3) be kez dés a) pont já -
ban, 5.  § (3) be kez dés b) pont já ban, 9.  § (1) be kez dé sé ben,
9. § (2) be kez dés a) pont já ban és e) pont eb) al pont já ban,
9. § (3) be kez dés c) pont já ban, va la mint 4. szá mú mel lék -
let 4. pont b) al pont já ban a „vagy az Eu ró pai Kö zös ség ben
le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je” szö veg rész,
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c) 2.  § (3) és (4) be kez dé se, 9.  § (4) és (5) be kez dé se,
va la mint 12.  § (5) be kez dé se.

(3) Ez a ren de let a já té kok biz ton sá gá ra vo nat ko zó tag -
ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló – a 93/68/EGK ta -
ná csi irány elv vel mó do sí tott –, 1988. má jus 3-i
88/378/EGK ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol -
gálja.

Baj nai Gor don s. k., Dr. Szé kely Ta más s. k.,
nem ze ti fej lesz té si egész ség ügyi mi nisz ter

és gaz da sá gi mi nisz ter

Melléklet
a 26/2008. (XII. 20.) NFGM–EüM együttes rendelethez

„2. számú melléklet
a 24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelethez

A játékok alapvetõ biztonságossági követelményei

(2.  §)

I. Általános elõ írások

1. A 2.  § biz ton sá gos sá gi kö ve tel mé nyei sze rint biz to -
sí ta ni kell a já ték hasz ná lói és más sze mé lyek egész sé gé -
nek és tes ti ép sé gé nek vé del mét a ve szé lyek kel és koc ká -
za tok kal szem ben, a já ték ren del te tés sze rû, il let ve elõ re
lát ha tó hasz ná la ta ese tén, a gyer me kek vár ha tó vi sel ke dé -
sét figye lembe véve.

Ilyen koc ká za tok azok, ame lyek
a) a já ték for má já val, ki ala kí tá sá val vagy össze té te lé -

vel kap cso la to sak,
b) a já ték hasz ná la tá val jár nak és nem kü szö böl he tõk ki 

tel jes mér ték ben anél kül, hogy a já ték ki ala kí tá sá nak vagy
össze té te lé nek meg vál toz ta tá sá val an nak funk ci ó ja meg -
vál toz na vagy lé nye ges tu laj don sá gai meg szûn né nek.

2. A já ték hasz ná la tá ban rej lõ koc ká zat mér té ke olyan
le gyen, hogy a hasz ná lók – és ahol az szük sé ges – a rá juk
fel ügye lõk szá má ra ne je lent sen ve szélyt. Ez kü lö nö sen
azok ra a já té kok ra vo nat ko zik, ame lye ket funk ci ó ik, mé -
re te ik és jel lem zõ tu laj don sá ga ik alap ján a há rom éves kor
alat ti gyer me kek nek szán tak.

3.  Adott eset ben elõ kell írni a já té kot hasz ná ló gyer -
mek alsó kor ha tá rát, és szük ség ese tén azt, hogy a já ték
csak fel nõtt fel ügye le te mel lett hasz nál ha tó.

4. A já té ko kon vagy a cso ma go lá son lévõ fel ira tok és a
hasz ná la ti uta sí tás nyo ma té ko san hív ja fel a hasz ná ló és
a fel ügye le tet el lá tó sze mé lyek fi gyel mét mind azon koc -
ká za tok ra, ame lyek a já ték hasz ná la ta so rán fel lép het nek,
va la mint azok ra a le he tõ sé gek re, ame lyek ré vén az ilyen
ve szé lyek el ke rül he tõk.

II. Kockázatok

1. Fi zi kai és me cha ni kai tu laj don sá gok

a) A já ték és ré szei, va la mint rög zí tett já ték ese té ben a
rög zí tés meg fe le lõ me cha ni kai szi lárd sá gú le gyen, hogy
el len áll jon a hasz ná lat köz be ni igény be vé tel nek anél kül,
hogy tö rés vagy de for má ció  miatt tes ti sé rü lést okoz na.

b) A já té kon a hoz zá fér he tõ élek, ki ug ró ré szek, zsi nó -
rok, ká be lek és rög zí té sek ki ala kí tá sa olyan le gyen, hogy
a ve lük való érint ke zés ese tén a tes ti sé rü lé sek ve szé lye
a le he tõ leg ki sebb le gyen.

c) A já té kot úgy kell ki ala kí ta ni és gyár ta ni, hogy a
 részek moz gá sa  miatti sé rü lés ve szély a le he tõ leg ki sebb
le gyen.

d) A já ték és ré szei, va la mint a nyil ván va ló an há rom -
éves kor alat ti gyer mek szá má ra ké szí tett já ték szétszed -
hetõ ré szei olyan mé re tû ek le gye nek, hogy ne le hes sen
azo kat le nyel ni vagy be lé le gez ni.

e) A já ték és ré szei, va la mint az al kal ma zott cso ma go -
lás ne je lent sen ful la dá si vagy meg foj tá si ve szélyt.

f) Azt a já té kot, ame lyet se kély víz ben való hasz ná lat ra
szán tak, vagy al kal mas arra, hogy a gyer me ket a ví zen hor -
doz za vagy a víz fe lett meg tart sa, úgy kell ki ala kí ta ni és
 legyártani, hogy amennyi re csak le het csök ken jen – a já ték 
hasz ná la tát is figye lembe véve – az úszó- és fenn tar tó
 képességének el vesz té sé bõl ere dõ ve szély.

g) Az olyan já ték, amely nek a bel se jé be be le het jut ni,
és amely hasz ná ló ja szá má ra zárt te ret ké pez, ren del kez -
zék olyan ki já rat tal, amely min den ne héz ség nél kül be lül -
rõl is ki nyit ha tó.

h) A köz le ke dés re hasz nált já té kot el kell lát ni olyan
fék rend szer rel, amely a já ték tí pu sá nak meg fe le lõ és
arány ban áll az ál ta la ki fej tett ki ne ti kus ener gi á val. Ez
a be ren de zés le gyen könnyen mû köd tet he tõ, és ne je lent -
sen csú szás ból, il let ve fa ro lás ból vagy egyéb ok ból szár -
ma zó sé rü lést a hasz ná ló vagy más sze mély szá má ra.

i) A lövõ esz kö zök alak ja és össze ál lí tá sa, to váb bá a
 lövedékek ki lö vé se kor ke let ke zõ moz gá si ener gia olyan
le gyen, hogy a sé rü lés koc ká za ta – a já ték jel le gé nek
figye lembe véte lével – se a hasz ná ló, se más sze mély szá -
má ra ne le gyen in do ko lat la nul nagy.

j) A fû tõ ele me ket tar tal ma zó já té kot úgy kell kialakí -
tani, hogy

ja) an nak hoz zá fér he tõ fe lü le tei az el ér he tõ leg na -
gyobb hõ mér sék let ese tén se okoz has sa nak érin tés kor
 égési sé rü lést,

jb) a já ték ban lévõ fo lya dé kok, gõ zök és gá zok ne ér je -
nek el olyan nagy hõ mér sék le tet vagy nyo mást, amely
 miatt ezek tá vo zá sa kor – ha ez a já ték meg fe le lõ mû kö dé -
sé hez el en ged he tet le nül szük sé ges – égé si vagy más tes ti
sé rü lé se ket okoz has sa nak.
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2. Gyú lé kony ság

a) A já ték nem ké pez het ve szé lyes gyú lé kony ele met a
gyer mek kör nye ze té ben. Ezért csak olyan anyag hasz nál -
ha tó, amely

aa) sem nyílt láng, sem szik ra, sem egyéb más le het sé -
ges gyúj tó for rás köz vet len ha tá sá tól nem gyul lad meg,

ab) ne he zen gyul la dó (az égés meg szû nik, amint a lán -
got el tá vo lít ják),

ac) meg gyul la dás után las san ég, és az égés csak las san
ter jed, vagy

ad) a já ték ké mi ai össze té te lé tõl füg get le nül kés lel te ti
az égé si fo lya ma tot.

Az ilyen ég he tõ anya gok nem je lent het nek gyul la dá si
ve szélyt a já ték ban al kal ma zott más anya gok szá má ra.

b) Az a já ték, amely a mû kö dé sé hez ve szé lyes anya go -
kat vagy ké szít mé nye ket tar tal maz – kü lö nö sen a ké mi ai
kí sér le tek hez, mo dell épí tés hez, mû anyag ból vagy kerá -
miából való for má zás hoz, zo mán co zás hoz, fény ké pé sze ti
vagy ha son ló mun kák hoz –, nem tar tal maz hat olyan anya -
got és ké szít ményt, amely gyú lé konnyá vál hat a nem ég he -
tõ illó kom po nen sek ki vá lá sa  miatt.

c) A já ték nem le het rob ba nás ve szé lyes, il let ve nem
tar tal maz hat rob ba nás ve szé lyes ele met vagy anya got a 2.  § 
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don tör té nõ hasz ná lat
ese tén.

d) A já ték, kü lö nö sen a ké mi ai já ték, nem tar tal maz hat
olyan anya go kat vagy ké szít mé nye ket,

da) ame lyek össze ke ve rés kor fel rob ban hat nak ve gyi
re ak ció vagy fel me le ge dés út ján, vagy oxi dá ló anya gok kal 
való ke ve re dés kor,

db) ame lyek olyan il lé kony és a le ve gõ ben ég he tõ
össze te võ ket tar tal maz nak, ame lyek tûz- vagy rob ba nás -
ve szé lyes gõz-le ve gõ ke ve ré ket ké pez het nek.

3. Ké mi ai tu laj don sá gok

a) A já té kot úgy kell ki ala kí ta ni és gyár ta ni, hogy a 2.  §
(1) be kez dé se sze rin ti hasz ná lat kor ne je lent sen ve szélyt a
tes ti ép ség re, il let ve az egész ség re le nye lés, be lé leg zés,
 továbbá a bõr rel, nyál ka hár tyá val vagy a szem mel való
érint ke zés ese tén.

A já ték nak min den eset ben ele get kell ten nie azok nak a
jog sza bá lyok nak, ame lyek a ter mé kek meg ha tá ro zott cso -
port já ra, il let ve meg ha tá ro zott ve szé lyes anya gok és
 készítmények ti lal má ra, kor lá to zott al kal ma zá sá ra vagy a
meg je lö lé sé re vo nat koz nak.

b) A gyer me kek egész sé gé nek vé del me ér de ké ben a
 játékok elõ ál lí tá sá hoz an ti mon, ar zén, bá ri um, kad mi um,
króm, ólom, hi gany és sze lén ve gyü le tek nem használ -
hatók fel.

A já té kok ban el ke rül he tet len szennye zõ dés ként je len le -
võ, az elõ írt mód szer rel ki old ha tó meg ha tá ro zott ele mek
mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg az aláb bi ha tár ér té ke ket:

Kioldható elem mennyisége (mg/kg)

Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se

Gyur mák
és ujj fes té -
kek

60 25 250 50 25 90 25 500

Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se

Összes
töb bi já ték - 
anyag

60 25 1000 75 60 90 60 500

A mû anyag gyer mek já ték nak ele get kell ten nie a
 Magyar Élel mi szer könyv kö zös sé gi elõ írások át vé te lét
meg va ló sí tó kö te le zõ elõ írásairól szó ló 56/2004. (IV. 24.)
FVM ren de let  1-2-82/711. elõ írásának.

c) A já ték nem tar tal maz hat az egyes ve szé lyes anya -
gok kal, il let ve ve szé lyes ké szít mé nyek kel kap cso la tos
egyes te vé keny sé gek kor lá to zá sá ról  szóló 41/2000.
(XII. 20.) EüM–KöM együt tes ren de let sze rin ti ve szé lyes
anya go kat vagy ké szít mé nye ket olyan mennyi ség ben,
amely ve szé lyez tet he ti a já té kot hasz ná ló gyer mek egész -
sé gét.

Ki fe je zet ten ti los já ték ban ve szé lyes anya go kat vagy
ké szít mé nye ket al kal maz ni.

Ha azon ban bi zo nyos já ték ren del te té sé hez kor lá to zott
mennyi sé gû ilyen anyag vagy ké szít mény el en ged he tet le -
nül szük sé ges – kü lö nö sen a ké mi ai kí sér le tek hez, mo dell -
épí tés hez, hõre lá gyu ló anyag ból vagy ke rá mi á ból való
for má zás hoz, zo mán co zás hoz, fény ké pé sze ti vagy ha -
sonló te vé keny ség hez szük sé ges anya gok és fel sze re lé si
tár gyak ese tén – ak kor ezek hasz ná la ta meg en ged he tõ, ha
azt a ma xi má lis mennyi sé get nem lépi túl, ame lyet min den
anyag ra vagy ké szít mény re a vo nat ko zó elõ írások meg ad -
nak, fel té ve, hogy az en ge dé lye zett anya gok és ké szít mé -
nyek meg fe lel nek a 4. szá mú mel lék let 4. pont já ban fog -
lal ta kon túl az osz tá lyo zás ra és meg je lö lés re vo nat ko zó
elõ írásoknak is.

4. Vil la mos tu laj don sá gok

a) A vil la mos já ték név le ges fe szült sé ge nem le het
 nagyobb 24 volt nál, és a já ték egyik ré szegy sé gé ben sem
lép het fel 24 volt nál na gyobb fe szült ség.

b) A já ték azon ré sze it, ame lye ket táp ká be lek kel vagy
más ve ze té kek kel áram ütés re al kal mas elekt ro mos há ló -
zat hoz kell csat la koz tat ni, meg fe le lõ mó don szi ge tel ni és
me cha ni ka i lag is vé de ni kell, hogy az áram ütés ve szé lyét
ki zár ják.

c) A vil la mos já té kot úgy kell ki ala kí ta ni és gyár ta ni,
hogy a köz vet le nül meg érint he tõ fe lü le tei a leg na gyobb
 lehetséges hõ mér sék let ese tén se okoz za nak égé si sé rü lést.

5. Hi gi é nia

A já té kot úgy kell ki ala kí ta ni és gyár ta ni, hogy a hi gi é -
ni ai és tisz tít ha tó sá gi kö ve tel mé nyek tel je sül je nek, és így
a fer tõ zés, a meg be te ge dés és a szennye zõ dés ve szé lye
 elkerülhetõ le gyen.

6. Ra dio ak ti vi tás

A já ték nem tar tal maz hat olyan ra dio ak tív ele me ket
vagy anya go kat, ame lyek su gár zá sa a hát tér su gár zást
meg ha lad ja.
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Az önkormányzati miniszter
13/2008. (XII. 20.) ÖM

rendelete

a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok kiegészítõ
támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási

rendjérõl  szóló 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet
módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény 5. szá mú mel lék let 17. pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ön kor mány za ti mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 132/2008. (V. 14.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ál la pí tott fel -
adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró pénz -
ügy mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ki egé szí tõ
 támogatásának igény lé si, fo lyó sí tá si és el szá mo lá si rend -
jé rõl  szóló 14/2008. (III. 27.) ÖTM ren de let 8.  §-ának
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ön kor mány zat a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a
3.  § sze rin ti túl szol gá lat nak az év elsõ tíz hó nap já ra járó
össze gé vel tárgy év de cem ber 31-ig, a no vem ber és de cem -
ber hó nap ra járó össze gé vel tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár
28-ig, a min den ko ri zár szám adás ke re té ben kö te les el szá -
mol ni.”

2.  §

Ez a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, és
a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter
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VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi el nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1085/2008. (XII. 20.) Korm.

határozata

a Hosszú Távú Fejlesztések rangsorának elsõ három elemérõl

1. A Kor mány egyet ért az zal, hogy a hosszú távú kö te le zett sé gek vál la lá sá ról  szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. ren de let
2.  §-a sze rin ti rang sor elsõ há rom ele me a kö vet ke zõ:

Pro jekt
Be csült ma xi mum éves díj

(mil lió Ft)
Üze mel te té si idõ szak

1. M3-as gyors for gal mi út Nyí regy há za– Vá sá ros na -
mény kö zöt ti sza ka sza

15 927 2011–2039

2. M44-es gyors for gal mi út Ti sza kürt– Kon do ros kö zöt ti 
sza ka sza

13 528 2012–2040

3. M60-as au tó pá lyá vá fej leszt he tõ gyors for gal mi út
Pécs déli cso mó pont– Szent lõ rinc kö zöt ti sza ka sza

3 491 2013–2038



2. Ez a ha tá ro zat 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

3. A Hosszú Távú Fej lesz té sek rang so rá nak elsõ ele -
mé rõl  szóló 1037/2008. (V. 30.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát
vesz ti.

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

A Kormány
1086/2008. (XII. 20.) Korm.

határozata

a Nitrogénmûvek Zrt. hiteleihez kapcsolódó
költségvetési készfizetõ kezességvállalásról

1. A Kor mány a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár -
sa ság ról  szóló 2001. évi XX. tör vény 5.  § (1) be kez dé sé -
nek b) pont ja alap ján úgy ha tá roz, hogy a Ma gyar Fej lesz -
té si Bank Zárt kö rû en mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb -
biak ban: MFB Zrt.) ál tal a Nit ro gén mû vek Zrt. ré szé re
 hitelkeret szer zõ dés alap ján nyúj tan dó leg fel jebb 56 mil lió 
EUR be ru há zá si hi te lek a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény
36.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re tet ter -
helik.

2. A jog sza bá lyi ala pú költ ség ve té si kész fi ze tõ ke zes -
ség vál la lá sért a Nit ro gén mû vek Zrt.-nek az 1. pont sze rin ti 
hi tel tõ ke össze gé re egy sze ri 2%-os ke zes ség vál la lá si dí jat
kell fi zet nie.

3. A Kor mány a ma gyar or szá gi nit ro gén mû trá gya el lá -
tás biz to sí tá sa ér de ké ben az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVIII. tör vény 33.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – össz hang ban a Ma gyar
Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi
CLXIX. tör vény 34.  §-ának (1) be kez dé sé vel, és a Ma gyar
Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról  szóló 2001. évi
XX. tör vény 2.  §-ának k) pont já val – kész fi ze tõ ál la mi
 kezességet vál lal a Nit ro gén mû vek Zrt. ál tal az MFB
Zrt.-tõl fel ve en dõ 4 éves le já ra tú, leg fel jebb 10 Mrd Ft
össze gû hi tel és já ru lé ka i nak 80%-ára.

4. A 3. pont sze rin ti hi tel hez vál lalt a ke zes ség fel té te lei 
az aláb bi ak:

a) a tel jes ter me lés hez szük sé ges in gat lan va gyon ra és
ter me lõ esz kö zök re elsõ he lyen MFB Zrt. ja vá ra be jegy zett 
jel zá log jo got kell ki köt ni, az elõ tör lesz tés hez kap cso ló dó
fel ol dás le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa mel lett;

b) a Nit ro gén mû vek Zrt. tu laj do no sai rész vény pa kett -
jük nek 76%-át kö te le sek le tét be he lyez ni a KELER
Zrt.-nél és op ci ós szer zõ dést köt ni Ma gyar Nem ze ti
 Vagyonkezelõ Zrt.-vel az zal, hogy a hi tel nem fi ze té sé bõl
szár ma zó hi tel fel mon dás ese tén a jo go sult Ma gyar Nem -
ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. vé te li jo gát egy fo rint vé tel áron
gya ko rol hat ja;

c) az MFB Zrt. a tár sa ság igaz ga tó sá gá ba a hi tel fu tam -
ide jé re 2 ta got je löl, akik nek – meg vá lasz tá suk ese tén –
egyet ér té se szük sé ges a tár sa ság esz kö ze i nek to váb bi
meg ter he lé sé hez, va la mint az osz ta lék fi ze tés re vo nat ko zó
ja vas lat nak a tár sa ság köz gyû lé se elé tör té nõ ter jesz té sé -
hez. Az így je lölt igaz ga tó sá gi ta gok kö zül 1 fõ nek el len -
jegy zé si jog gal kell ren del kez nie a 100 mil lió Ft fe let ti
pénz ügyi kö te le zett ség vál la lá sok te kin te té ben;

d) a Nit ro gén mû vek Zrt. 2009. ja nu ár 31-ig mu tas sa be
az MFB Zrt.-nek Ma gyar or szá gon szék hellyel, vagy az
EGT te rü le tén szék hellyel és Ma gyar or szá gon fi ók te lep -
pel ren del ke zõ me zõ gaz da sá gi vál lal ko zá sok felé irá nyu ló 
össze sen 10 Mrd Ft összeg ben kö tött 2009. évi ér té ke sí té si
szer zõ dé sét;

e) a Nit ro gén mû vek Zrt. ren del ke zé sé re álló CO2 kvó ta
eset le ges ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé telt a je len ha tá ro -
zat 3. pont ja sze rint nyúj tott hi tel elõ tör lesz té sé re kell for -
dí ta ni.

5. A költ ség ve té si kész fi ze tõ ke zes ség vál la lá sért a
 Nitrogénmûvek Zrt.-nek a 3. pont sze rin ti hi tel tõ ke össze -
gé re egy sze ri 2%-os ke zes ség vál la lá si dí jat kell fi zet nie.

6. Kor mány fel ké ri:
a) az Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zrt.-t az ál lam

 által vál lalt ke zes ség elõ ké szí té sé nek és a ke zes ség be vál -
tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 110/2006. (V. 5.) Korm.
ren de let 7.  § (1) be kez dé se b) pont já nak 2. al pont ja sze rin ti 
köz re mû kö dés re, to váb bá

b) a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz tert a
4. pont ban fog lalt fel té te lek tel je sí té sé vel kap cso lat ban
szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re, és a tel je sí tés meg tör -
tén té nek el len õr zé sé re.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

7. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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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.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

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.

HU ISSN 0076—2407
08.3799 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).  Értesítjük to váb bá  Önö ket, hogy
2009. ja nu ár 1-jé tõl – az Eitv. össze vo nás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it fi gye lem be vé ve – egyes  lapoknál is vál to zá sok ra kell szá mí ta ni.
Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves
fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról ki zárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat
a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék
be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges.
( Levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év

Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év

Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év

Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év

Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év

L'u do vé no viny 7 308 Ft/év

Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.


