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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
3/2009. (III. 25.) MeHVM

rendelete

a fontos és bizalmas munkakörökrõl,
valamint a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló 1995. évi
CXXV. tör vény 78. § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján, a 29/2008. (VII. 1.) Kor m. ren de let 2. §
d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél -
kü li mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1. §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, va la mint a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó

köz pon ti hi va tal ban, il le tõ leg a fel ügye le te alá tar to zó kor -
mány hi va tal ban – a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló 
1995. évi CXXV. tör vény 2. szá mú mel lék let 18. pont ja
ha tá lya alá tar to zó – fon tos és bi zal mas mun ka kö rö ket,
 továbbá az ilyen mun ka kör ben fog lal koz ta tott sze mé lyek
nem zet biz ton sá gi el len õr zé sé nek szint jét az e ren de let
mel lék le té ben fog lal tak sze rint ha tá ro zom meg.

(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal ban a tár ca nél kü li mi nisz ter irá nyí tá si vagy fel -
ügye le ti jog kö ré be tar to zó szer ve zet re és szer ve ze ti egy -
ség re.

2. §

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

(2) A fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint
a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl szó ló 6/2001. (II. 14.)
MeHVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(3) A (2) be kez dés és ez a be kez dés a ren de let ha tály ba -
lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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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Mel lék let a 3/2009. (III. 25.) MeHVM ren de let hez

A fon tos és bi zal mas mun ka kör, be osz tás vagy te vé keny ség
(a to váb bi ak ban együtt: mun ka kör) meg ne ve zé se

A nem zet biz ton sá gi
el len õr zés

szint je

I. A MINISZTERELNÖKI HIVATALBAN

1. a MeH ál lo má nyá ban álló kor mány biz tos, mi nisz ter el nö ki meg bí zott C

2. a MeH ál la mi ve ze tõi mun ká ját köz vet le nül se gí tõ mun ka kör C

3. a szer ve ze ti egy sé get irá nyí tó fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, a 14.,18., 19. és 25. pont ban fog lal tak 
ki vé te lé vel

B

4. a tit kos ügy ke ze lõk, a 25. és a 28. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel B

5. a rejt jel te vé keny sé get el lá tó mun ka kör B

6. mind az a mun ka kör, ahol a fel ada tok el lá tá sá hoz ál lam ti tok mi nõ sí té sû adat meg is me ré se
szük sé ges, a 7. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel

B

7. a Mi nisz te ri Ka bi net ben és a Mi nisz te ri Tit kár sá gon mind az a mun ka kör, ahol a fel ada tok
 ellátásához ál lam ti tok mi nõ sí té sû adat meg is me ré se szük sé ges

C

8. a Mi nisz te ri Ka bi net ben és a Mi nisz te ri Tit kár sá gon a köz tiszt vi se lõ, po li ti kai (fõ)ta nács adó,
kor mány(fõ)ta nács adó ál tal be töl tött mun ka kör, a 7. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel

B

9. a Mi nisz te ri Ka bi net nél és a Mi nisz te ri Tit kár sá gon a 7. és 8. pont ban  nem érin tett to váb bi
mun ka kör

A

10. az El len õr zé si Fõ osz tály min den mun ka kö re B

11. a Mi nisz ter el nö ki Tit kár ság min den mun ka kö re B

12. a Mi nisz ter el nök sze mé lyi asszisz ten se, köz vet len ta nács adó ja és a kor mány szó vi võ C

13. a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dán a ka bi net fõ nök tit kár ság ve ze tõ je, a kor mány szó vi võ
asszisz ten se, a kor mány za ti dön tés elõ ké szí tõ mun ka kör

B

14. a kor mány za ti kom mu ni ká ci ós te rü le ten a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes C



A fon tos és bi zal mas mun ka kör, be osz tás vagy te vé keny ség
(a to váb bi ak ban együtt: mun ka kör) meg ne ve zé se

A nem zet biz ton sá gi
el len õr zés

szint je

15. a Mi nisz ter el nök nyil vá nos saj tó sze rep lé sei elõ ké szí té sé hez kap cso ló dó mun ka kör B

16. a kül- és biz ton ság po li ti kai te rü le ten min den mun ka kör C

17. az ál ta lá nos ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy ség mun ka kö rei,
a 18–20. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel

B

18. a Kor mány za ti Tiszt ség vi se lõi és Ki tün te té si Fõ osz tály, va la mint a Par la men ti Ti kár ság
 fõosztályvezetõ-helyettese

C

19. a ke le ti pi a ci gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té se te rü le tén min den kor mány za ti dön tés-elõ ké -
szí tõ mun ka kör

C

20. a Gyer mek esély Iro da, va la mint a mi nisz ter el nö ki meg bí zott tit kár sá gán min den köztiszt -
viselõi mun ka kör

A

21. a ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egy ség nél min den mun ka kör

C

22. az Igaz ga tá si Szak ál lam tit kár Tit kár sá gán min den mun ka kör, a könyv tá ri mun ka kö rök ki vé -
te lé vel

B

23. a va gyon nyi lat ko zat ke ze lé sé hez kap cso ló dó köz tiszt vi se lõi mun ka kör B

24. az ob jek tum vé de lem, a sze mé lyi biz ton ság, az in for ma ti kai biz ton ság, az ága za ti ka taszt ró fa -
vé de lem és vé del mi igaz ga tás, il let ve az EU-NATO Nyil ván tar tó mû köd te tés te rü le tén min den
mun ka kör

C

25. a Kor mány iro dán a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tõ mun ka kör,
a Kor mány za ti Irat ke ze lé si Fõ osz tá lyon a tit kos ügy ke ze lõ, és a ti tok vé del mi fel ügye lõi mun ka -
kör

C

26. a Jogi és Köz igaz ga tá si Ál lam tit kár Tit kár sá gán, a Kor mány iro dán és a Kor mány za ti Irat -
kezelési Fõ osz tá lyon a 25. pont ban nem érin tett min den köz tiszt vi se lõi mun ka kör

B

27. az In fo kom mu ni ká ci ó ért Fe le lõs Kor mány biz tos Tit kár sá gán min den mun ka kör B

28. az in fo kom mu ni ká ci ó ért és e-köz igaz ga tá sért fe le lõs szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alatt mû kö dõ
szer ve ze tek nél rend szer-fel ügye le ti te rü le ten min den mun ka kör, az in for ma ti kai biz ton sá gi
 felügyelõ, a tit kos ügy ke ze lõ mun ka kör

C

29. az in fo kom mu ni ká ci ó ért és e-köz igaz ga tá sért fe le lõs szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alatt mû kö dõ
szer ve ze tek nél e-köz igaz ga tá si te rü le ten min den mun ka kör

B

30. a Gaz da sá gi Vál ság öve ze tek Ke ze lé sé vel Össze füg gõ Kor mány za ti Te vé keny ség Össze han -
go lá sá ért Fe le lõs Kor mány biz tos Tit kár sá gán min den kö ziszt vi se lõi és ügy ke ze lõi mun ka kör

B

II. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATALBAN

1. a ti tok vé del mi fel ügye lõ C

2. a Nem ze ti szám lák Fõ osz tály és a Szek tor szám lák Fõ osz tály ve ze tõ je és fõ osz tály ve ze tõ
 helyettese

B

3. az El nö ki tit kár ság ve ze tõ je és mun ka tár sai B

4. az el nök he lyet te si tit kár ság ve ze tõ je B

5. a „TÜK” iro da ve ze tõ és a „TÜK” ügy in té zõ mun ka kör B

6. a 2–4. pont ban em lí tett szer ve ze ti egy ség nél a tit kos ügy ke ze lõ A

III. A KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALÁBAN

1. az el nök he lyet tes, a fõ osz tály ve ze tõ C

2. a bel sõ adat vé del mi fe le lõs, a ti tok vé del mi fel ügye lõ, N-SIS és Rejt jel tech ni kai Köz pont
 vezetõje, a rejt jel fel ügye lõ, a rejt je le zõ esz kö zök üze mel te tõ je, az „R” rejt jel ik ta tó ügy in té zõ,
a ta nú vé del mi fel ada to kat el lá tó mun ka társ, a biz ton sá gi re fe rens, a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ,
a bel sõ el len õr

C

3. a Rá dió táv köz lé si Osz tály (EDR) és az Adat há ló za ti Osz tály ve ze tõ je C

4. az EU/NATO nyil ván tar tó biz ton sá gi meg bí zott ja, rend szer biz ton sá gi fe le lõ se, rend szer üze -
mel te té si biz ton sá gi fe le lõ se és tit kos ügy ke ze lõ je

C
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5. vé de lem szer ve zés sel kap cso la tos mun ka kör C

6. vé del mi in for ma ti kai be szer zé sek kel kap cso la tos mun ka kör C

7. a biz ton sá gi hi te le sí tés-szol gál ta tás sal kap cso la tos mun ka kör C

8. a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, és az osz tály ve ze tõ B

9. a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dá si ha tó ság min den mun ka kö re, a tech ni kus ki vé te lé vel B

10. az el nö ki, az el nök-he lyet te si, a fõ osz tály ve ze tõi tit kár sá gok, és a Rá dió táv köz lé si Osz tály
és az Adat há ló za ti Osz tály tit kár sá gi ügy in té zõ je, tit kár nõ je; „TÜK” rész leg ve ze tõ, és a „TÜK”
ügy in té zõ

B

11. a köz igaz ga tá si in for ma ti ka biz ton sá gi kér dé se i vel kap cso la tos mun ka kör B

12. saj tó és kom mu ni ká ci ós re fe ren si mun ka kör B

13. irat tá ri ügy in té zõ, do ku men tá ci ós ügy in té zõ mun ka kör A

IV. EGYEBEK

1. Az I–III. fe je zet ben meg ha tá ro zott mun ka kört be töl tõ sze mé lye ken túl mind azok, akik nek
a fel ada ta ik el lá tá sá hoz az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról szó ló 1995. évi LXV. tör vény
(a to váb bi ak ban: Ttv.) 5/B. § (2)–(6) be kez dé se i ben sze rep lõ, vagy az 5/B. § (7) be kez dé se sze -
rin ti nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott, vagy kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott
„szi go rú an tit kos” ada tot kell meg is mer nie, ke zel nie

C

2. Az I–III. fe je zet ben meg ha tá ro zott mun ka kört be töl tõ sze mé lye ken túl mind azok, akik nek
a fel ada ta ik el lá tá sá hoz a Ttv. 5/B. § (2)–(6) be kez dé se i ben sze rep lõ, vagy az 5/B. § (7) be kez dé -
se sze rin ti nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott, vagy kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá -
tott „tit kos” ada tot kell meg is mer nie, ke zel nie

B

3. Az I–III. fe je zet ben meg ha tá ro zott mun ka kört be töl tõ sze mé lye ken túl mind azok, akik nek az
1–2. pon tok ban meg ha tá ro zott mi nõ sí té si szin tet el nem érõ, tör vény, vagy nem zet kö zi kö te le -
zett ség vál la lás alap ján vé del met igény lõ ada tot kell meg is mer nie, ke zel nie

A

4. Az I–III. fe je zet ben és a IV. fe je zet 1–3. pont ja i ban fog lal ta kon kí vül mind azon mun ka kö rök,
ame lye ket a ti tok vé del mi kö ve tel mé nyek re te kin tet tel az érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek
ja vas la tá ra a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter írás ban, egye di jel leg gel – a pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter egyet ér té sét elõ ze te sen írás ban ki kér -
ve, a biz ton sá gi el len õr zés szint jé nek meg ha tá ro zá sa mel lett – an nak mi nõ sít.

A, B, C
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Az egészségügyi miniszter,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter és a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter

7/2009. (III. 25.) EüM–FVM–KvVM
együttes rendelete

a biocid termékek elõállításának és forgalomba
hozatalának feltételeirõl  szóló

38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM
együttes rendelet módosításáról

A ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
34.  § (4) be kez dés h) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban, 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.  § a) pont já ban, va la mint a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A bi o cid ter mé kek elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba ho za ta -
lá nak fel té te le i rõl  szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–
FVM–KvVM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.)
1. szá mú mel lék le te – a 2.  § (2)–(5) be kez dé sé ben fog lal -
tak ra fi gye lem mel – e ren de let mel lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(5) 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.

(2) A mel lék let 3. pont ja 2009. no vem ber 1-jén lép ha -
tály ba.

(3) A mel lék let 1. és 2. pont ja 2010. feb ru ár 1-jén lép
ha tály ba.

(4) A mel lék let 5., 8. és 10. pont ja 2010. áp ri lis 1-jén lép 
ha tály ba.

(5) A mel lék let 4., 6., 7. és 9. pont ja 2010. jú li us 1-jén
lép ha tály ba.

(6) Az R. 32.  § (3) be kez dé se a ,,2007/70/EK” szö veg -
részt köve tõen a ,, , 2008/15/EK, 2008/16/EK,
2008/75/EK, 2008/77/EK, 2008/78/EK, 2008/79/EK,
2008/80/EK, 2008/81/EK, 2008/85/EK, 2008/86/EK”
szö veg résszel egé szül ki.

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

(8) A
a) mel lék let 3. pont ja 2009. no vem ber 2-án,
b) mel lék let 1. és 2. pont ja 2010. feb ru ár 2-án,

c) mel lék let 5., 8. és 10. pont ja 2010. áp ri lis 2-án
ha tá lyát vesz ti.

(9) E ren de let 2010. jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti.

3.  §

E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való meg -
fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2008/15/EK irány el ve (2008. feb ru ár
15.) a 98/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
I. mel lék le té nek a klo ti a ni din ha tó anyag ként  való fel vé te le 
te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 2008/16/EK irány el ve (2008. feb -
ruár 15.) a 98/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
I. mel lék le té nek az eto fenp rox ha tó anyag ként  való fel vé -
te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2008/75/EK irány el ve (2008. jú li us 24.)
a 98/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv I. mel lék -
le té nek a szén-di oxid ha tó anyag ként  való fel vé te le te kin -
te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról,

d) a Bi zott ság 2008/77/EK irány el ve (2008. jú li us 25.)
a 98/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv I. mel lék -
le té nek a ti a me to xám ha tó anyag ként  való fel vé te le cél já -
ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

e) a Bi zott ság 2008/78/EK irány el ve (2008. jú li us 25.)
a 98/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv I. mel lék -
le té nek a pro pi ko na zol ha tó anyag ként  való fel vé te le cél já -
ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

f) a Bi zott ság 2008/79/EK irány el ve (2008. jú li us 28.)
a 98/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv I. mel lék -
le té nek az IPBC ha tó anyag ként  való fel vé te le cél já ból tör -
té nõ mó do sí tá sá ról,

g) a Bi zott ság 2008/80/EK irány el ve (2008. jú li us 28.)
a 98/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv I. mel lék -
le té nek a cik lo he xil-hid ro xi di a zén-1-oxid, ká li um só
(K-HDO) ha tó anyag ként  való fel vé te le cél já ból tör té nõ
mó do sí tá sá ról,

h) a Bi zott ság 2008/81/EK irány el ve (2008. jú li us 29.)
a 98/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv I. mel lék -
le té nek a di fe na kum ha tó anyag ként  való fel vé te le cél já ból
tör té nõ mó do sí tá sá ról,

i) a Bi zott ság 2008/85/EK irány el ve (2008. szeptem -
ber 5.) a 98/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
I. mel lék le té nek a ti a ben da zol ha tó anyag ként  való fel vé te -
le cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

j) a Bi zott ság 2008/86/EK irány el ve (2008. szeptem -
ber 5.) a 98/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
I. mel lék le té nek a te bu ko na zol ha tó anyag ként  való fel vé -
te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról.

Dr. Szé kely Ta más s. k., Gráf Jó zsef s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter föld mû ve lés ügyi

és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Sza bó Imre s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 7/2009. (III. 25.) EüM–FVM–KvVM együttes rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le te sze rin ti táb lá zat a kö vet ke zõ új 4. sor ral egé szül ki:

[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

„4. Klo ti a ni din (E)-1-(2-Klór-1,3-
ti a zol-5-il me til)-
3-me til-2-
nit ro gu a ni din
EK-szám:
433-460-1
CAS-szám:
210880-92-5

950 g/kg 2010. feb ru ár 1. 2012. ja nu ár 31. 2020. ja nu ár 31. 8 4.1. Össz hang ban az 5.  §-ban és a
6. szá mú mel lék let ben fog lal tak kal,
a ter mék en ge dé lye zés irán ti ké re lem
el bí rá lá sa so rán ér té kel ni kell azo kat
a fel hasz ná lá si/ex po zí ci ós
for ga tó köny ve ket és/vagy
la kos ság cso por to kat, ame lye ket nem
érin tett rep re zen ta tív mó don a kö zös sé gi
szin tû koc ká zat ér té ke lés, de ki le het nek
téve a ter mék ál tal oko zott ha tá sok nak.
A ter mék en ge dé lye zé se so rán ér té kel ni
kell a koc ká za to kat, és ezt köve tõen
meg fe le lõ in téz ke dé se ket kell hoz ni a
be azo no sí tott koc ká za tok mi ni ma li zá lá sa 
ér de ké ben.

4.2. Ter mék en ge dély csak ak kor ad ha tó 
ki, ha a ké re lem ben bi zo nyí tott, hogy a
koc ká za tok el fo gad ha tó szint re
csök kent he tõk.

4.3. En ge dély a kö vet ke zõ fel té te lek kel
ad ha tó ki:
A ta laj, a fel szí ni és a fel szín alat ti víz
vo nat ko zá sá ban meg ál la pí tott koc ká zat
fé nyé ben a ter mék nem en ge dé lyez he tõ
kül té ri fel hasz ná lás ra szánt fa ke ze lé se
cél já ból, ki vé ve, ha a be nyúj tott ada tok
bi zo nyít ják, hogy a ter mék meg fe lel az
5.  § és a 6. szá mú mel lék let
kö ve tel mé nye i nek, szük ség ese tén a
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedések megtételével.
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[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

Az ipa ri fel hasz ná lás ra en ge dé lye zett
ter mék cím ké jén és/vagy biz ton sá gi
adat lap ján fel kell tün tet ni azt, hogy a
ke zelt fa árut a ke ze lést köve tõen
ke mény, nem át eresz tõ he lyen kell
tá rol ni a ta laj ba irá nyu ló köz vet len
vesz te sé gek el ke rü lé se és a vesz te sé gek
új ra hasz ná lat ra vagy ár tal mat la ní tás ra
való összegyûjtésének lehetõvé tétele
céljából.”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le te sze rin ti táb lá zat a kö vet ke zõ új 5. sor ral egé szül ki:

[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

„5. eto fenp rox 3-Fe no xi ben zil-2-
(4-eto xi fe nil)-2-
me tilp ro pi lé ter
EK-szám:
407-980-2
CAS-szám:
80844-07-1

970 g/kg 2010. feb ru ár 1. 2012. ja nu ár 31. 2020. ja nu ár 31. 8 5.1. A ter mék en ge dé lye zé si
ké rel mek nek az 5.  §-sal és a 6. szá mú
mel lék let tel össz hang ban vég zett
ér té ke lé se so rán ér té kel ni kell azo kat a
fel hasz ná lá si és/vagy ex po zí ci ós
for ga tó köny ve ket és/vagy
la kos ság cso por to kat, ame lye ket a
kö zös sé gi szin tû koc ká zat ér té ke lés nél
nem rep re zen ta tív mó don vizs gál tak, és
ame lyek ki le het nek téve a ter mék ál tal
oko zott ha tá sok nak. A
ter mék en ge dé lyek oda íté lé se kor fel kell
mér ni a koc ká za to kat, ezt köve tõen
pe dig az azo no sí tott koc ká za tok
csök ken té se ér de ké ben meg fe le lõ
in téz ke dé se ket kell hoz ni.
5.2. A ter mék en ge dély csak ab ban az
eset ben ad ha tó meg, ha a ké re lem
alap ján bi zo nyí tott, hogy a koc ká za tok
el fo gad ha tó szint re csök kent he tõk.
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[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

5.3. En ge dély a kö vet ke zõ
fel té te lek kel ad ha tó ki:
Te kin tet tel a ha tó anyag ál tal a
mun ka vál la lók ra és más
fog lal ko zás sze rû fel hasz ná lók ra
je len tett koc ká za tok ra, a ter mék nem
hasz nál ha tó egész év ben, ki vé ve, ha
a bõ rön át tör té nõ fel szí vó dás sal
össze füg gés ben ada to kat
szol gál tat nak an nak bi zo nyí tá sá ra,
hogy a kró ni kus ex po zí ció nem je lent 
el fo gad ha tat lan koc ká za tot.
Ipa ri fel hasz ná lás ra szánt ter mék
csak meg fe le lõ egyé ni vé dõ esz köz zel 
hasz nál ha tó.”

3. Az R. 1. szá mú mel lék le te sze rin ti táb lá zat a kö vet ke zõ új 6. sor ral egé szül ki:

[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

„6. szén-di oxid szén-di oxid
EK-szám:
204-696-9
CAS-szám:
124-38-9

990 ml/l 2009. no vem ber 1. 2011. ok tó ber 31. 2019. ok tó ber 31. 14 6.1. Össz hang ban az 5.  §-sal és a
6. szá mú mel lék let tel, a ter mék
en ge dé lye zé se irán ti ké re lem el bí rá lá sa
so rán meg kell vizs gál ni – amennyi ben
ez az adott ter mék szem pont já ból
re le váns – azo kat a la kos ság cso por to kat,
ame lyek ki le het nek téve a ter mék ál tal
oko zott ha tá sok nak, va la mint azo kat a
fel hasz ná lá si vagy ex po zí ci ós
for ga tó köny ve ket, ame lyek nem
sze re pel tek rep re zen ta tív mó don a
kö zös sé gi szin tû koc ká zat ér té ke lés ben.

6.2. A ter mék en ge dé lye zé se so rán
ér té kel ni kell a koc ká za to kat, és ezt
köve tõen meg fe le lõ in téz ke dé se ket kell
hoz ni a be azo no sí tott koc ká za tok
csök ken té se ér de ké ben.
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[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

6.3. Ter mék en ge dély csak ak kor ad ha tó
ki, ha a ké re lem alap ján bi zo nyí tott,
hogy a koc ká za tok el fo gad ha tó szint re
csök kent he tõk.”

4. Az R. 1. szá mú mel lék le te sze rin ti táb lá zat a kö vet ke zõ új 7. sor ral egé szül ki:

[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

„7. ti a me to xám ti a me to xám
EK-szám:
428-650-4
CAS-szám:
153719-23-4

980 g/kg 2010. jú li us 1. 2012. jú ni us 30. 2020. jú ni us 30. 8 7.1. En ge dély a kö vet ke zõ fel té te lek kel
ad ha tó ki:
A koc ká zat ér té ke lés so rán tett
meg ál la pí tá sok fé nyé ben az ipa ri
és/vagy fog lal ko zás sze rû fel hasz ná lás ra
en ge dé lye zett ter mé ke ket meg fe le lõ
egyé ni vé dõ esz kö zök kel kell hasz nál ni,
ki vé ve, ha a ter mék en ge dé lye zé se irán ti
ké re lem alap ján bi zo nyí tott, hogy az
ipa ri és/vagy fog lal ko zás sze rû
fel hasz ná ló kat fe nye ge tõ koc ká za tok
más mó don is el fo gad ha tó szint re
csök kent he tõ ek.
7.2. A ta laj és a víz vo nat ko zá sá ban
meg ál la pí tott koc ká za tok fé nyé ben
meg fe le lõ koc ká zat csök ken tõ
in téz ke dé se ket kell hoz ni e kör nye ze ti
ele mek vé del mé re.

Az ipa ri fel hasz ná lás ra en ge dé lye zett
ter mék cím ké jén és/vagy biz ton sá gi
adat lap ján fel kell tün tet ni azt, hogy a
fris sen ke zelt fa árut a ke ze lést köve tõen
fe dett he lyen vagy ke mény, nem
át eresz tõ tar tón kell tá rol ni, hogy így
köz vet le nül a ta laj ba vagy víz be ne
ke rül hes sen be lõ le anyag, és a ki vá ló
anyag ré sze ket új ra hasz ná lat vagy
ár tal mat la ní tás cél já ból össze kell
gyûj te ni.
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[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

7.3. A ter mék nem en ge dé lyez he tõ
kül té ri fel hasz ná lás ra szánt fa ke ze lé se
cél já ból vagy az idõ já rás nak ki tett fa
ke ze lé sé re, ki vé ve, ha a be nyúj tott
ada tok bi zo nyít ják, hogy a ter mék
meg fe lel az 5.  § és a 6. szá mú mel lék let
kö ve tel mé nye i nek, szük ség ese tén a
meg fe le lõ kockázatcsökkentõ
intézkedések megtétele révén.”

5. Az R. 1. szá mú mel lék le te sze rin ti táb lá zat a kö vet ke zõ új 8. sor ral egé szül ki:

[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

„8. pro pi ko na zol 1-[[2-(2,4-dik lór-
fe nil)-4-pro pil-
1,3-di o xo lán-2-il]m
e til]-1H-1,2,4-
tri a zol EK-szám:
262-104-4
CAS-szám:
60207-90-1

930 g/kg 2010. áp ri lis 1. 2012. már ci us 31. 2020. már ci us 31. 8 8.1. En ge dély a kö vet ke zõ fel té te lek kel
ad ha tó ki:
A koc ká zat ér té ke lés so rán tett
meg ál la pí tá sok fé nyé ben az ipa ri
és/vagy fog lal ko zás sze rû fel hasz ná lás ra
en ge dé lye zett ter mé ke ket meg fe le lõ
egyé ni vé dõ esz köz zel kell hasz nál ni,
ki vé ve, ha a ter mék en ge dé lye zé se irán ti
ké re lem alap ján bi zo nyí tott, hogy az
ipa ri és/vagy fog lal ko zás sze rû
fel hasz ná ló kat fe nye ge tõ koc ká za tok
más mó don is el fo gad ha tó szint re
csök kent he tõ ek.

8.2. A ta laj és a víz vo nat ko zá sá ban
meg ál la pí tott koc ká za tok fé nyé ben
meg fe le lõ koc ká zat csök ken tõ
in téz ke dé se ket kell hoz ni e kör nye ze ti
ele mek vé del mé re.
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[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

Az ipa ri fel hasz ná lás ra en ge dé lye zett
ter mék cím ké jén és/vagy biz ton sá gi
adat lap ján fel kell tün tet ni azt, hogy a
ke zelt fa árut a ke ze lést köve tõen fe dett
he lyen vagy ke mény, nem át eresz tõ
he lyen kell tá rol ni a ta laj ba vagy víz be
irá nyu ló köz vet len vesz te sé gek
el ke rü lé se és a vesz te sé gek
új ra hasz ná lat ra vagy ár tal mat la ní tás ra
való össze gyûj té sé nek le he tõ vé té te le
cél já ból.

8.3. A ter mék nem en ge dé lyez he tõ
kül té ri fel hasz ná lás ra szánt fa ke ze lé se
cél já ból vagy az idõ já rás nak ki tett fa
ke ze lé sé re, ki vé ve, ha a be nyúj tott
ada tok bi zo nyít ják, hogy a ter mék
meg fe lel az 5.  § és a 6. szá mú mel lék let
kö ve tel mé nye i nek, szük ség ese tén a
meg fe le lõ kockázatcsökkentõ
intézkedések megtételével.”

6. Az R. 1. szá mú mel lék le te sze rin ti táb lá zat a kö vet ke zõ új 9. sor ral egé szül ki:

[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

„9. IPBC 3-jód-2-pro pi nil-
bu til kar ba mát
EK-szám:
259-627-5
CAS-szám:
55406-53-6

980 g/kg 2010. jú li us 1. 2012. jú ni us 30. 2020. jú ni us 30. 8 9.1. En ge dély a kö vet ke zõ fel té te lek kel
ad ha tó ki:
A koc ká zat ér té ke lés so rán tett
meg ál la pí tá sok fé nyé ben az ipa ri
és/vagy fog lal ko zás sze rû fel hasz ná lás ra
en ge dé lye zett ter mé ke ket meg fe le lõ
egyé ni vé dõ esz kö zök kel kell hasz nál ni,
ki vé ve, ha a ter mék en ge dé lye zé se irán ti
ké re lem alap ján bi zo nyí tott, hogy az
ipa ri és/vagy fog lal ko zás sze rû
fel hasz ná ló kat fe nye ge tõ koc ká za tok
más mó don is el fo gad ha tó szint re
csök kent he tõ ek.
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[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

9.2. A ta laj és a víz vo nat ko zá sá ban
meg ál la pí tott koc ká za tok fé nyé ben
meg fe le lõ koc ká zat csök ken tõ
in téz ke dé se ket kell hoz ni e kör nye ze ti
ele mek vé del mé re.

Az ipa ri fel hasz ná lás ra en ge dé lye zett
ter mék cím ké jén és/vagy biz ton sá gi
adat lap ján fel kell tün tet ni azt, hogy a
ke zelt fa árut a ke ze lést köve tõen fe dett
he lyen vagy ke mény, nem át eresz tõ
tar tón kell tá rol ni, hogy így köz vet le nül
a ta laj ba vagy víz be ne ke rül hes sen
be lõ le anyag, és a ki vá ló anyag ré sze ket
új ra hasz ná lat vagy ár tal mat la ní tás
cél já ból össze kell gyûj te ni.”

7. Az R. 1. szá mú mel lék le te sze rin ti táb lá zat a kö vet ke zõ új 10. sor ral egé szül ki:

[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

„10. K-HDO Cik lo he xil-hid ro xi d
i a zén-1-oxid,
ká li um só
EK-szám: nincs
adat
CAS-szám:
66603-10-9 (Ez a
be jegy zés a
K-HDO hid ra tált
for má i ra is
vo nat ko zik.)

977 g/kg 2010. jú li us 1. 2012. jú ni us 30. 2020. jú ni us 30. 8 10.1. Az 5.  § és a 6. szá mú mel lék let
sze rin ti en ge dé lye zés so rán meg kell
vizs gál ni – amennyi ben ez az adott
ter mék szem pont já ból re le váns – azo kat
a la kos ság cso por to kat, ame lyek ki
le het nek téve a ter mék ál tal oko zott
ha tá sok nak, va la mint azo kat a
fel hasz ná lá si vagy ex po zí ci ós
kö rül mé nye ket, ame lyek nem
sze re pel tek rep re zen ta tív mó don a
kö zös sé gi szin tû koc ká zat ér té ke lés ben.
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[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

10.2. En ge dély a kö vet ke zõ
fel té te lek kel ad ha tó ki:
10.2.1. A kör nye ze tet és a
mun ka vál ló kat, il let ve más
fog lal ko zás sze rû fel hasz ná ló kat érin tõ
le het sé ges koc ká za tok ra te kin tet tel a
ter mé ke ket a nem ipa ri, nem tel je sen
au to ma ti zált, nem zárt rend sze rek ben
nem sza bad hasz nál ni, ki vé ve, ha a
ter mék en ge dé lyez te té sé hez be nyúj tott
ké re lem alap ján bi zo nyí tott, hogy az 
5.  §-nak és a 6. szá mú mel lék let nek
meg fele lõen a koc ká za to kat el fo gad ha tó
szint re le het csök ken te ni.

10.2.2. A koc ká zat ér té ke lés so rán tett
meg ál la pí tá sok ra fi gye lem mel a
ter mé ke ket meg fe le lõ egyé ni
vé dõ esz köz zel kell hasz nál ni, ki vé ve, ha
a ter mék en ge dé lyez te té sé hez be nyúj tott
ké re lem bi zo nyít ja, hogy más
esz kö zök kel is el fo gad ha tó szint re le het
csök ken te ni a fel hasz ná ló kat érin tõ
koc ká za tot.

10.2.3. A gyermekekre vonatkozóan
megállapított kockázatra figyelemmel a
gyermekekkel közvetlen kapcsolatba
kerülõ faanyag kezelésére nem
használhatók ezek a termékek.”
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8. Az R. 1. szá mú mel lék le te sze rin ti táb lá zat a kö vet ke zõ új 11. sor ral egé szül ki:

[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

„11. di fe na kum 3-(3-bi fe nil-4-il-1,
2,3,4-tet ra hid ro-
1-naf til)-4-hid ro -
xi ku ma rin
EK-szám:
259-978-4
CAS-szám:
56073-07-5

960 g/kg 2010. áp ri lis 1. 2012. már ci us 31. 2015. már ci us 31. 14 11.1. Te kin tet tel arra, hogy a ha tó anyag
a kör nye zet ben tar tó san meg ma rad hat,
bi o ló gi a i lag fel hal mo zód hat és mér ge zõ, 
il let ve a kör nye zet ben rend kí vül tar tó san 
meg ma rad hat és bi o ló gi a i lag rend kí vü li
mér ték ben fel hal mo zód hat, azt az e
mel lék let be való fel vé te lé nek meg újí tá sa 
elõtt a 10.  § (8) be kez dé se sze rin ti
össze ha son lí tó koc ká zat ér té ke lés nek kell 
alávetni.
11.2. En ge dély a kö vet ke zõ
fel té te lek kel ad ha tó ki:
11.2.1. A ha tó anyag név le ges
kon cent rá ci ó ja a ter mék ben nem
ha lad hat ja meg a 75 mg/kg arányt, 
és csak hasz ná lat ra kész ter mé kek
en ge dé lyez he tõk.

11.2.2. A ter mé kek nek aver zív
kom po nenst és szük ség sze rint
ve szélyt jel zõ szí ne zé ket kell
tar tal maz ni uk.

11.2.3. A ter mé kek nem
hasz nál ha tók ir tás cél já ból
po ro zó szer ként.

11.2.4. Az em be rek, a nem cél zott
ál la tok és a kör nye zet el sõd le ges és
má sod la gos ex po zí ci ó ját az összes
szük sé ges és ren del ke zés re álló
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dés
figye lembevétele és al kal ma zá sa ré vén
mi ni ma li zál ni szük sé ges. Ilye nek töb bek 
kö zött a fog lal ko zás sze rû fel hasz ná lás ra
való kor lá to zás, a ki sze re lés ma xi má lis
mennyi sé gé nek kor lá to zá sa, va la mint 
a jo go su lat lan fel nyi tás el len vé dett,
biz ton sá gos rágcsálóirtó szerelvények
használatára vonatkozó kötelezettségek
rögzítése.”
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9. Az R. 1. szá mú mel lék le te sze rin ti táb lá zat a kö vet ke zõ új 12. sor ral egé szül ki:

[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

„12. Ti a ben da zol 2-ti a zol-4-il-1H-
ben zi mi da zol
EK-szám:
205-725-8
CAS-szám:
148-79-8

985 g/kg 2010. jú li us 1. 2012. jú ni us 30. 2020. jú ni us 30. 8 12.1. En ge dély a kö vet ke zõ
fel té te lek kel ad ha tó ki:
A koc ká zat ér té ke lés so rán tett
meg ál la pí tá sok fé nyé ben a két lép csõs
vá ku um ke ze lé si és me rí té si
al kal ma zá sok ban hasz nált, az ipa ri
és/vagy fog lal ko zás sze rû fel hasz ná lás ra
en ge dé lye zett ter mé ke ket meg fe le lõ
egyé ni vé dõ esz kö zök kel kell hasz nál ni,
ki vé ve, ha a ter mék en ge dé lye zé se irán ti
ké re lem alap ján bi zo nyí tott, hogy az
ipa ri és/vagy fog lal ko zás sze rû
fel hasz ná ló kat fe nye ge tõ koc ká za tok
más mó don is el fo gad ha tó szint re
csök kent he tõ ek.

12.2. A ta laj ra és a víz re vo nat ko zó an
meg ál la pí tott koc ká za tok ra fi gye lem mel
meg fe le lõ koc ká zat csök ken tõ
in téz ke dé se ket kell hoz ni e kör nye ze ti
ele mek vé del mé re.

Az ipa ri fel hasz ná lás ra en ge dé lye zett
ter mé kek cím ké jén és/vagy biz ton sá gi
adat lap ján fel kell tün tet ni azt, hogy a
fris sen ke zelt fa árut a ke ze lést köve tõen
fe dett he lyen vagy ke mény, nem
át eresz tõ tar tón kell tá rol ni, hogy így
köz vet le nül a ta laj ba vagy víz be ne
ke rül hes sen be lõ le anyag, és a ki vá ló
anyag ré sze ket új ra hasz ná lat vagy
ártalmatlanítás céljából össze kell
gyûjteni.
12.3. Termék nem engedélyezhetõ
kültéri felhasználásra szánt fa kezelése
céljából vagy az idõjárásnak kitett fa
kezelésére, kivéve, ha a benyújtott
adatok igazolják, hogy a termék –
szükség esetén a megfelelõ
kockázatcsökkentõ intézkedések
megtétele révén – megfelel az 5.  § és a
6. számú melléklet követelményeinek.”
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10. Az R. 1. szá mú mel lék le te sze rin ti táb lá zat a kö vet ke zõ új 13. sor ral egé szül ki:

[Sor szám
Köz hasz ná la tú

név
IU PAC-név,

azo no sí tó szá mok

A ha tó anyag
mi ni má lis tisz ta sá ga 
a for ga lom ba ho zott

bi o cid ter mék ben

A fel vé tel nap ja

A 16.  §
(3) be kez dé sé nek
való meg fe le lés

ha tár ide je(1)

A fel vé tel le jár ta Ter mék tí pus Kü lö nös ren del ke zé sek(2)]

„13. Te bu ko na zol 1-(4-klór fe nil)-
4,4-di me til-3-
(1,2,4-tri a zol-
1-il-me til)pen tán-
3-ol EK-szám:
403-640-2
CAS-szám:
107534-96-3

950 g/kg 2010. áp ri lis 1. 2012. már ci us 31. 2020. már ci us 31. 8 13.1. En ge dély a kö vet ke zõ
fel té te lek kel ad ha tó ki:
A ta laj és a víz vo nat ko zá sá ban
meg ál la pí tott koc ká za tok fé nyé ben
meg fe le lõ koc ká zat csök ken tõ
in téz ke dé se ket kell hoz ni e kör nye ze ti
ele mek vé del mé re.
Az ipa ri fel hasz ná lás ra en ge dé lye zett
ter mék cím ké jén és/vagy biz ton sá gi
adat lap ján fel kell tün tet ni azt, hogy a
ke zelt fa árut a ke ze lést köve tõen fe dett
he lyen vagy ke mény, nem át eresz tõ
he lyen kell tá rol ni a ta laj ba és a víz be
irá nyu ló köz vet len vesz te sé gek
el ke rü lé se és a 
vesz te sé gek új ra hasz ná lat ra vagy
ár tal mat la ní tás ra való össze gyûj té sé nek
le he tõ vé tétele céljából.
13.2. Ter mék nem en ge dé lyez he tõ
kül té ri fel hasz ná lás ra szánt fa ke ze lé se
cél já ból vagy a víz ha tá sá nak
fo lya ma to san ki tett fa ke ze lé sé re,
ki vé ve, ha a be nyúj tott ada tok
bi zo nyít ják, hogy a ter mék meg fe lel az
5.  § és a 6. szá mú mel lék let
kö ve tel mé nye i nek, szük ség ese tén a
meg fe le lõ koc ká zat csök ken tõ
in téz ke dé sek meg té te lé vel.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

29/2009. (III. 25.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott támogatások részletes feltételeit megállapító

egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dés a) 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.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm -
ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a me zõ gaz da sá gi ener gia fel hasz ná lás meg úju ló ener gia -
for rá sok ból tör té nõ elõ ál lí tá sá hoz nyúj tan dó tá mo ga tá sok
rész le tes fel té te le i rõl  szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM ren -
de let 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met a 2010. év tõl éven te áp ri -
lis 1. és áp ri lis 30. kö zött le het be nyúj ta ni a Mezõgazda -
sági és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH)
ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon pos tai úton az
MVH-hoz.”

2.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a ker té szet kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész -
le tes fel té te le i rõl  szóló 25/2008. (III. 7.) FVM ren de let 6.  § 
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met a 2010. év tõl éven te már -
cius 1. és már ci us 31. kö zött le het be nyúj ta ni a Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) 
ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon pos tai úton az
MVH-hoz.”

3.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a ker té sze ti gé pek, tech no ló gi ai be ren de zé sek be szer zé sé -
hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló
26/2008. (III. 7.) FVM ren de let 6.  § (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met a 2010. év tõl éven te már -
cius 1. és már ci us 31. kö zött le het be nyúj ta ni a Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) 
ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon pos tai úton az
MVH-hoz.”

4.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból az 
er dé sze ti cél ra hasz nált gép park fej lesz té sé hez és kor sze -
rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl
 szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM ren de let 6.  § (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal rend sze re -
sí tett for ma nyom tat vá nyon, pos tai úton 2010. év tõl éven te
már ci us 1. és 31. kö zött le het be nyúj ta ni az MVH, er dõ -
gaz dál ko dó la kó he lye, vagy szék he lye sze rint ille té kes
me gyei ki ren delt sé gé hez.”

5.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk szá má ra nyúj tan dó tá mo -
ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 67/2007. (VII. 26.)
FVM ren de let 5.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met éven te jú ni us 15. és jú -
lius 15. kö zött le het be nyúj ta ni az MVH ál tal rend sze re sí -
tett for ma nyom tat vá nyon pos tai úton az MVH-hoz vagy
az elekt ro ni kus ûr lap ki töl tõ szol gál ta tás se gít sé gé vel elõ -
ál lí tott elekt ro ni kus ûr la pon, ügy fél kap un ke resz tül.”

6.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a nö vény ter mesz tés lé te sít mé nye i nek kor sze rû sí té sé hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes fel té te le i rõl 
 szóló 35/2008. (III. 27.) FVM ren de let 6.  § (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met a 2010. és 2011. év ben
éven te már ci us 1. és már ci us 31. kö zött le het be nyúj ta ni
a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak -
ban: MVH) ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon pos -
tai úton az MVH-hoz.”

7.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Alap ból az ön tö zés, a me -
lioráció és a te rü le ti víz gaz dál ko dás me zõ gaz da sá gi üze mi 
és kö zös sé gi lé te sít mé nye i nek fej lesz té sé hez nyúj tan dó
 támogatások rész le tes fel té te le i rõl  szóló 34/2008. (III. 27.) 
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FVM ren de let 7.  § (1) be kez dé se he lyé be a követ kezõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met éven te szep tem ber l. és
 október 2. kö zött le het be nyúj ta ni a Me zõ gaz da sá gi és
 Vidékfejlesztési Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon pos tai úton az
MVH-hoz.”

8.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a fa lu meg újí tás ra és -fej lesz tés re igény be ve he tõ tá mo ga -
tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 135/2008. (X. 18.) FVM
ren de let 6.  § (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2008. ok tó ber 19. és 2009.
ja nu ár 10. kö zött, 2009-ben ok tó ber 1. és ok tó ber 31. kö -
zött, azt köve tõen éven te má jus 1. és má jus 31. kö zött,
 valamint ok tó ber 1. és ok tó ber 31. kö zött le het be nyúj ta ni
a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal hoz (a továb -
biak ban: MVH) az elekt ro ni kus ûr lap ki töl tõ szol gál ta tás
se gít sé gé vel elõ ál lí tott elekt ro ni kus ûr la pon, ügy fél kap un
ke resz tül.”

9.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a mik ro vál lal ko zá sok lét re ho zá sá ra és fej lesz té sé re nyúj -
tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 136/2008.
(X. 18.) FVM ren de let 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2008. ok tó ber 19. és 2009.
ja nu ár 10. kö zött, 2009-ben ok tó ber 1. és ok tó ber 31.
 között, azt köve tõen éven te má jus 1. és má jus 31. kö zött,
va la mint ok tó ber 1. és ok tó ber 31. kö zött le het be nyúj ta ni
a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal hoz (a továb -
biak ban: MVH) az elekt ro ni kus ûr lap ki töl tõ szol gál ta tás
se gít sé gé vel elõ ál lí tott elekt ro ni kus ûr la pon, ügy fél kap un
ke resz tül.”

10.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a tu risz ti kai te vé keny sé gek ösz tön zé sé hez nyúj tan dó
 támogatások rész le tes fel té te le i rõl  szóló 137/2008.
(X. 18.) FVM ren de let 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2008. ok tó ber 19. és 2009.
ja nu ár 10. kö zött, 2009-ben ok tó ber 1. és ok tó ber 31. kö -
zött, azt köve tõen éven te má jus 1. és má jus 31. kö zött,
 valamint ok tó ber 1. és ok tó ber 31. kö zött le het be nyúj ta ni
a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal hoz (a továb -
biak ban: MVH) az elekt ro ni kus ûr lap ki töl tõ szol gál ta tás

se gít sé gé vel elõ ál lí tott elekt ro ni kus ûr la pon, ügy fél kap un
ke resz tül.”

11.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
nyúj tan dó, a vi dé ki örök ség meg õr zé sé hez igény be ve he tõ 
tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 138/2008.
(X. 18.) FVM ren de let 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2008. ok tó ber 19. és 2009.
ja nu ár 10. kö zött, ezt köve tõen a 2009-ben ok tó ber 1. és
ok tó ber 31. kö zött, azt köve tõen éven te má jus 1. és má jus
31. kö zött, va la mint ok tó ber 1. és ok tó ber 31. kö zött le het
be nyúj ta ni a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal -
hoz (a továb biak ban: MVH) az elekt ro ni kus ûr lap ki töl tõ
szol gál ta tás se gít sé gé vel elõ ál lí tott elekt ro ni kus ûr la pon,
ügy fél kap un ke resz tül.”

12.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
ül tet vé nyek kor sze rû sí té sé hez, te le pí té sé hez nyúj tan dó
 támogatások rész le tes fel té te le i rõl  szóló 75/2007.
(VII. 27.) FVM ren de let 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2008. év ben feb ru ár 1.–már -
ci us 17. kö zött, a 2010. év tõl éven te már ci us 1. és már ci us
31. kö zött le het be nyúj ta ni pos tai úton a Me zõ gaz da sá gi és 
Vi dék fej lesz té si Hi va tal ál tal rend sze re sí tett for ma nyom -
tat vá nyon a la kó hely/szék hely sze rint ille té kes Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vé hez.”

13.  §

Az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok és egyes vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes
Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot” fenn tar tá sá hoz
szük sé ges fel té tel rend szer, va la mint az ál la tok ál lat egy -
ség re  való át vál tá si ará nyá nak meg ha tá ro zá sá ról  szóló
50/2008. (IV. 24.) FVM ren de let 5. szá mú mel lék le te
e ren de let mel lék le te sze rint mó do sul.

14.  §

Ez a ren de let a 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 a ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet
a 29/2009. (III. 25.) FVM rendelethez

Az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok és egyes vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes
Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot” fenn tar tá sá hoz
szük sé ges fel té tel rend szer, va la mint az ál la tok ál lat egy -
ség re  való át vál tá si ará nyá nak meg ha tá ro zá sá ról  szóló
50/2008. (IV. 24.) FVM ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
az ,,Ál lat egy ség (ÁE) szá mí tá si táb lá zat” utol só sora he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„

Egyéb ba rom fi 0,03 ÁE
”

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

12/2009. (III. 25.) KHEM 
rendelete

a Gyimesi Zoltán-díj alapításáról és adományozásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 10.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a kor mány hi va ta lo kat fel -
ügye lõ mi nisz te rek ki je lö lé sé rõl  szóló 8/2006. (XII. 23.)
ME ren de let 1.  §-ának e) pont já ban fog lal tak ra – a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  § 

(1) Az atom ener gia al kal ma zá sá nak biz ton sá ga, a nuk -
le á ris biz ton ság fej lesz té se ér de ké ben ki fej tett ered mé nyes 
és ki emel ke dõ mun ka el is me ré sé re Gyi me si Zol tán-dí jat
(a továb biak ban: díj) ala pí tok.

(2) A díj ter mé sze tes sze mé lyek ré szé re ado má nyoz ha tó.

(3) A díj éven ként már ci us 15-én egy fõ ré szé re ado má -
nyoz ha tó. A díj jal em lék pla kett, ado má nyo zást iga zo ló
ok le vél és pénz ju ta lom jár. A pénz ju ta lom össze ge a min -
den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap tíz sze re se, ame lyet
az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal (a továb biak ban: OAH)
költ ség ve té sé bõl kell biz to sí ta ni.

(4) A dísz do boz ban el he lye zett bronz ból ké szült em lék -
pla kett át mé rõ je 110 mm. Elõ lap ja bal ol da lán a név adó
mell ké pe, jobb ol da lán a díj el ne ve zé se lát ha tó. Hát ol da -
lán „A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIA -
ÜGYI MINISZTER” fel irat van, alat ta a Ma gyar Köz tár -
sa ság egy mást ke resz te zõ tölgy- és ba bér ág gal öve zett
 címere, va la mint a dí ja zott ne vé nek és az ado má nyo zás év -
szá má nak gra ví ro zá sá ra  alkalmas sík fe lü let ta lál ha tó.

2.  § 

(1) A díj ado má nyo zá sá ról az OAH fõ igaz ga tó já nak és
az OAH Tu do má nyos Ta ná csa el nö ké nek ja vas la ta alap -
ján a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
dönt.

(2) A díj ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó, a je lölt ne vét és
rész le tes in do ko lást tar tal ma zó ja vas la tot a díj ter ve zett
ado má nyo zá sá nak idõ pont ja elõtt leg alább 15 nap pal,
a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter nek
 címezve kell be nyúj ta ni. A ja vas lat hoz mel lé kel ni kell
a ja va solt sze mély hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát sze mé lyes
ada tai ke ze lé sé hez, va la mint az el is me rés sel össze füg gõ,
a (3) be kez dés sze rin ti sze mé lyes ada tai köz zé té te lé hez.

(3) A Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va -
ta los Ér te sí tõ ben és a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia -
ügyi Mi nisz té ri um hon lap ján köz zé kell ten ni az ado má -
nyo zott ne vét és be osz tá sát, a díj meg ne ve zé sét, az el is me -
rés ado má nyo zá sá nak in do kát.

3.  § 

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

(2) E ren de let 1.  § (3) be kez dé sét a 2009. év ben az zal az
el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a díj má jus 1-jén ado má -
nyoz ha tó.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Gyi me si
Zol tán-díj ala pí tá sá ról  szóló 9/2005. (V. 5.) IM ren de let és
e be kez dés 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 pénzügyminiszter 
4/2009. (III. 25.) PM

rendelete

a Rendkívüli beruházási tartalék elõirányzat
átcsoportosításának rendjérõl  szóló

9/2006. (III. 23.) PM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (4) be kez dés b) pont já ban ka pott felha talmazás
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény 49.  § (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  § 

(1) A Rend kí vü li be ru há zá si tar ta lék elõ irány zat át cso -
por to sí tá sá nak rend jé rõl  szóló 9/2006. (III. 23.) PM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 1.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A Rend kí vü li be ru há zá si tar ta lék jog cím cso port
elõ irány zat ból (a továb biak ban: elõ irány zat) jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott köz fel adat el lá tá sá hoz kap cso ló dó be -
ru há zá sa meg valósításához át cso por to sí tást költ ség ve té si
szerv, he lyi ön kor mány zat, ki sebb sé gi ön kor mány zat,
több cé lú kis tér sé gi tár su lás, egy ház, egyéb egy há zi jogi
sze mély, va la mint a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já -
ban meg je lölt, köz hasz nú vagy ki e mel ke dõ en köz hasz nú
szer ve zet ként nyil ván tar tás ba vett szer ve zet (a továb biak -
ban: kez de mé nye zõ) kez de mé nyez het írás ban, leg ké sõbb
az adott költ ség ve té si év no vem ber 1. nap já ig a pénz ügy -
mi nisz ter nél.

(2) Egy kez de mé nye zés ben egy – a kez de mé nye zõ gaz -
da sá gi-vál lal ko zá si te vé keny ség nek nem mi nõ sü lõ te vé -
keny sé gé hez kö tõ dõ – be ru há zás és az ah hoz kap cso ló dó
elõ irány zat-át cso por to sí tá si igény ter jeszt he tõ elõ.”

(2) Az R. 1.  § (3) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[A kez de mé nye zés ben meg kell je löl ni:]
„b) a kez de mé nye zõ azo no sí tó ada ta it, így kü lö nö sen

ne vét, szék he lyét, el ér he tõ sé ge it, te vé keny sé gét, kép vi se -
lõ jé nek ne vét és tiszt sé gét, to váb bá a kez de mé nye zés ben
meg je lölt be ru há zás hoz kap cso ló dó an el lá tott közfela -
datot,”

2.  § 

Az R. 4.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Ha a kez de mé nye zõ nem fe je ze tet irá nyí tó szerv,
a tit kár ság a hi ány ta lan kez de mé nye zés be ér ke zé sét kö ve -
tõ 8 na pon be lül fel hív ja a kez de mé nye zés ben meg je lölt
be ru há zás hoz kap cso ló dó köz fel ada tért fe le lõs fe je ze tet
irá nyí tó szer vet szak mai ál lás pont já nak ki ala kí tá sá ra.
A fe je ze tet irá nyí tó szerv az elõ irány zat-át cso por to sí tás ra
irá nyu ló kez de mé nye zés meg ala po zott sá gá ra vo nat ko zó
– a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szem pon tok figye -
lembe véte lével ki ala kí tott – szak mai ál lás pont já ról 15 na -
pon be lül tá jé koz tat ja a tit kár sá got.”

3.  §

Az R. 5.  § (2) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A bi zott ság az elõ irány zat ter hé re tör té nõ át cso por to -
sí tá si igényt ja vas la tá ban ak kor tá mo gat ja, ha fo lya mat -
ban lévõ be ru há zás, il let ve sür gõs, új on nan in du ló be ru -

há zás meg valósításához a fi nan szí ro zá si igény elõ re nem
ter vez he tõ, vá rat lan ese mény, il let ve hely zet  miatt követ -
kezett be és for rás biz to sí tá sa]

„d) az ál lam pol gá rok szé le sebb kö rét érin tõ, ál la mi
vagy ön kor mány za ti fel adat kör be tar to zó, más mó don
nem meg old ha tó fel adat el lá tá sa, vagy”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép
 hatályba. Az e ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en elõ -
ter jesz tett kez de mé nye zé sek rõl a pénz ügy mi nisz ter az
R.-nek a be nyúj tás idõ pont já ban ha tá lyos ren del ke zé sei
alap ján dönt.

(2) Az R.
a) 4.  § (2)–(4) be kez dé sé ben, 6.  § (1) be kez dés elsõ és

má so dik mon da tá ban, (2) be kez dé sé ben, (3) be kez dés
elsõ, má so dik és har ma dik mon da tá ban és (4) be kez dés
b) pont já ban a ,,fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv” szö veg -
rész he lyé be a ,,fe je ze tet irá nyí tó szerv” szö veg,

b) 6.  § (3) be kez dés elsõ mon da tá ban és 8.  § (1) be kez -
dé sé ben a ,,fe je zet fel ügye le tét el lá tó szer vet” szö veg rész
he lyé be a ,,fe je ze tet irá nyí tó szer vet” szö veg
lép.

(3) E ren de let 1–3.  §-a és 4.  § (2) be kez dé se az e ren de let 
hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

VII. Jog egy sé gi
 határozatok

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

1/2009. PJE

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Pol gá ri 
Jog egy sé gi Ta ná csa a Leg fel sõbb Bí ró ság Gfv. IX. ta ná csa 
ál tal kez de mé nye zett jog egy sé gi el já rás ban meg hoz ta
a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

Nincs he lye fe lül vizs gá lat nak az olyan va gyon jo gi ügy -
ben ho zott jog erõs köz ben sõ íté let el len, amely ben a ke re -
set tel ér vé nye sí tett kö ve te lés ér té ke nem ha lad ja meg az
egy mil lió fo rin tot.
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INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság ítél ke zõ ta ná csa a Gfv.IX.30
400/2008/5. szá mú vég zé sé vel a bí ró sá gok szer ve ze té rõl
és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI. tör vény (Bsz.)
29.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján jog egy sé gi el já -
rás le foly ta tá sát kez de mé nyez te ab ban a kér dés ben, hogy
van-e he lye fe lül vizs gá lat nak a va gyon jo gi ügy ben ho zott
köz ben sõ íté let el len ak kor, ha a ke re set ben ér vé nye sí tett
kö ve te lés az 1 000 000 fo rin tot nem ha lad ja meg. Az el já ró 
ta nács a Bsz. 29.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az elõt te
 folyó el já rást a Pp. 274.  §-ának (5) be kez dé se sze rint a jog -
egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá ig fel füg gesz tet te.

Az el já ró ta nács a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá nak 
szük sé ges sé gét az zal in do kol ta, hogy el kí ván tér ni a Leg -
fel sõbb Bí ró ság Pfv.I.20 786/2008/5. szá mú vég zé sé ben
meg fo gal ma zott jogi ál lás pont tól. Az em lí tett vég zés sel
a Leg fel sõbb Bí ró ság egy köz ben sõ íté let el len elõ ter jesz -
tett fe lül vizs gá la ti ké re lem alap ján in dult fe lül vizs gá la ti
el já rás so rán a Pp. 271.  §-ának (2) be kez dé sé re ala pí tot tan
hi va tal ból el uta sí tot ta a fe lül vizs gá la ti ké rel met arra te kin -
tet tel, hogy az ügy va gyon jo gi per nek mi nõ sül, és a per -
tárgy ér té ke, amely azo nos a túl épí tés sel érin tett in gat lan
ér té ké vel, nem ha lad ja meg a tör vény ál tal meg kí vánt
1 000 000 fo rin tot. A vég zés utalt arra is, hogy a köz ben sõ
íté let el le ni jog or vos la ti el já rás tár gyá nak ér té ke csak az
 illetékalap meg ál la pí tá sa szem pont já ból mi nõ sül meg nem 
ha tá roz ha tó per tárgy ér té kû nek.

A fen ti ek kel szem ben a jog egy sé gi el já rást kez de mé -
nye zõ ta nács nak az a jogi ál lás pont ja, hogy a köz ben sõ íté -
let el le ni fe lül vizs gá lat ese té ben a fe lül vizs gá la ti ké re lem -
ben vi ta tott ér té ket nem le het azo nos nak te kin te ni a ke re -
se ti kö ve te lés nek meg fe le lõ per tárgy ér ték kel, mert a bí ró -
ság ilyen eset ben ma gá ról a kö ve te lés rõl még nem ha tá roz, 
csak a jog alap kér dé sé ben tesz meg ál la pí tást. Mi u tán
a Pp. 24.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek sze rint a per tárgy
ér té ke nem ha tá roz ha tó meg, ezért ilyen eset ben nem
 alkalmazható az 1 000 000 fo rint ér ték ha tár ra vo nat ko zó,
a fe lül vizs gá la tot ki zá ró sza bály sem.

A fel ve tett jog kér dés ben – amely je len tõs ki ha tás sal van 
a fe lek jog ér vé nye sí té si le he tõ sé ge i re – a nem egy sé ges
 bírói gya kor lat ra te kin tet tel szük sé ges az egy ér tel mû ál lás -
pont ki ala kí tá sa.

II.

A leg fõbb ügyész ál lás pont ja sze rint a Pp. 271.  §-ának
(2) be kez dé sét arra te kin tet nél kül kell al kal maz ni, hogy
a jog alap kér dé sé ben köz ben sõ íté let szü le tett-e vagy sem.
Va gyon jo gi ügy ben ho zott köz ben sõ íté let el len fe lül vizs -
gá la ti ké re lem elõ ter jesz tésének ki zá ró lag ab ban az eset -
ben van he lye, ha az ér vé nye sí tett jog vagy kö ve te lés ér té -
ke a tör vény ál tal meg kí vánt 1 000 000 fo rin tos ér té ket

meg ha lad ja. Nem in do kolt, hogy pusz tán a jog alap, il let ve
az összeg sze rû ség fe lõ li dön tés meg ho za ta lá nak elkülö -
nülése a jog or vos lat igény be ve he tõ sé gé ben kü lönb sé get
ered mé nyez zen.

III.

Va gyon jo gi per nek mi nõ sül a bí rói gya kor lat sze rint
min den olyan jog vi ta, ahol a per ben ér vé nye sí tett köve -
telés ér té ke pénz összeg ben ki fe jez he tõ. A va gyon jo gi
 perekben a jog al ko tó ab ból in dul ki, hogy a ma ga sabb
össze gû kö ve te lés hez a fe lek nek na gyobb ér de ke fû zõ dik,
az ilyen pe rek je len tõ sé ge na gyobb, ezért ma ga sabb per -
tárgy ér ték ese tén a per el bí rá lá sát már el sõ fo kon is ma ga -
sabb szint en álló bí ró ság ha tás kö ré be utal ja. A per tárgy
 értékének ab ból a szem pont ból is je len tõ sé ge van, hogy
a ki sebb ér té kû pe rek el bí rá lá sá ra a Pp. sa já tos, egy sze rûbb 
sza bá lyok al kal ma zá sát írja elõ (lásd a Pp. XXVI. Fe je ze -
tét), il let ve bi zo nyos kör ben ki zár ja, hogy a ki sebb per -
tárgy ér té kû ügyek el bí rá lá sa a Leg fel sõbb Bí ró sá gig jut -
has son el.

A Pp. 271.  §-ának (2) be kez dé se sze rint nincs he lye
 felülvizsgálatnak olyan va gyon jo gi ügy ben, amely ben
a fe lül vizs gá la ti ké re lem ben vi ta tott ér ték, il let ve an nak
a 24.  §, va la mint a 25.  § (3) és (4) be kez dé se alap ján,
 továbbá a 25.  § (3) be kez dé sé nek az egye sí tett pe rek re tör -
té nõ meg fe le lõ al kal ma zá sá val meg ál la pí tott ér té ke az
1 000 000 fo rin tot nem ha lad ja meg. Ez az ér ték ha tár tól
füg gõ ki zá rás nem vo nat ko zik a 23.  § (1) be kez dé sé nek
b) és h) pont já ban, va la mint a 24.  § (2) be kez dé sé nek a)
pont já ban meg ha tá ro zott ügyek re, to váb bá a mun ka ügyi
pe rek ben elõ ter jesz tett pénz kö ve te lés re.

A Pp. 213.  §-ának (1) be kez dé se sze rint az íté let ben fog -
lalt dön tés nek ki kell ter jed nie a per ben, ille tõ leg a 149.  §
alap ján egye sí tett pe rek ben ér vé nye sí tett va la mennyi
 kereseti ké re lem re. A Pp. te hát fõ sza bály ként íté let meg -
ho za ta lát írja elõ és csak a tör vény ben meg ha tá ro zott szi -
go rú fel té te lek fenn ál lá sa ese tén te szi azt le he tõ vé, hogy
a bí ró ság az egyes ke re se ti ké rel mek rõl, vagy ké re lem ré -
szek rõl kü lön, rész íté let tel dönt sön, vagy ha a kö ve te lés
össze ge (mennyi sé ge) te kin te té ben a vita el kü lö nít he tõ,
a bí ró ság a jog fenn ál lá sát köz ben sõ íté let tel elõ ze tesen is
meg ál la pít has sa [Pp. 213.  § (2)–(3) bek.].

A ki ala kult bí rói gya kor lat sze rint a köz ben sõ íté let
meg ho za ta lá ról  való dön tés so rán a bí ró ság el sõ sor ban cél -
sze rû sé gi szem pon to kat mér le gel. A köz ben sõ íté let cél ja
a jog vi ta le egy sze rû sí té se és a költ ség ta ka ré kos ság.
Nyilván való ugyan is, hogy fe les le ges a kö ve te lés össze gé -
nek meg ál la pí tá sá ra szé les körû bi zo nyí tást le foly tat ni, ha
két sé ges, hogy a kö ve te lés jog alap ja fenn áll-e. A jog or -
vos lat igény be vé te lé nek le he tõ sé ge azon ban nem függ het
az el já ró bí ró sá gi ta nács cél sze rû sé gi szem pont ból meg ho -
zott dön té sé tõl, nem függ het at tól, hogy a bí ró ság az ér de -
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mi ha tá ro za tát egy vagy két el já rá si sza kasz ban hoz za-e
meg.

Va gyon jo gi ügy ben – fi gye lem mel arra, hogy a ke re set
tár gya szük ség kép pen pénz kö ve te lés – a per tárgy ér té ke az 
el já rás min den sza ka szá ban az zal az összeg gel egye zik
meg, amely nek meg fi ze té sé re a fel pe res az al pe rest kö te -
lez ni kéri. Ezen a té nyen nem vál toz tat az, ha az el já ró
 bíróság a jog alap és az összeg sze rû ség kér dé sé ben nem
egy szer re dönt, ha nem kü lön ha tá roz. Az ilyen per ben
a köz ben sõ íté let tel el bí rált kö ve te lés pon tos össze ge csak
annyi ban nem ál la pít ha tó meg, hogy az összeg te kin te té -
ben a foly ta tan dó el já rás ban kell majd dön te nie a bí ró ság -
nak.

A jog or vos la ti el já rás ban a per tár gyá nak ér té két a fél
ál tal a fel leb be zé sé ben vagy a fe lül vizs gá la ti ké rel mé ben
vi ta tott ér ték alap ján kell meg ha tá roz ni. Ez azon ban nem
le het ma ga sabb a ke re set tel ér vé nye sí tett kö ve te lés össze -
gé nél még a Pp. 24.  §-a (2) be kez dé sé ben fog lalt szá mí tás
al kal ma zá sa ese té ben sem. Ha a köz ben sõ íté let el le ni
 felülvizsgálati el já rás ban az ügy meg nem ha tá roz ha tó per -
tárgy ér té kû nek mi nõ sül ne, az ese ten ként azt je len te né,
hogy a fe lül vizs gá la ti ké re lem ben vi ta tott ér ték össze ge
ma ga sabb len ne, mint a ke re set tel ér vé nye sí tett kö ve te lés.
Ez is arra mu tat, hogy a köz ben sõ íté let el le ni jog or vos lat
el bí rá lá sa so rán az il le ték alap szá mí tá si mód ja ki zá ró lag
arra szol gál, hogy a jog or vos la ti ké rel met el bí rá ló bí ró ság
szol gál ta tá sá ért az azt igény be ve võ fe lek ezen a mó don
kü lön fi zes se nek. A jog egy sé gi ha tá ro zat nem érin ti ezt
a fe lek szá má ra ked ve zõ gya kor la tot.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel a jog egy sé gi ta nács a bí ró -
sá gi jog al kal ma zás egy sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben
(Bsz. 27.  §) a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro -
zott és ha tá ro za tát a Bsz. 32.  § (4) be kez dé se alap ján
a  Magyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2009. már ci us 9.

Dr. Well mann György s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Ta má né dr. Nagy Er zsé bet s. k., Dr. Mu rá nyi Ka ta lin s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Bel la Má ria s. k., Dr. Orosz Ár pád s. k.,
bíró bíró

IX. Ha tá ro za tok Tára

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
21/2009. (III. 25.) OGY

határozata

a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok felvétele
jubileumának méltatásáról*

A Ma gyar Or szág gyû lés

– te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar–Ja pán Ju bi le u mi Év
ke re té ben 2009-ben ün ne pel jük az Oszt rák–Ma gyar
 Monarchia és Ja pán kö zöt ti dip lo má ci ai kap cso la tok fel -
vé te lé nek 140., il let ve a Ma gyar or szág és Ja pán kö zöt ti
kap cso la tok új ra fel vé te lé nek 50. év for du ló ját;

– fi gye lem mel a ma gyar és ja pán nép ba rát sá gá ra, az
egy más kul tú rá ja irán ti ér dek lõ dés fo ko zó dá sá ra, to váb bá
a je len tõs ma gyar or szá gi ja pán tõ ke be fek te té sek re, s a
 valamennyi te rü le ten bõ vü lõ két ol da lú kap cso la ta ink ra;

– el is mer ve azt, hogy a két nép tisz te let ben tart ja a jog -
ál la mi ság és az egye te mes em ber i jo gok ér té ke it;

– fi gye lem be véve azt, hogy Ja pán ki emel ke dõ gaz da -
sá gi sú lya, bõ vü lõ nem zet kö zi sze rep vál la lá sa kö vet kez té -
ben a to váb bi ak ban is je len tõs sze rep lõ je lesz a nemzet -
közi kö zös ség nek,
a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

A Ma gyar Or szág gyû lés

1. meg em lé ke zik 2009-ben, a ma gyar–ja pán ju bi le u mi
év ke re té ben az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia és Ja pán kö -
zöt ti dip lo má ci ai kap cso la tok fel vé te lé nek 140., il let ve a
Ma gyar or szág és Ja pán kö zöt ti kap cso la tok új ra fel vé te lé -
nek 50. év for du ló já ról, ez zel is to vább mé lyít ve és meg -
erõ sít ve a két nép kö zöt ti ba rát sá got;

2. tá mo gat ja, hogy a ju bi le u mi év al kal má ból olyan
ese mé nyek re ke rül jön sor, ame lyek kul tu rá lis, tu do má -
nyos, tu risz ti kai és más ér té ke ink be mu ta tá sá val hoz zá já -
rul nak egy más jobb meg is me ré sé hez;

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. már ci us 23-i ülés nap ján fo gad ta el.
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3. kész arra, hogy a ja pán al só ház zal és a ja pán fel sõ -
ház zal együtt mû köd ve a két tör vény ho zás is hoz zá já rul jon 
a ju bi le u mi év mél tó meg ün nep lé sé hez.

4. A ha tá ro zat köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Tö rök Zsolt s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
22/2009. (III. 25.) OGY

határozata

a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységérõl
szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelem

további erõsítését szolgáló intézkedésekrõl*

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ja a Fo gyasz tó vé del mi ese ti 
bi zott ság te vé keny sé gé rõl szó ló je len tést.

2. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy vizs gál ja
meg az aláb bi ja vas la tok tör vé nyek be és más jog sza bá -
lyok ba való be épí té sé nek le he tõ sé gét:

a) A la kos sá gi pénz ügyi szol gál ta tá sok te rü le tén a
 fogyasztók vé del mét tel je seb bé tévõ – a kö zös sé gi jogi
ren del ke zé se ket is szem elõtt tar tó – sza bá lyo zás kialakí -
tása, kü lö nös te kin tet tel az ügy fe lek elõ ze tes tá jé koz ta tá -
sá ra, a szer zõ dé si fel té te lek ügy fél szá má ra ked ve zõt len
egy ol da lú mó do sí tá sá ra, az elõ tör lesz tés, va la mint a pénz -
ügyi ter mé kek köz ve tí té sé nek sza bá lya i ra.

b) A köz ét kez te tést el lá tó szol gál ta tó ki vá lasz tá sá ra
irá nyu ló köz be szer zé si el já rás re form ja an nak ér de ké ben,
hogy az el bí rá lás so rán a mi nõ ség, az élel mi szer-biz ton ság
és az egész sé ges táp lál ko zás fõ szem pont tá vál has son.

c) A köz ét kez te tés re vo nat ko zó jogi sza bá lyo zás ban a
kor cso por ton ként el õírt ener gia- és táp anyag-be vi te li ér té -
kek kö te le zõ vé té te le.

d) Az egész ség re ható ter mé kek re vo nat ko zó jog anyag
át te kin té se és szük ség sze rin ti mó do sí tá sa.

e) Az épí tõ ipa ri szol gál ta tá sok ra és ter mé kek re vo nat -
ko zó jog sza bá lyok ban a kö te le zõ al kal mas sá gi idõ re vo -
nat ko zó ren del ke zé sek össz hang já nak biz to sí tá sa.

f) A szo ci á lis szol gál ta tá sok igény be ve võ i re vonat -
kozó jogi sza bá lyo zás fo gyasz tó vé del mi meg kö ze lí té sû
fe lül vizs gá la ta.

3. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy dol goz -
zon ki in téz ke dé si ter vet az aláb bi ja vas la tok meg va ló sí tá -
sa ér de ké ben:

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. már ci us 23-i ülés nap ján fo gad ta el.

a) A fe le lõs hi te le zõi és hi tel fel ve või ma ga tar tás erõ sí -
té se. A pénz ügyi szol gál ta tá sok te rü le tén a fo gyasz tói
 tudatosság nö ve lé se, a fo gyasz tók pénz ügyi is me re te i nek
és a pénz ügyi kul tú rá nak a fej lesz té se.

b) A gyer mek in téz mé nyek élel me zé si és szol gál ta tá si
szín vo na lá nak ja ví tá sa, a hát rá nyos hely ze tû gyer me kek
meg fe le lõ táp lál ko zá sá nak elõ se gí té se a köz ét kez te tés ben.

c) A köz ét kez te tés fi nan szí ro zá sá nak fe lül vizs gá la ta, a
nyers anyag nor ma minimális össze gé nek meg ha tá ro zá sa.

d) Tag ál la mi fel lé pés le he tõ sé gé nek át te kin té se az
egész ség re ható ter mé kek re vo nat ko zó eu ró pai uni ós sza -
bá lyo zás szi go rí tá sa és egy ér tel mû vé té te le ér de ké ben.

e) Az ener gia pi a ci li be ra li zá ció so rán a fo gyasz tó vé de -
lem szem pont ja i nak ér vé nye sí té se.

f) A ha té ko nyabb el len õr zés ér de ké ben az épí tés-el len -
õr zést vég zõ ha tó sá gok fi nan szí ro zá sá nak nö ve lé se és
szer ve ze ti meg erõ sí té se.

g) A szo ci á lis szol gál ta tá so kat igény be ve võk tu da tos
fo gyasz tói sze re pé nek erõ sí té se.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Tö rök Zsolt s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés 
23/2009. (III. 25.) OGY 

határozata

az ÁPV Zrt. és jogelõdei – mint a privatizáció
lebonyolítására létrehozott célszervezetek –

tevékenységérõl és a teljes privatizációs folyamatról
(1990–2007.) szóló jelentés elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés az ÁPV Zrt. és jog elõ dei – mint a
 privatizáció le bo nyo lí tá sá ra lét re ho zott cél szer ve ze tek –
te vé keny sé gé rõl és a tel jes pri va ti zá ci ós fo lya mat ról
(1990–2007.) szó ló je len tést tu do má sul ve szi.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Tö rök Zsolt s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. már ci us 23-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Országgyûlés
24/2009. (III. 25.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint
 módosul:

Az Or szág gyû lés

az Egész ség ügyi bi zott ság ba
Dr. Csá ky And rást (a ko ráb ban meg üre se dett bi zott sá gi

tag sá gi he lyé re)

az Em ber i jogi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott -
ság ba

Pett kó And rást (a ko ráb ban meg üre se dett bi zott sá gi tag -
sá gi he lyé re)

az Eu ró pai ügyek bi zott sá gá ba
dr. Csa po dy Mik lóst (a ko ráb ban meg üre se dett bizott -

sági tag sá gi he lyé re)

a Fog lal koz ta tá si és mun ka ügyi bi zott ság ba
Mol nár Osz kár he lyett
He ré nyi Ká rolyt,

a Hon vé del mi és ren dé sze ti bi zott ság ba
Kar sai Pé tert (al el nö ki meg bí za tá sá nak ko ráb bi meg -

szû né sét kö ve tõ en)

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. már ci us 23-i ülés nap ján fo gad ta el.

az If jú sá gi, szo ci á lis és csa lád ügyi bi zott ság ba
Ágh Pé ter ko ráb ban meg üre se dett he lyé re
dr. Dra go n Pált,

a Költ ség ve té si, pénz ügyi és szám ve võ szé ki bi zott ság ba
He ré nyi Ká roly ko ráb ban meg üre se dett he lyé re
Mol nár Osz kárt,

a Kör nye zet vé del mi bi zott ság ba
Ka to na Kál mánt (el nö ki meg bí za tá sá nak ko ráb bi meg -

szû né sét kö ve tõ en)

a Men tel mi, össze fér he tet len sé gi és man dá tum vizs gá ló
bi zott ság ba

dr. Dá vid Ibo lyát (a ko ráb ban meg üre se dett bi zott sá gi
tag sá gi he lyé re)

a Nem zet biz ton sá gi bi zott ság ba
Kar sai Pé ter ko ráb ban meg üre se dett he lyé re
dr. Hor váth Zsol tot (Veszp rém),

az Ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si bi zott ság ba
Hock Zol tánt (a ko ráb ban meg üre se dett bi zott sá gi tag -

sá gi he lyé re)

a Sport- és tu risz ti kai bi zott ság ba
Len gyel Zol tánt (al el nö ki meg bí za tá sá nak ko ráb bi meg -

szû né sét kö ve tõ en)

a bi zott ság tag já vá meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Tö rök Zsolt s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je
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