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V. A Kormány tagjainak
rendeletei
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
3/2009. (III. 25.) MeHVM
rendelete
a fontos és bizalmas munkakörökrõl,
valamint a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 29/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. §
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

2009/36. szám

központi hivatalban, illetõleg a felügyelete alá tartozó kormányhivatalban – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény 2. számú melléklet 18. pontja
hatálya alá tartozó – fontos és bizalmas munkaköröket,
továbbá az ilyen munkakörben foglalkoztatott személyek
nemzetbiztonsági ellenõrzésének szintjét az e rendelet
mellékletében foglaltak szerint határozom meg.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Miniszterelnöki
Hivatalban a tárca nélküli miniszter irányítási vagy felügyeleti jogkörébe tartozó szervezetre és szervezeti egységre.

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint
a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 6/2001. (II. 14.)
MeHVM rendelet hatályát veszti.

1. §

(3) A (2) bekezdés és ez a bekezdés a rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(1) A Miniszterelnöki Hivatalban, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter irányítása alá tartozó

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Kiss Péter s. k.,

Melléklet a 3/2009. (III. 25.) MeHVM rendelethez
A fontos és bizalmas munkakör, beosztás vagy tevékenység
(a továbbiakban együtt: munkakör) megnevezése

I. A MINISZTERELNÖKI HIVATALBAN
1. a MeH állományában álló kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott
2. a MeH állami vezetõi munkáját közvetlenül segítõ munkakör
3. a szervezeti egységet irányító fõosztályvezetõ-helyettes, a 14.,18., 19. és 25. pontban foglaltak
kivételével
4. a titkos ügykezelõk, a 25. és a 28. pontban foglaltak kivételével
5. a rejtjeltevékenységet ellátó munkakör
6. mindaz a munkakör, ahol a feladatok ellátásához államtitok minõsítésû adat megismerése
szükséges, a 7. pontban foglaltak kivételével
7. a Miniszteri Kabinetben és a Miniszteri Titkárságon mindaz a munkakör, ahol a feladatok
ellátásához államtitok minõsítésû adat megismerése szükséges
8. a Miniszteri Kabinetben és a Miniszteri Titkárságon a köztisztviselõ, politikai (fõ)tanácsadó,
kormány(fõ)tanácsadó által betöltött munkakör, a 7. pontban foglaltak kivételével
9. a Miniszteri Kabinetnél és a Miniszteri Titkárságon a 7. és 8. pontban nem érintett további
munkakör
10. az Ellenõrzési Fõosztály minden munkaköre
11. a Miniszterelnöki Titkárság minden munkaköre
12. a Miniszterelnök személyi asszisztense, közvetlen tanácsadója és a kormányszóvivõ
13. a Miniszterelnöki Kabinetirodán a kabinetfõnök titkárságvezetõje, a kormányszóvivõ
asszisztense, a kormányzati döntés elõkészítõ munkakör
14. a kormányzati kommunikációs területen a fõosztályvezetõ-helyettes

A nemzetbiztonsági
ellenõrzés
szintje
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15. a Miniszterelnök nyilvános sajtószereplései elõkészítéséhez kapcsolódó munkakör
16. a kül- és biztonságpolitikai területen minden munkakör
17. az általános államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység munkakörei,
a 18–20. pontban foglaltak kivételével
18. a Kormányzati Tisztségviselõi és Kitüntetési Fõosztály, valamint a Parlamenti Tikárság
fõosztályvezetõ-helyettese
19. a keleti piaci gazdasági kapcsolatok fejlesztése területén minden kormányzati döntés-elõkészítõ munkakör
20. a Gyermekesély Iroda, valamint a miniszterelnöki megbízott titkárságán minden köztisztviselõi munkakör
21. a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti
egységnél minden munkakör
22. az Igazgatási Szakállamtitkár Titkárságán minden munkakör, a könyvtári munkakörök kivételével
23. a vagyonnyilatkozat kezeléséhez kapcsolódó köztisztviselõi munkakör
24. az objektumvédelem, a személyi biztonság, az informatikai biztonság, az ágazati katasztrófavédelem és védelmi igazgatás, illetve az EU-NATO Nyilvántartó mûködtetés területén minden
munkakör
25. a Kormányirodán a fõosztályvezetõ-helyettes, a kormányzati döntés-elõkészítõ munkakör,
a Kormányzati Iratkezelési Fõosztályon a titkos ügykezelõ, és a titokvédelmi felügyelõi munkakör
26. a Jogi és Közigazgatási Államtitkár Titkárságán, a Kormányirodán és a Kormányzati Iratkezelési Fõosztályon a 25. pontban nem érintett minden köztisztviselõi munkakör
27. az Infokommunikációért Felelõs Kormánybiztos Titkárságán minden munkakör
28. az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt mûködõ
szervezeteknél rendszer-felügyeleti területen minden munkakör, az informatikai biztonsági
felügyelõ, a titkos ügykezelõ munkakör
29. az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt mûködõ
szervezeteknél e-közigazgatási területen minden munkakör
30. a Gazdasági Válságövezetek Kezelésével Összefüggõ Kormányzati Tevékenység Összehangolásáért Felelõs Kormánybiztos Titkárságán minden közisztviselõi és ügykezelõi munkakör
II. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATALBAN
1. a titokvédelmi felügyelõ
2. a Nemzeti számlák Fõosztály és a Szektorszámlák Fõosztály vezetõje és fõosztályvezetõ
helyettese
3. az Elnöki titkárság vezetõje és munkatársai
4. az elnökhelyettesi titkárság vezetõje
5. a „TÜK” irodavezetõ és a „TÜK” ügyintézõ munkakör
6. a 2–4. pontban említett szervezeti egységnél a titkos ügykezelõ
III. A KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALÁBAN
1. az elnökhelyettes, a fõosztályvezetõ
2. a belsõ adatvédelmi felelõs, a titokvédelmi felügyelõ, N-SIS és Rejtjeltechnikai Központ
vezetõje, a rejtjelfelügyelõ, a rejtjelezõ eszközök üzemeltetõje, az „R” rejtjel iktató ügyintézõ,
a tanúvédelmi feladatokat ellátó munkatárs, a biztonsági referens, a belsõ ellenõrzési vezetõ,
a belsõ ellenõr
3. a Rádiótávközlési Osztály (EDR) és az Adathálózati Osztály vezetõje
4. az EU/NATO nyilvántartó biztonsági megbízottja, rendszerbiztonsági felelõse, rendszerüzemeltetési biztonsági felelõse és titkos ügykezelõje
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5. védelemszervezéssel kapcsolatos munkakör
6. védelmi informatikai beszerzésekkel kapcsolatos munkakör
7. a biztonsági hitelesítés-szolgáltatással kapcsolatos munkakör
8. a fõosztályvezetõ-helyettes, és az osztályvezetõ
9. a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási hatóság minden munkaköre, a technikus kivételével
10. az elnöki, az elnök-helyettesi, a fõosztályvezetõi titkárságok, és a Rádiótávközlési Osztály
és az Adathálózati Osztály titkársági ügyintézõje, titkárnõje; „TÜK” részlegvezetõ, és a „TÜK”
ügyintézõ
11. a közigazgatási informatika biztonsági kérdéseivel kapcsolatos munkakör
12. sajtó és kommunikációs referensi munkakör
13. irattári ügyintézõ, dokumentációs ügyintézõ munkakör
IV. EGYEBEK
1. Az I–III. fejezetben meghatározott munkakört betöltõ személyeken túl mindazok, akiknek
a feladataik ellátásához az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ttv.) 5/B. § (2)–(6) bekezdéseiben szereplõ, vagy az 5/B. § (7) bekezdése szerinti nemzetközi szerzõdésben meghatározott, vagy külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott
„szigorúan titkos” adatot kell megismernie, kezelnie
2. Az I–III. fejezetben meghatározott munkakört betöltõ személyeken túl mindazok, akiknek
a feladataik ellátásához a Ttv. 5/B. § (2)–(6) bekezdéseiben szereplõ, vagy az 5/B. § (7) bekezdése szerinti nemzetközi szerzõdésben meghatározott, vagy külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott „titkos” adatot kell megismernie, kezelnie
3. Az I–III. fejezetben meghatározott munkakört betöltõ személyeken túl mindazok, akiknek az
1–2. pontokban meghatározott minõsítési szintet el nem érõ, törvény, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján védelmet igénylõ adatot kell megismernie, kezelnie
4. Az I–III. fejezetben és a IV. fejezet 1–3. pontjaiban foglaltakon kívül mindazon munkakörök,
amelyeket a titokvédelmi követelményekre tekintettel az érintett szervezeti egység vezetõjének
javaslatára a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter írásban, egyedi jelleggel – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter egyetértését elõzetesen írásban kikérve, a biztonsági ellenõrzés szintjének meghatározása mellett – annak minõsít.
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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 kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában, valamint a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva a következõket rendeljük el:
1. §
A biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–
FVM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.)
1. számú melléklete – a 2. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – e rendelet melléklete szerint módosul.
2. §
(1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A melléklet 3. pontja 2009. november 1-jén lép hatályba.
(3) A melléklet 1. és 2. pontja 2010. február 1-jén lép
hatályba.
(4) A melléklet 5., 8. és 10. pontja 2010. április 1-jén lép
hatályba.
(5) A melléklet 4., 6., 7. és 9. pontja 2010. július 1-jén
lép hatályba.
(6) Az R. 32. § (3) bekezdése a ,,2007/70/EK” szövegrészt követõen 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”
szövegrésszel egészül ki.
(7) A (6) bekezdés e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(8) A
a) melléklet 3. pontja 2009. november 2-án,
b) melléklet 1. és 2. pontja 2010. február 2-án,
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c) melléklet 5., 8. és 10. pontja 2010. április 2-án
hatályát veszti.
(9) E rendelet 2010. július 2-án hatályát veszti.
3. §
E rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2008/15/EK irányelve (2008. február
15.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
I. mellékletének a klotianidin hatóanyagként való felvétele
tekintetében történõ módosításáról,
b) a Bizottság 2008/16/EK irányelve (2008. február 15.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
I. mellékletének az etofenprox hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,
c) a Bizottság 2008/75/EK irányelve (2008. július 24.)
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a szén-dioxid hatóanyagként való felvétele tekintetében történõ módosításáról,
d) a Bizottság 2008/77/EK irányelve (2008. július 25.)
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a tiametoxám hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,
e) a Bizottság 2008/78/EK irányelve (2008. július 25.)
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a propikonazol hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,
f) a Bizottság 2008/79/EK irányelve (2008. július 28.)
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az IPBC hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,
g) a Bizottság 2008/80/EK irányelve (2008. július 28.)
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó
(K-HDO) hatóanyagként való felvétele céljából történõ
módosításáról,
h) a Bizottság 2008/81/EK irányelve (2008. július 29.)
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a difenakum hatóanyagként való felvétele céljából
történõ módosításáról,
i) a Bizottság 2008/85/EK irányelve (2008. szeptember 5.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
I. mellékletének a tiabendazol hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,
j) a Bizottság 2008/86/EK irányelve (2008. szeptember 5.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
I. mellékletének a tebukonazol hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról.
Dr. Székely Tamás s. k.,

Gráf József s. k.,

egészségügyi miniszter

földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 7/2009. (III. 25.) EüM–FVM–KvVM együttes rendelethez
1. Az R. 1. számú melléklete szerinti táblázat a következõ új 4. sorral egészül ki:

[Sorszám

„4.

Közhasználatú
név

Klotianidin

IUPAC-név,
azonosító számok

(E)-1-(2-Klór-1,3tiazol-5-ilmetil)3-metil-2nitroguanidin
EK-szám:
433-460-1
CAS-szám:
210880-92-5

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

950 g/kg

A felvétel napja

2010. február 1.

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

2012. január 31.

A felvétel lejárta

2020. január 31.

Terméktípus

8

Különös rendelkezések(2)]

MAGYAR KÖZLÖNY

4.1. Összhangban az 5. §-ban és a
6. számú mellékletben foglaltakkal,
a termékengedélyezés iránti kérelem
elbírálása során értékelni kell azokat
a felhasználási/expozíciós
forgatókönyveket és/vagy
lakosságcsoportokat, amelyeket nem
érintett reprezentatív módon a közösségi
szintû kockázatértékelés, de ki lehetnek
téve a termék által okozott hatásoknak.
A termék engedélyezése során értékelni
kell a kockázatokat, és ezt követõen
megfelelõ intézkedéseket kell hozni a
beazonosított kockázatok minimalizálása
érdekében.
4.2. Termékengedély csak akkor adható
ki, ha a kérelemben bizonyított, hogy a
kockázatok elfogadható szintre
csökkenthetõk.
4.3. Engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
A talaj, a felszíni és a felszín alatti víz
vonatkozásában megállapított kockázat
fényében a termék nem engedélyezhetõ
kültéri felhasználásra szánt fa kezelése
céljából, kivéve, ha a benyújtott adatok
bizonyítják, hogy a termék megfelel az
5. § és a 6. számú melléklet
követelményeinek, szükség esetén a
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedések megtételével.

2009/36. szám

IUPAC-név,
azonosító számok

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

A felvétel napja

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések(2)]

Az ipari felhasználásra engedélyezett
termék címkéjén és/vagy biztonsági
adatlapján fel kell tüntetni azt, hogy a
kezelt faárut a kezelést követõen
kemény, nem áteresztõ helyen kell
tárolni a talajba irányuló közvetlen
veszteségek elkerülése és a veszteségek
újrahasználatra vagy ártalmatlanításra
való összegyûjtésének lehetõvé tétele
céljából.”

2009/36. szám

[Sorszám

Közhasználatú
név

2. Az R. 1. számú melléklete szerinti táblázat a következõ új 5. sorral egészül ki:

„5.

Közhasználatú
név

etofenprox

IUPAC-név,
azonosító számok

3-Fenoxibenzil-2(4-etoxifenil)-2metilpropiléter
EK-szám:
407-980-2
CAS-szám:
80844-07-1

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

970 g/kg

A felvétel napja

2010. február 1.

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

2012. január 31.

A felvétel lejárta

2020. január 31.

Terméktípus

8

Különös rendelkezések(2)]

5.1. A termékengedélyezési
kérelmeknek az 5. §-sal és a 6. számú
melléklettel összhangban végzett
értékelése során értékelni kell azokat a
felhasználási és/vagy expozíciós
forgatókönyveket és/vagy
lakosságcsoportokat, amelyeket a
közösségi szintû kockázatértékelésnél
nem reprezentatív módon vizsgáltak, és
amelyek ki lehetnek téve a termék által
okozott hatásoknak. A
termékengedélyek odaítélésekor fel kell
mérni a kockázatokat, ezt követõen
pedig az azonosított kockázatok
csökkentése érdekében megfelelõ
intézkedéseket kell hozni.
5.2. A termékengedély csak abban az
esetben adható meg, ha a kérelem
alapján bizonyított, hogy a kockázatok
elfogadható szintre csökkenthetõk.

MAGYAR KÖZLÖNY

[Sorszám

7645

IUPAC-név,
azonosító számok

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

A felvétel napja

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések(2)]

3. Az R. 1. számú melléklete szerinti táblázat a következõ új 6. sorral egészül ki:

[Sorszám

„6.

Közhasználatú
név

szén-dioxid

IUPAC-név,
azonosító számok

szén-dioxid
EK-szám:
204-696-9
CAS-szám:
124-38-9

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

990 ml/l

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

A felvétel lejárta

2009. november 1. 2011. október 31.

2019. október 31.

A felvétel napja

Terméktípus
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Különös rendelkezések(2)]

2009/36. szám

6.1. Összhangban az 5. §-sal és a
6. számú melléklettel, a termék
engedélyezése iránti kérelem elbírálása
során meg kell vizsgálni – amennyiben
ez az adott termék szempontjából
releváns – azokat a lakosságcsoportokat,
amelyek ki lehetnek téve a termék által
okozott hatásoknak, valamint azokat a
felhasználási vagy expozíciós
forgatókönyveket, amelyek nem
szerepeltek reprezentatív módon a
közösségi szintû kockázatértékelésben.
6.2. A termék engedélyezése során
értékelni kell a kockázatokat, és ezt
követõen megfelelõ intézkedéseket kell
hozni a beazonosított kockázatok
csökkentése érdekében.

MAGYAR KÖZLÖNY

5.3. Engedély a következõ
feltételekkel adható ki:
Tekintettel a hatóanyag által a
munkavállalókra és más
foglalkozásszerû felhasználókra
jelentett kockázatokra, a termék nem
használható egész évben, kivéve, ha
a bõrön át történõ felszívódással
összefüggésben adatokat
szolgáltatnak annak bizonyítására,
hogy a krónikus expozíció nem jelent
elfogadhatatlan kockázatot.
Ipari felhasználásra szánt termék
csak megfelelõ egyéni védõeszközzel
használható.”

7646

[Sorszám

Közhasználatú
név

IUPAC-név,
azonosító számok

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

A felvétel napja

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések(2)]

6.3. Termékengedély csak akkor adható
ki, ha a kérelem alapján bizonyított,
hogy a kockázatok elfogadható szintre
csökkenthetõk.”

2009/36. szám

[Sorszám

Közhasználatú
név

4. Az R. 1. számú melléklete szerinti táblázat a következõ új 7. sorral egészül ki:

[Sorszám

tiametoxám

IUPAC-név,
azonosító számok

tiametoxám
EK-szám:
428-650-4
CAS-szám:
153719-23-4

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

980 g/kg

A felvétel napja

2010. július 1.

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

2012. június 30.

A felvétel lejárta

2020. június 30.

Terméktípus

8

Különös rendelkezések(2)]

7647

7.1. Engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
A kockázatértékelés során tett
megállapítások fényében az ipari
és/vagy foglalkozásszerû felhasználásra
engedélyezett termékeket megfelelõ
egyéni védõeszközökkel kell használni,
kivéve, ha a termék engedélyezése iránti
kérelem alapján bizonyított, hogy az
ipari és/vagy foglalkozásszerû
felhasználókat fenyegetõ kockázatok
más módon is elfogadható szintre
csökkenthetõek.
7.2. A talaj és a víz vonatkozásában
megállapított kockázatok fényében
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell hozni e környezeti
elemek védelmére.
Az ipari felhasználásra engedélyezett
termék címkéjén és/vagy biztonsági
adatlapján fel kell tüntetni azt, hogy a
frissen kezelt faárut a kezelést követõen
fedett helyen vagy kemény, nem
áteresztõ tartón kell tárolni, hogy így
közvetlenül a talajba vagy vízbe ne
kerülhessen belõle anyag, és a kiváló
anyagrészeket újrahasználat vagy
ártalmatlanítás céljából össze kell
gyûjteni.

MAGYAR KÖZLÖNY

„7.

Közhasználatú
név

IUPAC-név,
azonosító számok

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

A felvétel napja

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések(2)]

7648

[Sorszám

Közhasználatú
név

7.3. A termék nem engedélyezhetõ
kültéri felhasználásra szánt fa kezelése
céljából vagy az idõjárásnak kitett fa
kezelésére, kivéve, ha a benyújtott
adatok bizonyítják, hogy a termék
megfelel az 5. § és a 6. számú melléklet
követelményeinek, szükség esetén a
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedések megtétele révén.”

5. Az R. 1. számú melléklete szerinti táblázat a következõ új 8. sorral egészül ki:

„8.

propikonazol

IUPAC-név,
azonosító számok

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

1-[[2-(2,4-diklór930 g/kg
fenil)-4-propil1,3-dioxolán-2-il]m
etil]-1H-1,2,4triazol EK-szám:
262-104-4
CAS-szám:
60207-90-1

A felvétel napja

2010. április 1.

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

A felvétel lejárta

2012. március 31.

2020. március 31.

Terméktípus

8

Különös rendelkezések(2)]

8.1. Engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
A kockázatértékelés során tett
megállapítások fényében az ipari
és/vagy foglalkozásszerû felhasználásra
engedélyezett termékeket megfelelõ
egyéni védõeszközzel kell használni,
kivéve, ha a termék engedélyezése iránti
kérelem alapján bizonyított, hogy az
ipari és/vagy foglalkozásszerû
felhasználókat fenyegetõ kockázatok
más módon is elfogadható szintre
csökkenthetõek.
8.2. A talaj és a víz vonatkozásában
megállapított kockázatok fényében
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell hozni e környezeti
elemek védelmére.

MAGYAR KÖZLÖNY

[Sorszám

Közhasználatú
név

2009/36. szám

IUPAC-név,
azonosító számok

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

A felvétel napja

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések(2)]

6. Az R. 1. számú melléklete szerinti táblázat a következõ új 9. sorral egészül ki:

[Sorszám

„9.

Közhasználatú
név

IPBC

IUPAC-név,
azonosító számok

3-jód-2-propinilbutilkarbamát
EK-szám:
259-627-5
CAS-szám:
55406-53-6

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

980 g/kg

A felvétel napja

2010. július 1.

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

2012. június 30.

A felvétel lejárta

2020. június 30.

Terméktípus

8

MAGYAR KÖZLÖNY

Az ipari felhasználásra engedélyezett
termék címkéjén és/vagy biztonsági
adatlapján fel kell tüntetni azt, hogy a
kezelt faárut a kezelést követõen fedett
helyen vagy kemény, nem áteresztõ
helyen kell tárolni a talajba vagy vízbe
irányuló közvetlen veszteségek
elkerülése és a veszteségek
újrahasználatra vagy ártalmatlanításra
való összegyûjtésének lehetõvé tétele
céljából.
8.3. A termék nem engedélyezhetõ
kültéri felhasználásra szánt fa kezelése
céljából vagy az idõjárásnak kitett fa
kezelésére, kivéve, ha a benyújtott
adatok bizonyítják, hogy a termék
megfelel az 5. § és a 6. számú melléklet
követelményeinek, szükség esetén a
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedések megtételével.”

2009/36. szám

[Sorszám

Közhasználatú
név

Különös rendelkezések(2)]

7649

9.1. Engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
A kockázatértékelés során tett
megállapítások fényében az ipari
és/vagy foglalkozásszerû felhasználásra
engedélyezett termékeket megfelelõ
egyéni védõeszközökkel kell használni,
kivéve, ha a termék engedélyezése iránti
kérelem alapján bizonyított, hogy az
ipari és/vagy foglalkozásszerû
felhasználókat fenyegetõ kockázatok
más módon is elfogadható szintre
csökkenthetõek.

IUPAC-név,
azonosító számok

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

A felvétel napja

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések(2)]

7. Az R. 1. számú melléklete szerinti táblázat a következõ új 10. sorral egészül ki:

[Sorszám

„10.

Közhasználatú
név

K-HDO

IUPAC-név,
azonosító számok

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

Ciklohexil-hidroxid 977 g/kg
iazén-1-oxid,
káliumsó
EK-szám: nincs
adat
CAS-szám:
66603-10-9 (Ez a
bejegyzés a
K-HDO hidratált
formáira is
vonatkozik.)

A felvétel napja

2010. július 1.

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

2012. június 30.

A felvétel lejárta

2020. június 30.

Terméktípus

8

Különös rendelkezések(2)]

10.1. Az 5. § és a 6. számú melléklet
szerinti engedélyezés során meg kell
vizsgálni – amennyiben ez az adott
termék szempontjából releváns – azokat
a lakosságcsoportokat, amelyek ki
lehetnek téve a termék által okozott
hatásoknak, valamint azokat a
felhasználási vagy expozíciós
körülményeket, amelyek nem
szerepeltek reprezentatív módon a
közösségi szintû kockázatértékelésben.

MAGYAR KÖZLÖNY

9.2. A talaj és a víz vonatkozásában
megállapított kockázatok fényében
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell hozni e környezeti
elemek védelmére.
Az ipari felhasználásra engedélyezett
termék címkéjén és/vagy biztonsági
adatlapján fel kell tüntetni azt, hogy a
kezelt faárut a kezelést követõen fedett
helyen vagy kemény, nem áteresztõ
tartón kell tárolni, hogy így közvetlenül
a talajba vagy vízbe ne kerülhessen
belõle anyag, és a kiváló anyagrészeket
újrahasználat vagy ártalmatlanítás
céljából össze kell gyûjteni.”

7650

[Sorszám

Közhasználatú
név

2009/36. szám

IUPAC-név,
azonosító számok

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

A felvétel napja

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések(2)]

MAGYAR KÖZLÖNY

10.2. Engedély a következõ
feltételekkel adható ki:
10.2.1. A környezetet és a
munkavállókat, illetve más
foglalkozásszerû felhasználókat érintõ
lehetséges kockázatokra tekintettel a
termékeket a nem ipari, nem teljesen
automatizált, nem zárt rendszerekben
nem szabad használni, kivéve, ha a
termék engedélyeztetéséhez benyújtott
kérelem alapján bizonyított, hogy az
5. §-nak és a 6. számú mellékletnek
megfelelõen a kockázatokat elfogadható
szintre lehet csökkenteni.
10.2.2. A kockázatértékelés során tett
megállapításokra figyelemmel a
termékeket megfelelõ egyéni
védõeszközzel kell használni, kivéve, ha
a termék engedélyeztetéséhez benyújtott
kérelem bizonyítja, hogy más
eszközökkel is elfogadható szintre lehet
csökkenteni a felhasználókat érintõ
kockázatot.
10.2.3. A gyermekekre vonatkozóan
megállapított kockázatra figyelemmel a
gyermekekkel közvetlen kapcsolatba
kerülõ faanyag kezelésére nem
használhatók ezek a termékek.”

2009/36. szám

[Sorszám

Közhasználatú
név

7651

7652

8. Az R. 1. számú melléklete szerinti táblázat a következõ új 11. sorral egészül ki:

[Sorszám

„11.

Közhasználatú
név

difenakum

IUPAC-név,
azonosító számok

3-(3-bifenil-4-il-1,
2,3,4-tetrahidro1-naftil)-4-hidroxikumarin
EK-szám:
259-978-4
CAS-szám:
56073-07-5

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

960 g/kg

A felvétel napja

2010. április 1.

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

A felvétel lejárta

2012. március 31.

2015. március 31.

Terméktípus

14

Különös rendelkezések(2)]

11.2.2. A termékeknek averzív
komponenst és szükség szerint
veszélyt jelzõ színezéket kell
tartalmazniuk.
11.2.3. A termékek nem
használhatók irtás céljából
porozószerként.

2009/36. szám

11.2.4. Az emberek, a nem célzott
állatok és a környezet elsõdleges és
másodlagos expozícióját az összes
szükséges és rendelkezésre álló
kockázatcsökkentõ intézkedés
figyelembevétele és alkalmazása révén
minimalizálni szükséges. Ilyenek többek
között a foglalkozásszerû felhasználásra
való korlátozás, a kiszerelés maximális
mennyiségének korlátozása, valamint
a jogosulatlan felnyitás ellen védett,
biztonságos rágcsálóirtó szerelvények
használatára vonatkozó kötelezettségek
rögzítése.”

MAGYAR KÖZLÖNY

11.1. Tekintettel arra, hogy a hatóanyag
a környezetben tartósan megmaradhat,
biológiailag felhalmozódhat és mérgezõ,
illetve a környezetben rendkívül tartósan
megmaradhat és biológiailag rendkívüli
mértékben felhalmozódhat, azt az e
mellékletbe való felvételének megújítása
elõtt a 10. § (8) bekezdése szerinti
összehasonlító kockázatértékelésnek kell
alávetni.
11.2. Engedély a következõ
feltételekkel adható ki:
11.2.1. A hatóanyag névleges
koncentrációja a termékben nem
haladhatja meg a 75 mg/kg arányt,
és csak használatra kész termékek
engedélyezhetõk.

[Sorszám

„12.

Közhasználatú
név

Tiabendazol

IUPAC-név,
azonosító számok

2-tiazol-4-il-1Hbenzimidazol
EK-szám:
205-725-8
CAS-szám:
148-79-8

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

985 g/kg

A felvétel napja

2010. július 1.

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

2012. június 30.

A felvétel lejárta

2020. június 30.

Terméktípus

8

Különös rendelkezések(2)]

MAGYAR KÖZLÖNY
7653

12.1. Engedély a következõ
feltételekkel adható ki:
A kockázatértékelés során tett
megállapítások fényében a kétlépcsõs
vákuumkezelési és merítési
alkalmazásokban használt, az ipari
és/vagy foglalkozásszerû felhasználásra
engedélyezett termékeket megfelelõ
egyéni védõeszközökkel kell használni,
kivéve, ha a termék engedélyezése iránti
kérelem alapján bizonyított, hogy az
ipari és/vagy foglalkozásszerû
felhasználókat fenyegetõ kockázatok
más módon is elfogadható szintre
csökkenthetõek.
12.2. A talajra és a vízre vonatkozóan
megállapított kockázatokra figyelemmel
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell hozni e környezeti
elemek védelmére.
Az ipari felhasználásra engedélyezett
termékek címkéjén és/vagy biztonsági
adatlapján fel kell tüntetni azt, hogy a
frissen kezelt faárut a kezelést követõen
fedett helyen vagy kemény, nem
áteresztõ tartón kell tárolni, hogy így
közvetlenül a talajba vagy vízbe ne
kerülhessen belõle anyag, és a kiváló
anyagrészeket újrahasználat 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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9. Az R. 1. számú melléklete szerinti táblázat a következõ új 12. sorral egészül ki:
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10. Az R. 1. számú melléklete szerinti táblázat a következõ új 13. sorral egészül ki:

[Sorszám

„13.

Közhasználatú
név

Tebukonazol

IUPAC-név,
azonosító számok

1-(4-klórfenil)4,4-dimetil-3(1,2,4-triazol1-il-metil)pentán3-ol EK-szám:
403-640-2
CAS-szám:
107534-96-3

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott
biocid termékben

950 g/kg

A felvétel napja

2010. április 1.

A 16. §
(3) bekezdésének
való megfelelés
határideje(1)

A felvétel lejárta

2012. március 31.

2020. március 31.

Terméktípus

8

Különös rendelkezések(2)]

MAGYAR KÖZLÖNY

13.1. Engedély a következõ
feltételekkel adható ki:
A talaj és a víz vonatkozásában
megállapított kockázatok fényében
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell hozni e környezeti
elemek védelmére.
Az ipari felhasználásra engedélyezett
termék címkéjén és/vagy biztonsági
adatlapján fel kell tüntetni azt, hogy a
kezelt faárut a kezelést követõen fedett
helyen vagy kemény, nem áteresztõ
helyen kell tárolni a talajba és a vízbe
irányuló közvetlen veszteségek
elkerülése és a
veszteségek újrahasználatra vagy
ártalmatlanításra való összegyûjtésének
lehetõvé tétele céljából.
13.2. Termék nem engedélyezhetõ
kültéri felhasználásra szánt fa kezelése
céljából vagy a víz hatásának
folyamatosan kitett fa kezelésére,
kivéve, ha a benyújtott adatok
bizonyítják, hogy a termék megfelel az
5. § és a 6. számú melléklet
követelményeinek, szükség esetén a
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedések megtételével.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
29/2009. (III. 25.) FVM
rendelete

„(1) A támogatási kérelmet a 2010. évtõl évente március 1. és március 31. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az
MVH-hoz.”

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott támogatások részletes feltételeit megállapító
egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

4. §

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton 2010. évtõl évente
március 1. és 31. között lehet benyújtani az MVH, erdõgazdálkodó lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes
megyei kirendeltségéhez.”

1. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történõ elõállításához nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) A támogatási kérelmet a 2010. évtõl évente április 1. és április 30. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az
MVH-hoz.”

2. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 6. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet a 2010. évtõl évente március 1. és március 31. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az
MVH-hoz.”

5. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.)
FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet évente június 15. és július 15. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az MVH-hoz vagy
az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül.”

6. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl
szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet a 2010. és 2011. évben
évente március 1. és március 31. között lehet benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az MVH-hoz.”

3. §
7. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

Az Európai Mezõgazdasági Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi
és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 34/2008. (III. 27.)
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FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet évente szeptember l. és
október 2. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által
rendszeresített formanyomtatványon postai úton az
MVH-hoz.”

8. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM
rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009.
január 10. között, 2009-ben október 1. és október 31. között, azt követõen évente május 1. és május 31. között,
valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás
segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun
keresztül.”

9. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008.
(X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009.
január 10. között, 2009-ben október 1. és október 31.
között, azt követõen évente május 1. és május 31. között,
valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás
segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun
keresztül.”

10. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008.
(X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009.
január 10. között, 2009-ben október 1. és október 31. között, azt követõen évente május 1. és május 31. között,
valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás
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segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun
keresztül.”

11. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008.
(X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009.
január 10. között, ezt követõen a 2009-ben október 1. és
október 31. között, azt követõen évente május 1. és május
31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet
benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az elektronikus ûrlapkitöltõ
szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon,
ügyfélkapun keresztül.”

12. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 75/2007.
(VII. 27.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2008. évben február 1.–március 17. között, a 2010. évtõl évente március 1. és március
31. között lehet benyújtani postai úton a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon a lakóhely/székhely szerint illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez.”

13. §
Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes
Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. számú melléklete
e rendelet melléklete szerint módosul.

14. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba
és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet
a 29/2009. (III. 25.) FVM rendelethez
Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes
Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. számú mellékletének
az ,,Állategység (ÁE) számítási táblázat” utolsó sora helyébe a következõ szövegrész lép:
„
Egyéb baromfi
0,03 ÁE
”

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
12/2009. (III. 25.) KHEM
rendelete
a Gyimesi Zoltán-díj alapításáról és adományozásáról
A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.)
ME rendelet 1. §-ának e) pontjában foglaltakra – a következõket rendelem el:
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2. §

(1) A díj adományozásáról az OAH fõigazgatójának és
az OAH Tudományos Tanácsa elnökének javaslata alapján a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
dönt.
(2) A díj adományozására vonatkozó, a jelölt nevét és
részletes indokolást tartalmazó javaslatot a díj tervezett
adományozásának idõpontja elõtt legalább 15 nappal,
a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternek
címezve kell benyújtani. A javaslathoz mellékelni kell
a javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatát személyes
adatai kezeléséhez, valamint az elismeréssel összefüggõ,
a (3) bekezdés szerinti személyes adatai közzétételéhez.
(3) A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben és a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium honlapján közzé kell tenni az adományozott nevét és beosztását, a díj megnevezését, az elismerés adományozásának indokát.

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1. § (3) bekezdését a 2009. évben azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a díj május 1-jén adományozható.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Gyimesi
Zoltán-díj alapításáról szóló 9/2005. (V. 5.) IM rendelet és
e bekezdés hatályát veszti.
Dr. Molnár Csaba s. k.,

1. §
(1) Az atomenergia alkalmazásának biztonsága, a nukleáris biztonság fejlesztése érdekében kifejtett eredményes
és kiemelkedõ munka elismerésére Gyimesi Zoltán-díjat
(a továbbiakban: díj) alapítok.
(2) A díj természetes személyek részére adományozható.
(3) A díj évenként március 15-én egy fõ részére adományozható. A díjjal emlékplakett, adományozást igazoló
oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összege a mindenkori köztisztviselõi illetményalap tízszerese, amelyet
az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH)
költségvetésébõl kell biztosítani.
(4) A díszdobozban elhelyezett bronzból készült emlékplakett átmérõje 110 mm. Elõlapja bal oldalán a névadó
mellképe, jobb oldalán a díj elnevezése látható. Hátoldalán „A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTER” felirat van, alatta a Magyar Köztársaság egymást keresztezõ tölgy- és babérággal övezett
címere, valamint a díjazott nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas síkfelület található.

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

A pénzügyminiszter
4/2009. (III. 25.) PM
rendelete
a Rendkívüli beruházási tartalék elõirányzat
átcsoportosításának rendjérõl szóló
9/2006. (III. 23.) PM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 49. § (4) bekezdésében foglaltakra – a pénzügyminiszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
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1. §

(1) A Rendkívüli beruházási tartalék elõirányzat átcsoportosításának rendjérõl szóló 9/2006. (III. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A Rendkívüli beruházási tartalék jogcímcsoport
elõirányzatból (a továbbiakban: elõirányzat) jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásához kapcsolódó beruházása megvalósításához átcsoportosítást költségvetési
szerv, helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat,
többcélú kistérségi társulás, egyház, egyéb egyházi jogi
személy, valamint a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt, közhasznú vagy kiemelkedõen közhasznú
szervezetként nyilvántartásba vett szervezet (a továbbiakban: kezdeményezõ) kezdeményezhet írásban, legkésõbb
az adott költségvetési év november 1. napjáig a pénzügyminiszternél.
(2) Egy kezdeményezésben egy – a kezdeményezõ gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minõsülõ tevékenységéhez kötõdõ – beruházás és az ahhoz kapcsolódó
elõirányzat-átcsoportosítási igény terjeszthetõ elõ.”
(2) Az R. 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kezdeményezésben meg kell jelölni:]
„b) a kezdeményezõ azonosító adatait, így különösen
nevét, székhelyét, elérhetõségeit, tevékenységét, képviselõjének nevét és tisztségét, továbbá a kezdeményezésben
megjelölt beruházáshoz kapcsolódóan ellátott közfeladatot,”
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házás megvalósításához a finanszírozási igény elõre nem
tervezhetõ, váratlan esemény, illetve helyzet miatt következett be és forrás biztosítása]
„d) az állampolgárok szélesebb körét érintõ, állami
vagy önkormányzati feladatkörbe tartozó, más módon
nem megoldható feladat ellátása, vagy”
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép
hatályba. Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen elõterjesztett kezdeményezésekrõl a pénzügyminiszter az
R.-nek a benyújtás idõpontjában hatályos rendelkezései
alapján dönt.
(2) Az R.
a) 4. § (2)–(4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés elsõ és
második mondatában, (2) bekezdésében, (3) bekezdés
elsõ, második és harmadik mondatában és (4) bekezdés
b) pontjában a ,,fejezet felügyeletét ellátó szerv” szövegrész helyébe a ,,fejezetet irányító szerv” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdés elsõ mondatában és 8. § (1) bekezdésében a ,,fejezet felügyeletét ellátó szervet” szövegrész
helyébe a ,,fejezetet irányító szervet” szöveg
lép.
(3) E rendelet 1–3. §-a és 4. § (2) bekezdése az e rendelet
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(4) E rendelet 2010. január 1-jén hatályát veszti.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

2. §
Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a kezdeményezõ nem fejezetet irányító szerv,
a titkárság a hiánytalan kezdeményezés beérkezését követõ 8 napon belül felhívja a kezdeményezésben megjelölt
beruházáshoz kapcsolódó közfeladatért felelõs fejezetet
irányító szervet szakmai álláspontjának kialakítására.
A fejezetet irányító szerv az elõirányzat-átcsoportosításra
irányuló kezdeményezés megalapozottságára vonatkozó
– a (2) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével kialakított – szakmai álláspontjáról 15 napon belül tájékoztatja a titkárságot.”

VII. Jogegységi
határozatok
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata
1/2009. PJE
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Polgári
Jogegységi Tanácsa a Legfelsõbb Bíróság Gfv. IX. tanácsa
által kezdeményezett jogegységi eljárásban meghozta
a következõ

3. §
jogegységi határozatot:
Az R. 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A bizottság az elõirányzat terhére történõ átcsoportosítási igényt javaslatában akkor támogatja, ha folyamatban lévõ beruházás, illetve sürgõs, újonnan induló beru-

Nincs helye felülvizsgálatnak az olyan vagyonjogi ügyben hozott jogerõs közbensõ ítélet ellen, amelyben a keresettel érvényesített követelés értéke nem haladja meg az
egymillió forintot.
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INDOKOLÁS
I.

A Legfelsõbb Bíróság ítélkezõ tanácsa a Gfv.IX.30
400/2008/5. számú végzésével a bíróságok szervezetérõl
és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (Bsz.)
29. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján jogegységi eljárás lefolytatását kezdeményezte abban a kérdésben, hogy
van-e helye felülvizsgálatnak a vagyonjogi ügyben hozott
közbensõ ítélet ellen akkor, ha a keresetben érvényesített
követelés az 1 000 000 forintot nem haladja meg. Az eljáró
tanács a Bsz. 29. §-ának (2) bekezdése alapján az elõtte
folyó eljárást a Pp. 274. §-ának (5) bekezdése szerint a jogegységi határozat meghozataláig felfüggesztette.
Az eljáró tanács a jogegységi határozat meghozatalának
szükségességét azzal indokolta, hogy el kíván térni a Legfelsõbb Bíróság Pfv.I.20 786/2008/5. számú végzésében
megfogalmazott jogi állásponttól. Az említett végzéssel
a Legfelsõbb Bíróság egy közbensõ ítélet ellen elõterjesztett felülvizsgálati kérelem alapján indult felülvizsgálati
eljárás során a Pp. 271. §-ának (2) bekezdésére alapítottan
hivatalból elutasította a felülvizsgálati kérelmet arra tekintettel, hogy az ügy vagyonjogi pernek minõsül, és a pertárgy értéke, amely azonos a túlépítéssel érintett ingatlan
értékével, nem haladja meg a törvény által megkívánt
1 000 000 forintot. A végzés utalt arra is, hogy a közbensõ
ítélet elleni jogorvoslati eljárás tárgyának értéke csak az
illetékalap megállapítása szempontjából minõsül meg nem
határozható pertárgyértékûnek.
A fentiekkel szemben a jogegységi eljárást kezdeményezõ tanácsnak az a jogi álláspontja, hogy a közbensõ ítélet elleni felülvizsgálat esetében a felülvizsgálati kérelemben vitatott értéket nem lehet azonosnak tekinteni a kereseti követelésnek megfelelõ pertárgyértékkel, mert a bíróság ilyen esetben magáról a követelésrõl még nem határoz,
csak a jogalap kérdésében tesz megállapítást. Miután
a Pp. 24. §-ában foglalt rendelkezések szerint a pertárgy
értéke nem határozható meg, ezért ilyen esetben nem
alkalmazható az 1 000 000 forint értékhatárra vonatkozó,
a felülvizsgálatot kizáró szabály sem.
A felvetett jogkérdésben – amely jelentõs kihatással van
a felek jogérvényesítési lehetõségeire – a nem egységes
bírói gyakorlatra tekintettel szükséges az egyértelmû álláspont kialakítása.

II.
A legfõbb ügyész álláspontja szerint a Pp. 271. §-ának
(2) bekezdését arra tekintet nélkül kell alkalmazni, hogy
a jogalap kérdésében közbensõ ítélet született-e vagy sem.
Vagyonjogi ügyben hozott közbensõ ítélet ellen felülvizsgálati kérelem elõterjesztésének kizárólag abban az esetben van helye, ha az érvényesített jog vagy követelés értéke a törvény által megkívánt 1 000 000 forintos értéket
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meghaladja. Nem indokolt, hogy pusztán a jogalap, illetve
az összegszerûség felõli döntés meghozatalának elkülönülése a jogorvoslat igénybevehetõségében különbséget
eredményezzen.

III.
Vagyonjogi pernek minõsül a bírói gyakorlat szerint
minden olyan jogvita, ahol a perben érvényesített követelés értéke pénzösszegben kifejezhetõ. A vagyonjogi
perekben a jogalkotó abból indul ki, hogy a magasabb
összegû követeléshez a feleknek nagyobb érdeke fûzõdik,
az ilyen perek jelentõsége nagyobb, ezért magasabb pertárgyérték esetén a per elbírálását már elsõfokon is magasabb szinten álló bíróság hatáskörébe utalja. A pertárgy
értékének abból a szempontból is jelentõsége van, hogy
a kisebb értékû perek elbírálására a Pp. sajátos, egyszerûbb
szabályok alkalmazását írja elõ (lásd a Pp. XXVI. Fejezetét), illetve bizonyos körben kizárja, hogy a kisebb pertárgyértékû ügyek elbírálása a Legfelsõbb Bíróságig juthasson el.
A Pp. 271. §-ának (2) bekezdése szerint nincs helye
felülvizsgálatnak olyan vagyonjogi ügyben, amelyben
a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték, illetve annak
a 24. §, valamint a 25. § (3) és (4) bekezdése alapján,
továbbá a 25. § (3) bekezdésének az egyesített perekre történõ megfelelõ alkalmazásával megállapított értéke az
1 000 000 forintot nem haladja meg. Ez az értékhatártól
függõ kizárás nem vonatkozik a 23. § (1) bekezdésének
b) és h) pontjában, valamint a 24. § (2) bekezdésének a)
pontjában meghatározott ügyekre, továbbá a munkaügyi
perekben elõterjesztett pénzkövetelésre.
A Pp. 213. §-ának (1) bekezdése szerint az ítéletben foglalt döntésnek ki kell terjednie a perben, illetõleg a 149. §
alapján egyesített perekben érvényesített valamennyi
kereseti kérelemre. A Pp. tehát fõszabályként ítélet meghozatalát írja elõ és csak a törvényben meghatározott szigorú feltételek fennállása esetén teszi azt lehetõvé, hogy
a bíróság az egyes kereseti kérelmekrõl, vagy kérelemrészekrõl külön, részítélettel döntsön, vagy ha a követelés
összege (mennyisége) tekintetében a vita elkülöníthetõ,
a bíróság a jog fennállását közbensõ ítélettel elõzetesen is
megállapíthassa [Pp. 213. § (2)–(3) bek.].
A kialakult bírói gyakorlat szerint a közbensõ ítélet
meghozataláról való döntés során a bíróság elsõsorban célszerûségi szempontokat mérlegel. A közbensõ ítélet célja
a jogvita leegyszerûsítése és a költségtakarékosság.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy felesleges a követelés összegének megállapítására széles körû bizonyítást lefolytatni, ha
kétséges, hogy a követelés jogalapja fennáll-e. A jogorvoslat igénybevételének lehetõsége azonban nem függhet
az eljáró bírósági tanács célszerûségi szempontból meghozott döntésétõl, nem függhet attól, hogy a bíróság az érde-
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mi határozatát egy vagy két eljárási szakaszban hozza-e
meg.
Vagyonjogi ügyben – figyelemmel arra, hogy a kereset
tárgya szükségképpen pénzkövetelés – a pertárgy értéke az
eljárás minden szakaszában azzal az összeggel egyezik
meg, amelynek megfizetésére a felperes az alperest kötelezni kéri. Ezen a tényen nem változtat az, ha az eljáró
bíróság a jogalap és az összegszerûség kérdésében nem
egyszerre dönt, hanem külön határoz. Az ilyen perben
a közbensõ ítélettel elbírált követelés pontos összege csak
annyiban nem állapítható meg, hogy az összeg tekintetében a folytatandó eljárásban kell majd döntenie a bíróságnak.
A jogorvoslati eljárásban a per tárgyának értékét a fél
által a fellebbezésében vagy a felülvizsgálati kérelmében
vitatott érték alapján kell meghatározni. Ez azonban nem
lehet magasabb a keresettel érvényesített követelés összegénél még a Pp. 24. §-a (2) bekezdésében foglalt számítás
alkalmazása esetében sem. Ha a közbensõ ítélet elleni
felülvizsgálati eljárásban az ügy meg nem határozható pertárgyértékûnek minõsülne, az esetenként azt jelentené,
hogy a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték összege
magasabb lenne, mint a keresettel érvényesített követelés.
Ez is arra mutat, hogy a közbensõ ítélet elleni jogorvoslat
elbírálása során az illetékalap számítási módja kizárólag
arra szolgál, hogy a jogorvoslati kérelmet elbíráló bíróság
szolgáltatásáért az azt igénybevevõ felek ezen a módon
külön fizessenek. A jogegységi határozat nem érinti ezt
a felek számára kedvezõ gyakorlatot.
A kifejtettekre figyelemmel a jogegységi tanács a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében
(Bsz. 27. §) a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és határozatát a Bsz. 32. § (4) bekezdése alapján
a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2009. március 9.

Dr. Wellmann György s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Tamáné dr. Nagy Erzsébet s. k., Dr. Murányi Katalin s. k.,
elõadó bíró

bíró

Dr. Bella Mária s. k.,

Dr. Orosz Árpád s. k.,

bíró

bíró
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IX. Határozatok Tára
Az Országgyûlés határozatai
Az Országgyûlés
21/2009. (III. 25.) OGY
határozata
a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok felvétele
jubileumának méltatásáról*
A Magyar Országgyûlés
– tekintettel arra, hogy a Magyar–Japán Jubileumi Év
keretében 2009-ben ünnepeljük az Osztrák–Magyar
Monarchia és Japán közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 140., illetve a Magyarország és Japán közötti
kapcsolatok újrafelvételének 50. évfordulóját;
– figyelemmel a magyar és japán nép barátságára, az
egymás kultúrája iránti érdeklõdés fokozódására, továbbá
a jelentõs magyarországi japán tõkebefektetésekre, s a
valamennyi területen bõvülõ kétoldalú kapcsolatainkra;
– elismerve azt, hogy a két nép tiszteletben tartja a jogállamiság és az egyetemes emberi jogok értékeit;
– figyelembe véve azt, hogy Japán kiemelkedõ gazdasági súlya, bõvülõ nemzetközi szerepvállalása következtében a továbbiakban is jelentõs szereplõje lesz a nemzetközi közösségnek,
a következõ határozatot hozza:
A Magyar Országgyûlés
1. megemlékezik 2009-ben, a magyar–japán jubileumi
év keretében az Osztrák–Magyar Monarchia és Japán közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 140., illetve a
Magyarország és Japán közötti kapcsolatok újrafelvételének 50. évfordulójáról, ezzel is tovább mélyítve és megerõsítve a két nép közötti barátságot;
2. támogatja, hogy a jubileumi év alkalmából olyan
eseményekre kerüljön sor, amelyek kulturális, tudományos, turisztikai és más értékeink bemutatásával hozzájárulnak egymás jobb megismeréséhez;

* A határozatot az Országgyûlés a 2009. március 23-i ülésnapján fogadta el.
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3. kész arra, hogy a japán alsóházzal és a japán felsõházzal együttmûködve a két törvényhozás is hozzájáruljon
a jubileumi év méltó megünnepléséhez.
4. A határozat közzététele napján lép hatályba.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Török Zsolt s. k.,

V. Németh Zsolt s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés
22/2009. (III. 25.) OGY
határozata
a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységérõl
szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelem
további erõsítését szolgáló intézkedésekrõl*
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a) A felelõs hitelezõi és hitelfelvevõi magatartás erõsítése. A pénzügyi szolgáltatások területén a fogyasztói
tudatosság növelése, a fogyasztók pénzügyi ismereteinek
és a pénzügyi kultúrának a fejlesztése.
b) A gyermekintézmények élelmezési és szolgáltatási
színvonalának javítása, a hátrányos helyzetû gyermekek
megfelelõ táplálkozásának elõsegítése a közétkeztetésben.
c) A közétkeztetés finanszírozásának felülvizsgálata, a
nyersanyagnorma minimális összegének meghatározása.
d) Tagállami fellépés lehetõségének áttekintése az
egészségre ható termékekre vonatkozó európai uniós szabályozás szigorítása és egyértelmûvé tétele érdekében.
e) Az energiapiaci liberalizáció során a fogyasztóvédelem szempontjainak érvényesítése.
f) A hatékonyabb ellenõrzés érdekében az építés-ellenõrzést végzõ hatóságok finanszírozásának növelése és
szervezeti megerõsítése.
g) A szociális szolgáltatásokat igénybe vevõk tudatos
fogyasztói szerepének erõsítése.
4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Dr. Szili Katalin s. k.,

1. Az Országgyûlés elfogadja a Fogyasztóvédelmi eseti
bizottság tevékenységérõl szóló jelentést.
2. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja
meg az alábbi javaslatok törvényekbe és más jogszabályokba való beépítésének lehetõségét:
a) A lakossági pénzügyi szolgáltatások területén a
fogyasztók védelmét teljesebbé tévõ – a közösségi jogi
rendelkezéseket is szem elõtt tartó – szabályozás kialakítása, különös tekintettel az ügyfelek elõzetes tájékoztatására, a szerzõdési feltételek ügyfél számára kedvezõtlen
egyoldalú módosítására, az elõtörlesztés, valamint a pénzügyi termékek közvetítésének szabályaira.
b) A közétkeztetést ellátó szolgáltató kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás reformja annak érdekében,
hogy az elbírálás során a minõség, az élelmiszer-biztonság
és az egészséges táplálkozás fõ szemponttá válhasson.
c) A közétkeztetésre vonatkozó jogi szabályozásban a
korcsoportonként elõírt energia- és tápanyag-beviteli értékek kötelezõvé tétele.
d) Az egészségre ható termékekre vonatkozó joganyag
áttekintése és szükség szerinti módosítása.
e) Az építõipari szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó jogszabályokban a kötelezõ alkalmassági idõre vonatkozó rendelkezések összhangjának biztosítása.
f) A szociális szolgáltatások igénybe vevõire vonatkozó jogi szabályozás fogyasztóvédelmi megközelítésû
felülvizsgálata.
3. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozzon ki intézkedési tervet az alábbi javaslatok megvalósítása érdekében:
* A határozatot az Országgyûlés a 2009. március 23-i ülésnapján fogadta el.

az Országgyûlés elnöke

Török Zsolt s. k.,

V. Németh Zsolt s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

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 Országgyûlés az ÁPV Zrt. és jogelõdei – mint a
privatizáció lebonyolítására létrehozott célszervezetek –
tevékenységérõl és a teljes privatizációs folyamatról
(1990–2007.) szóló jelentést tudomásul veszi.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Török Zsolt s. k.,

V. Németh Zsolt s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2009. március 23-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés
24/2009. (III. 25.) OGY
határozata

2009/36. szám

az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba
Ágh Péter korábban megüresedett helyére
dr. Dragon Pált,

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

a Költségvetési, pénzügyi és számvevõszéki bizottságba
Herényi Károly korábban megüresedett helyére
Molnár Oszkárt,

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következõk szerint
módosul:

a Környezetvédelmi bizottságba
Katona Kálmánt (elnöki megbízatásának korábbi megszûnését követõen)

Az Országgyûlés
az Egészségügyi bizottságba
Dr. Csáky Andrást (a korábban megüresedett bizottsági
tagsági helyére)
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba
Pettkó Andrást (a korábban megüresedett bizottsági tagsági helyére)
az Európai ügyek bizottságába
dr. Csapody Miklóst (a korábban megüresedett bizottsági tagsági helyére)
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba
Molnár Oszkár helyett
Herényi Károlyt,
a Honvédelmi és rendészeti bizottságba
Karsai Pétert (alelnöki megbízatásának korábbi megszûnését követõen)
* A határozatot az Országgyûlés a 2009. március 23-i ülésnapján fogadta el.

a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló
bizottságba
dr. Dávid Ibolyát (a korábban megüresedett bizottsági
tagsági helyére)
a Nemzetbiztonsági bizottságba
Karsai Péter korábban megüresedett helyére
dr. Horváth Zsoltot (Veszprém),
az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba
Hock Zoltánt (a korábban megüresedett bizottsági tagsági helyére)
a Sport- és turisztikai bizottságba
Lengyel Zoltánt (alelnöki megbízatásának korábbi megszûnését követõen)
a bizottság tagjává megválasztja.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Török Zsolt s. k.,

V. Németh Zsolt s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje
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