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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

72/2009. (VI. 25.) FVM
rendelete

a növényegészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól  szóló

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2008. évi XLVI. tör vény 76.  §-a (2) be kez dé sé nek 6. és
7. pont já ban fog lalt 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.  §-ának
c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 60.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Bel föl di nö vény-egész ség ügyi bi zo nyít vánnyal
kell szál lí ta ni egyik me gyé bõl a má sik me gyé be

a) gyûj tõ hely re a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ese tek ben, ki vi te li cél lal a cél or szág elõ írásai sze rint nö -
vény-egész ség ügyi el len õr zés re kö te le zett kül de mé nye -
ket,

b) ha jó kül de mény ként tör té nõ fel adás hoz a sze mes ter -
mé nye ket.”

(2) Az R. 60.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) Az im por tá ló or szág elõ írása alap ján vizs gá lat kö te -
les ter mék ki vi tel cél já ból – amennyi ben azt az im por tõr
kéri – más tag ál lam ban lévõ gyûj tõ hely re, fel adó hely re
a 27. szá mú mel lék let sze rin ti, Eu ró pai Uni ón be lü li nö -
vény-egész ség ügyi in for má ci ós do ku men tum mal szál lít -
ha tó.

2.  §

(1) Az R. 69.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ja:]

„l) A Bi zott ság 2008/61/EK irány el ve (2008. jú -
nius 17.) a 2000/29/EK ta ná csi irány elv I–V. mel lék le té -
ben sze rep lõ ká ro sí tó szer ve ze tek, nö vé nyek, nö vé nyi ere -
de tû ter mé kek és egyéb áruk kí sér let vagy tu do má nyos
célú te vé keny ség, va la mint faj ta sze lek ci ós mun ka cél já ból 
a Kö zös ség te rü le té re, vagy an nak egyes vé dett öve ze te i be 
tör té nõ be lép te té sé re vagy eze ken be lü li moz ga tá sá ra vo -
nat ko zó fel té te lek meg ál la pí tá sá ról (ko di fi kált vál to zat)”

(2) Az R. 69.  §-a (1) be kez dé sé nek o) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ja:]

„o) a Ta nács 2000/29/EK irány el ve (2000. má jus 22.)
a nö vé nye ket vagy nö vé nyi ter mé ke ket ká ro sí tó szer ve ze -
tek nek a Kö zös ség be tör té nõ be hur co lá sa és a Kö zös sé gen
be lü li el ter je dé se el le ni vé de ke zé si in téz ke dé sek rõl, va la -
mint az azt mó do sí tó,

1. a Bi zott ság 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK,
2003/22/EK, 2003/47/EK, 2003/116/EK, 2004/31/EK,
2004/70/EK, 2004/102/EK, 2005/16/EK, 2005/77/EK,
2006/14/EK, 2006/35/EK, 2007/41/EK, 2008/64/EK,
2008/109/EK és 2009/7/EK irány el ve, va la mint a Ta nács
2002/89/EK, 2005/15/EK irány el ve,

2. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 882/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 29.) a ta kar mány- és élel mi szer jog,
va la mint az ál lat-egész ség ügyi és az ál la tok kí mé le té re vo -
nat ko zó sza bá lyok kö ve tel mé nye i nek tör té nõ meg fe le lés
el len õr zé sé nek biz to sí tá sa cél já ból vég re haj tott ha tó sá gi
el len õr zé sek rõl.”

3.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az R. 5. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(4) Az R. 6. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(5) Az R. 8. szá mú mel lék le te e ren de let 5. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(6) Az R. e ren de let 6. szá mú mel lék le te sze rin ti 27. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon na pon
lép ha tály ba, és az azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.
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(2) Ha tá lyát vesz ti:
a) az R. 2. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka sza

a) pont já nak 24. al pont ja;
b) az R. 5. szá mú mel lék le te A ré sze I. sza ka szá nak

25.8. pont ja.

5.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2008/61/EK irány el ve (2008. jú ni us 17.)
a 2000/29/EK ta ná csi irány elv I–V. mel lék le té ben sze rep -
lõ ká ro sí tó szer ve ze tek, nö vé nyek, nö vé nyi ere de tû ter mé -
kek és egyéb áruk kí sér let vagy tu do má nyos célú te vé -
keny ség, va la mint faj ta sze lek ci ós mun ka cél já ból a Kö -
zös ség te rü le té re, vagy an nak egyes vé dett öve ze te i be tör -

té nõ be lép te té sé re vagy eze ken be lü li moz ga tá sá ra vo nat -
ko zó fel té te lek meg ál la pí tá sá ról (ko di fi kált vál to zat);

b) a Bi zott ság 2008/64/EK irány el ve (2008. jú ni us 27.)
a nö vé nye ket vagy nö vé nyi ter mé ke ket ká ro sí tó szer ve ze -
tek nek a Kö zös ség be tör té nõ be hur co lá sa és a Kö zös sé gen
be lü li el ter je dé se el le ni vé de ke zé si in téz ke dé sek rõl  szóló
2000/29/EK ta ná csi irány elv I–IV. mel lék le té nek mó do sí -
tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2009/7/EK irány el ve (2009. feb ru ár 10.)
a nö vé nye ket vagy nö vé nyi ter mé ke ket ká ro sí tó szer ve ze -
tek nek a Kö zös ség be tör té nõ be hur co lá sa és a Kö zös sé gen
be lü li el ter je dé se el le ni vé de ke zé si in téz ke dé sek rõl  szóló
2000/29/EK ta ná csi irány elv I., II., IV. és V. mel lék le té nek 
mó do sí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka szá nak a) pont ja a kö vet ke zõ 10.1. al pont tal egé szül ki:

[Ro va rok, at kák és fo nál fér gek fej lõ dé sük va la mennyi stá di u má ban]

„10.1. Dend ro li mus si bi ri cus Tschet ve ri kov”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka sza a) pont já nak 14. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ro va rok, at kák és fo nál fér gek fej lõ dé sük va la mennyi stá di u má ban]

„14. Di ab ro ti ca vir gi fe ra zeae Kry san & Smith”

3. Az R. 1. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka szá nak a) pont ja a kö vet ke zõ 19.1. al pont tal egé szül ki:

[Ro va rok, at kák és fo nál fér gek fej lõ dé sük va la mennyi stá di u má ban]

„19.1. Rhyn chop ho rus pal ma rum (L.)”

4. Az R. 1. szá mú mel lék le te A. ré sze II. sza ka szá nak a) pont ja a kö vet ke zõ 0.1. al pont tal egé szül ki:

[Ro va rok, at kák és fo nál fér gek fej lõ dé sük va la mennyi stá di u má ban]

„0.1. Di ab ro ti ca vir gi fe ra vir gi fe ra Le Con te”



2. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka szá nak a) pont ja a kö vet ke zõ 1.1. pont tal egé szül ki:

[Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya]

„1.1. Ag ri lus
pla ni pen nis Fa ir ma i re

Ka na dá ból, Kí ná ból, Ja pán ból, Mon gó li á ból, a Ko re ai Köz tár sa ság ból, Orosz or szág ból, Taj van ból és az
USA-ból szár ma zó, ül te tés re szánt Fra xi nus L., Jug lans mands hu ri ca Ma xim., Ul mus .da vi di a na Planch.,
Ul mus par vi fo lia Jacq. És Pte ro ca rya rho i fo lia Si e bold & Zucc. nö vé nyek, a nö vé nyi szö vet te nyé sze tek, és
ve tõ ma gok, fa anya gok és fakéreg kivételével”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka szá nak a) pont ja a kö vet ke zõ 28.1. pont tal egé szül ki:

[Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya]

„28.1. Scro bi pal pop sis so la ni vo ra Po volny A So la num tu be ro sum L. gu mói”

3. Az R. 2. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka szá nak c) pont ja a kö vet ke zõ 14.1. pont tal egé szül ki:

[Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya]

„14.1. Ste gop ho ra ul mea (Schwe i nitz: Fri es) Sy dow
&Sy dow

Ul mus L. és Zel ko va L. ül te tés re szánt nö vé nyei, a ve tõ mag ki vé te lé vel”

4. Az R. 2. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka szá nak d) pont ja a kö vet ke zõ 5.1. pont tal egé szül ki:

[Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya]

„5.1. Chry sant he mum stem nec ro sis vi rus Dend rant he ma (DC.) Des Moul. és Lyco per si con lyco per si cum (L.), Kars ten
ex Farw. ül te tés re szánt nö vé nyei, a ve tõ mag ki vé te lé vel”

5. Az R. 2. szá mú mel lék le te A. ré sze II. sza ka szá nak a) pont ja a kö vet ke zõ 6.3. pont tal egé szül ki:

[Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya]

„6.3. Pa ra sa is se tia nig ra (Ni et ner) Cit rus L. For tu nel la Swing le, Pon ci rus Raf. nö vé nyek és hib rid je ik, a ter més
és a ve tõ mag ki vé te lé vel”

6. Az R. 2. szá mú mel lék le te A. ré sze II. sza ka szá nak a) pont ja a kö vet ke zõ 10. pont tal egé szül ki:

[Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya]

„10. Pa y san di sia arc hon (Bur me is ter) Ül te tés re szánt Pal mae nö vé nyek, ame lyek ala pi törzs át mé rõ je 5 cm-nél
na gyobb és ame lyek a kö vet ke zõ nem zet sé gek hez tar toz nak: Bra hea Mart.,
Bu tia Becc., Cha ma e rops L., Ju ba ea Kunth, Li vis to na R. Br., Pho e nix L.,
Sa bal Adans., Sy ag rus Mart., Tra chy car pus H. Wendl., Trith ri nax Mart.,
Wa shing to nia Raf.”

7. Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ B. résszel egé szül ki:

„B. RÉSZ
Zárlati károsítók, amelyeknek meghatározott védett zónákba  való behurcolása és terjedésének elõsegítése tilos, 

ha azok meghatározott növényeken vagy növényi termékeken elõfordulnak

a) Ro va rok, at kák és fo nál fér gek, fej lõ dé sük va la mennyi stá di u má ban

Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya Vé dett zóna (zó nák)

1. Ant ho no mus gran dis (Boh.) Gos sy pi um spp. ve tõ mag ja és ter mé se
(tok ter mé se) és a nem mag ta la ní tott gya pot

Gö rög or szág, Spa nyol or szág (An da lú zia,
Ka ta ló nia, Ext re ma du ra, Mur cia, Va len cia)

2. Cep hal cia la ri cip hi la (Klug) Ül te tés re szánt La rix Mill. nö vé nyek,
a ve tõ mag ki vé te lé vel

Ír or szág, Egye sült Ki rály ság
(Észak-Ír or szág, Man-szi get és Jer sey)
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Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya Vé dett zóna (zó nák)

3. Dend roc to nus mi cans Ku ge lan Abi es Mill., La rix Mill., Pi cea A. Di etr.,
Pi nus L. és Pse u dot su ga Carr. nö vény fa jok
több mint 3 m ma gas sá gú nö vé nyei,
a ter més és a ve tõ mag ki vé te lé vel,
tû le ve lû ek (Co ni fe ra les) kér ges fa anya ga és
hán tolt kér ge

Gö rög or szág, Ír or szág, Egye sült Ki rály ság
(Észak-Ír or szág, Man-szi get és Jer sey)

4. Gilp hi nia her cy ni ae (Har tig) Pi cea A. Di etr. nö vény fa jok ül te tés re szánt
nö vé nyei, a ve tõ mag ki vé te lé vel

Gö rög or szág, Ír or szág, Egye sült Ki rály ság
(Észak-Ír or szág, Man-szi get és Jer sey)

5. Go nip te rus scu tel la tus Gyll. Eu calyp tus l¨He rit. nö vény fa jok nö vé nyei,
a ter més és a ve tõ mag ki vé te lé vel

Gö rög or szág, Por tu gá lia (Azo ri-szi ge tek)

6. a) Ips ami ti nus Eich hof Abi es Mill., La rix Mill., Pi cea A. Di etr. és
Pi nus L. nö vény fa jok több mint 3 m
ma gas sá gú nö vé nyei, a ter més és a ve tõ mag 
ki vé te lé vel, tû le ve lû ek (Co ni fe ra les) kér ges
fa anya ga és hán tolt kér ge

Gö rög or szág, Fran cia or szág (Kor zi ka),
Ír or szág, Egye sült Ki rály ság

  b) Ips cemb rae Heer Abi es Mill., La rix Mill., Pi cea A. Di etr.,
Pi nus L. és Pse u dot su ga Carr. nö vény fa jok
több mint 3 m ma gas sá gú nö vé nyei,
a ter més és a ve tõ mag ki vé te lé vel,
tû le ve lû ek (Co ni fe ra les) kér ges fa anya ga és
hán tolt kér ge

Gö rög or szág, Ír or szág, Egye sült Ki rály ság
(Észak-Ír or szág, Man-szi get)

  c) Ips dup li ca tus Sahl berg Abi es Mill., La rix Mill., Pi cea A. Di etr. és
Pi nus L. nö vény fa jok több mint 3 m
ma gas sá gú nö vé nyei, a ter més és a ve tõ mag 
ki vé te lé vel, tû le ve lû ek (Co ni fe ra les) kér ges
fa anya ga és hán tolt kér ge

Gö rög or szág, Ír or szág, Egye sült Ki rály ság

  d) Ips sex den ta tus Bör ner Abi es Mill., La rix Mill., Pi cea A. Di etr. és
Pi nus L. nö vény fa jok több mint 3 m
ma gas sá gú nö vé nyei, a ter més és a ve tõ mag 
ki vé te lé vel, tû le ve lû ek (Co ni fe ra les) kér ges
fa anya ga és hán tolt kér ge

Cip rus (2008. már ci us 31-ig), Ír or szág,
Egye sült Ki rály ság (Észak-Ír or szág,
Man-szi get)

  e) Ips typog rap hus Heer Abi es Mill., La rix Mill., Pi cea A. Di etr.,
Pi nus L. és Pse u dot su ga Carr. nö vény fa jok
több mint 3 m ma gas sá gú nö vé nyei,
a ter més és a ve tõ mag ki vé te lé vel,
tû le ve lû ek (Co ni fe ra les) kér ges fája és
hán tolt kér ge

Ír or szág, Egye sült Ki rály ság

7. Ster no che tus man gi fe rae Fab ri ci us Har ma dik or szá gok ból szár ma zó Man gi fe ra
spp. ve tõ mag ja

Spa nyol or szág (Gra na da és Ma la ga),
Por tu gá lia (Alen te jo, Al gar ve és Ma de i ra)

8. Tha u me to po ea pi tyo cam pa (Den. és
Schiff.)

Pi nus L. nö vény fa jok ül te tés re szánt
nö vé nyei, a ter més és a ve tõ mag ki vé te lé vel

Spa nyol or szág (Ibi za)

b) Bak té ri u mok

Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya Vé dett zóna (zó nák)

1. Cur to bac te ri um flac cum fa ci ens pv.
flac cum fa ci ens (Hed ges) Col lins és Jo nes

Pha se o lus vul ga ris L. és Do li chos Jacq.
ve tõ mag ja

Gö rög or szág, Spa nyol or szág, Por tu gá lia

2. Er wi nia amy lo vo ra (Burr.) Winsl. et al. Az aláb bi nem zet sé gek hez tar to zó nö vé nyek 
ré szei, a ter més, ve tõ mag és ül te tés re szánt
nö vé nyek ki vé te lé vel, de be le ért ve
a be por zás ra szol gá ló élõ pol lent:
Ame lan chi er Med., Cha e no me les Lindl.,
Co to ne as ter Ehrh., Cra ta e gus L., Cy do nia
Mill., Eri o bot rya Lindl., Ma lus Mill.,
Mes pi lus L., Pho ti nia da vi di a na (Dcne.)
Car dot, Py ra cant ha Roem., Py rus L. és
Sor bus L.

a) Spa nyol or szág, Észt or szág,
Fran cia or szág (Kor zi ka), Olasz or szág
(Ab ruz zi; Ba si li ca ta; Ca lab ria; Cam pa nia;
Fri u li-Ve ne zia Gi u lia; La zio; Li gu ria
Mar che; Mo li se; Pi ed mont; Szar dí nia;
Szi cí lia; Tos ca na; Umb ria; Val le d’ Aos ta)
és Lett or szág, Por tu gá lia, Finn or szág, az
Egye sült Ki rály ság (Észak-Ír or szág,
Man-szi get és a Csa tor na-szi ge tek)
ese té ben.
2008. már ci us 31-ig:
b) Ír or szág, Olasz or szág (Apu lia;
Emi lia-Ro mag na: For lí-Ce se na (a 9. szá mú
or szá gos fõ út tól – a Via Emi li á tól –
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Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya Vé dett zóna (zó nák)

észak ra fek võ me gyei te rü let ki vé te lé vel),
Par ma, Pi a cen za és Ri mi ni tar to mány 
(a 9. szá mú or szá gos fõ út tól
– a Via Emi li á tól – észak ra fek võ me gyei
te rü let ki vé te lé vel); Lom bar dia; Ve ne to:
ki vé ve Ro vi go tar to mány ban Ro vi go,
Po le sel la, Vil la mar za na, Frat ta Po le si ne,
San Bel li no, Ba dia Po le si ne, Tre cen ta,
Ce ne sel li, Pon tec chio Po le si ne, Ar quá
Po le si ne, Cos ta di Ro vi go, Oc chi o bel lo,
Lend in ara, Can da, Fi ca ro lo, Gu ar da Ve ne ta, 
Fras si nel le Po le si ne, Vil la no va del Gheb bo,
Fi es so Um ber ti a no, Cas tel gug li el mo,
Bag no lo di Po, Gi ac ci a no con Ba ru chel la,
Bo sa ro, Ca na ro, Lu sia, Pin ca ra, Sti en ta,
Ga i ba, Sa la ra köz igaz ga tá si te rü let,
va la mint Pa do va tar to mány ban Cas tel bal do, 
Bar bo na, Pi a cen za d’A di ge, Ves co va na,
S. Ur ba no, Bo a ra Pi sa ni, Masi köz igaz ga tá si 
te rü let, és Ve ro na tar to mány ban Palu,
Ro ver chi a ra, Leg na go, Cas tag na ro, Ron co
all” Ad ige, Vil la Bar to lo mea, Op pe a no,
Ter raz zo, Iso la Riz za, An gi a ri köz igaz ga tá si 
te rü let); Lit vá nia, Auszt ria [Bur gen land,
Kar in tia, Al só-Auszt ria, Ti rol (li en zi
köz igaz ga tá si te rü let), Stá jer or szág, Bécs],
Szlo vé nia (Go renjs ka és Ma ri bor ré gi ó kat
ki vé ve), Szlo vá kia [Bla hó, Fel sõ vá mos és
Ekecs (Du na szer da hely me gye),
Ga ram da másd és Ga ram ke le csény (Lõ cse
me gye), Nagy ré pény (To pol csány me gye),
Mál na pa tak (Pol tár me gye), Tor na gör gõ
(Rozs nyó me gye), Nagy káz mér, Le ge nye,
Kis gé res, Szen tes ke és Zé tény (Tõ ke te re bes
me gye) te le pü lé sek kivételével], esetében

c) Gom bák

Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya Vé dett zóna (zó nák)

1. Cryp ho nect ria pa ra si ti ca (Mur rill.) Barr. Fa anyag, ki vé ve a kér ge zett fát, to váb bá
a Cas ta nea Mill hán tolt fa kér ge

Cseh or szág, Gö rög or szág (Kré ta,
Lesz bosz), Ír or szág, Svéd or szág, Egye sült
Ki rály ság (Man-szi get ki vé te lé vel)

2. Glo me rel la gos sy pii Ed ger ton Gos sy pi um spp. ve tõ mag ja és ter mé se
(tok ter mé se)

Gö rög or szág

3. Grem me ni el la abi e ti na (Lag.) Mo re let Ül te tés re szánt Abi es Mill., La rix Mill.,
Pi cea A. Di etr., Pi nus L. és Pse u dot su ga
Carr. nö vé nyek, a ve tõ mag ki vé te lé vel

Ír or szág, Egye sült Ki rály ság
(Észak-Ír or szág)

4. Hy po xy lon mam ma tum (Wahl.) J. Mil ler Ül te tés re szánt Po pu lus L. nö vé nyek,
a ve tõ mag ki vé te lé vel

Ír or szág, Egye sült Ki rály ság
(Észak-Ír or szág)

d) Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek

Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya Vé dett zóna (zó nák)

1. Cit rus tris te za vi rus (eu ró pai izo lá tu mok) Cit rus L., For tu nel la Swing le, Pon ci rus Raf. 
fa jok és hib rid je ik ter mé se, le ve lek kel és
ko csá nyok kal

Gö rög or szág, Fran cia or szág (Kor zi ka),
Mál ta (2008. már ci us 31-ig)

2. Gra pe vi ne fla ves cen ce do rée MLO A Vi tis L. faj hoz tar to zó nö vé nyek, a ter més 
és a ve tõ mag ki vé te lé vel

Cseh Köz tár sa ság (2009. már ci us 31-ig),
a fran cia or szá gi Cham pag ne-Ar den ne,
Lo ta rin gia és El zász ré gi ók (2009. már ci us
31-ig), az olasz or szá gi Ba si li ca ta ré gió
(2009. már ci us 31-ig)”
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3. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 5. szá mú mel lék le te A ré sze I. sza ka szá nak 2.1–2.3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 2–2.3. pont lép, egy ide jû leg
a mel lék let ki egé szül a kö vet ke zõ 2.4. és 2.5. pont tal:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„2. Fá ból ké szült cso ma go ló anyag cso ma go ló lá dák, do bo zok,
re ke szek, do bok és ha son ló cso ma go ló esz kö zök, szál lí tó desz kák,
szek ré nyes ra ko dó la pok és egyéb rak la pok és szál lí tó tál cák
for má já ban, me lye ket gya kor la ti lag min den fé le tárgy szál lí tá sá nál
al kal maz nak, ki vé ve a 6 mm vagy an nál ki sebb vas tag sá gú
nyers fát, és a ra gasz tó val, hõ vel és nyo más sal vagy ezek
kom bi ná ci ó já val elõ ál lí tott, har ma dik or szá gok ból – Svájc
ki vé te lé vel – szár ma zó faanyagot.

A fa cso ma go ló anyag
a) kér ge zett hen ge res fá ból ké szült, és
b) a 23. szá mú mel lék let II. ré szé ben meg ha tá ro zott jó vá ha gyott
in téz ke dé sek egyi ké ben ré sze sí tet ték,
és
c) meg ta lál ha tó raj ta a kö vet ke zõ jel zés:
ca) a két be tû bõl álló ISO or szág kód, az elõ ál lí tót azo no sí tó
re giszt rá ci ós szám és a 23. szá mú mel lék let III. ré szé ben
meg ha tá ro zott jel zés ben sze rep lõ, a fa cso ma go ló anyag nál
al kal ma zott jó vá ha gyott in téz ke dé sek azo no sí tó jele. Az
al kal ma zott in téz ke dés rö vi dí té sé hez az em lí tett jel zés ben hoz zá
kell ten ni a ,,DB” be tû je let (de bar ked, kér ge zett); va la mint
cb) a 2005. már ci us 1-je után elõ ál lí tott, ja ví tott vagy
új ra fel dol go zott cso ma go ló anyag ese tén a 23. szá mú mel lék let 
III. ré szé ben meg ha tá ro zott jel zést is. A 2005. feb ru ár 28-a elõtt
elõ ál lí tott, ja ví tott vagy új ra fel dol go zott cso ma go ló anyag ese tén
e kö ve tel ményt 2007. de cem ber 31-ig nem kell al kal maz ni.

2.1. Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból vagy Ka na dá ból szár ma zó
Acer sac cha rum Marsh. fa anya ga, be le ért ve azt a fa anya got, amely 
nem tart ja meg a ter mé sze tes hen ge res fel szí nét, az aláb bi
for má ban lévõ fa anyag ki vé te lé vel:
a) fur nér le mez gyár tá sá ra szánt fa,
b) fa for gács, apró da ra bok, fû rész por, fa hul la dék vagy más
tör me lék.

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a fa ned ves ség tar tal mát
mes ter sé ges szá rí tás sal, meg fe le lõ idõ/hõ mér sék let-prog ra mot
al kal maz va, szá raz anyag-szá za lék ban ki fe je zett 20% alá vit ték. A
fán vagy bár mely, a min den ko ri hasz ná lat tal kap cso la tos
cso ma go ló anya gon sze re pel nie kell az ezt iga zo ló „mes ter sé ge sen
szá rí tott” (,,Kiln-dri ed”) vagy „K.D.”, il let ve bár mely más,
nem zet kö zi leg el fo ga dott jel zés nek.

2.2. Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból vagy Ka na dá ból szár ma zó
Acer sac cha rum Marsh. fa anya ga, me lyet fur nér le mez gyár tá sá ra
szán nak.

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a fa Ce ra to cys tis vi res cens
(Da vid son) Mo re au-tól men tes te rü let rõl szár ma zik, to váb bá, hogy
fur nér le mez gyár tá sá ra szán ják.

2.3. Füg get le nül at tól, hogy sze re pel-e a 6. szá mú mel lék let 
B. ré szé ben ta lál ha tó KN-kó dok kö zött, a Fra xi nus L., Jug lans
mands hu ri ca Ma xim, Ul mus da vi di a na Planch, Ul mus par vi fo lia
Jacq. és Pte ro ca rya rho i fo lia Si e bold & Zucc. Fája,
a kö vet ke zõk tõl el té rõ for má ban:

Ha tó sá gi nyi lat kozat kell ar ról, hogy a fa:
(a) olyan te rü let rõl szár ma zik, ame lyet az ex por tá ló or szág nem ze ti 
nö vény vé del mi szol gá la ta az Ag ri lus pla ni pen nis Fa ir ma i re-tõl
men tes te rü let nek nyil vá nít a meg fe le lõ nö vény egész ség ügyi
in téz ke dé sek nem zet kö zi szab vá nya i val össz hang ban, vagy

– rész ben vagy egész ben e fák ból nyert fa for gács,
– fá ból ké szült cso ma go ló anyag, cso ma go ló lá dák, do bo zok,
re ke szek, do bok és ha son ló cso ma go ló esz kö zök, szál lí tó desz kák,
szek ré nyes ra ko dó la pok és egyéb rak la pok for má já ban, ame lyet
gya kor la ti lag min den fé le tárgy szál lí tá sá nál al kal maz nak,
– a nem fa ra ko mány ki éke lé sé hez és alá tá masz tá sá hoz hasz nált fa, 
de be le ért ve a ter mé sze tes ke rek fel szí nét meg nem tar tott fát,
amely

(b) szög le tes re lett vág va, hogy ez ál tal tel je sen el ve szít se ke rek
fel szí nét

Ka na dá ból, Kí ná ból, Ja pán ból, Mon gó li á ból, a Ko re ai
Köz tár sa ság ból, Orosz or szág ból, Taj van ból és az USA-ból
szár ma zik
2.4. Füg get le nül at tól, hogy sze re pel-e a 6. szá mú mel lék let 
B. ré szé ben ta lál ha tó KN-kó dok kö zött, a rész ben vagy egész ben
a Fra xi nus L., Jug lans mands hu ri ca Ma xim, Ul mus da vi di a na
Planch, Ul mus par vi fo lia Jacq. és Pte ro ca rya rho i fo lia Si e bold &
Zucc. fá ból elõ ál lí tott, Ka na dá ból, Kí ná ból, Ja pán ból,
Mon gó li á ból, a Ko re ai Köz tár sa ság ból, Orosz or szág ból, Taj van ból 
és az USA-ból szár ma zó fa for gács

Ha tó sá gi nyi lat kozat kell ar ról, hogy a fa:
(a) olyan te rü let rõl szár ma zik, ame lyet az ex por tá ló or szág nem ze ti 
nö vény vé del mi szol gá la ta az Ag ri lus pla ni pen nis Fa ir ma i re-tõl
men tes te rü let nek nyil vá nít a meg fe le lõ nö vény egész ség ügyi
in téz ke dé sek nem zet kö zi szab vá nya i val össz hang ban, vagy
(b) 2,5 cm-nél nem na gyobb vas tag sá gú és szé les sé gû da ra bok ra
vág ták fel

2.5. Ka na dá ból, Kí ná ból, Ja pán ból, Mon gó li á ból, a Ko re ai
Köz tár sa ság ból, Orosz or szág ból, Taj van ból és az USA-ból
szár ma zó Fra xi nus L., Jug lans mands hu ri ca Ma xim, Ul mus
da vi di a na Planch, Ul mus par vi fo lia Jacq. és Pte ro ca rya rho i fo lia
Si e bold & Zucc. hán tolt fa kér ge

Ha tó sá gi nyi lat kozat kell ar ról, hogy a hán tolt fa ké reg:
(a) olyan te rü let rõl szár ma zik, ame lyet az ex por tá ló or szág nem ze ti 
nö vény vé del mi szol gá la ta az Ag ri lus pla ni pen nis Fa ir ma i re-tõl
men tes te rü let nek nyil vá nít a meg fe le lõ nö vény egész ség ügyi
in téz ke dé sek nem zet kö zi szab vá nya i val össz hang ban, vagy
(b) 2,5 cm-nél nem na gyobb vas tag sá gú és szé les sé gû da ra bok ra
vág ták fel.”
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2. Az R. 5. szá mú mel lék le te A ré szé nek I. sza ka sza a kö vet ke zõ 11.5. pont tal egé szül ki:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„11.5. Fra xi nus L., Jug lans mands hu ri ca Ma xim, Ul mus
da vi di a na Planch, Ul mus par vi fo lia Jacq. és Pte ro ca rya rho i fo lia
Si e bold & Zucc. ül te tés re szánt nö vé nyek, a nö vé nyi
szö vet te nyé sze tek, és ve tõ ma gok ki vé te lé vel, me lyek Ka na dá ból,
Kí ná ból, Ja pán ból, Mon gó li á ból, a Ko re ai Köz tár sa ság ból,
Orosz or szág ból, Taj van ból és az USA-ból szár maz nak

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a nö vé nye ket:
(a) egész élet cik lu suk alatt olyan te rü le ten ter mesz tet ték, ame lyet
a nem ze ti nö vény vé del mi szol gá lat a meg fe le lõ
nö vény egész ség ügyi in téz ke dé sek nem zet kö zi szab vá nya i val
össz hang ban az Ag ri lus pla ni pen nis Fa ir ma i re-tõl men tes
te rü let nek nyil vá nít, vagy
(b) az ex por tot meg elõ zõ leg alább két év ben olyan ter mõ he lyen
ter mesz tet ték, ahol az évi két sze ri – meg fe le lõ idõ kö zön ként,
köz vet le nül a ki vi tel elõtt is vég zett – ha tó sá gi el len õr zé sek so rán
nem ész lel ték az Ag ri lus pla ni pen nis Fa ir ma i re je le it”

3. Az R. 5. szá mú mel lék le te A ré sze I. sza ka szá nak 14. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„14. Észak-ame ri kai or szág ból szár ma zó, ül te tés re szánt Ul mus L.
nö vé nyek, a ve tõ mag ki vé te lé vel

A 11.5. pont ban fel so rolt nö vé nyek re al kal ma zan dó ren del ke zé sek
sé rel me nél kül ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a ter mõ he lyen
vagy an nak köz vet len kör nye ze té ben az utol só tel jes ve ge tá ci ós
idõ szak kez de te óta nem ész lel ték az Elm phlo em nec ro sis
my cop las ma tü ne te it.”

4. Az R. 5. szá mú mel lék le te A ré szé nek I. sza ka sza a kö vet ke zõ 25.4.1. és 25.4.2. pont tal egé szül ki:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„25.4.1. A So la num tu be ro sum L. gu mói, az ül te tés re szán tak
ki vé te lé vel

A 4. szá mú mel lék let A. ré szé nek 12. pont já ban, va la mint a 25.1,
25.2. és 25.3. pont ban fel so rolt gu mók ra al kal ma zan dó
ren del ke zé sek sé rel me nél kül ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy
a gu mók olyan te rü let rõl szár maz nak ahol a Pse u do mo nas
so la na ce a rum (Smith) Smith elõ for du lá sa nem is me re tes.

25.4.2. A So la num tu be ro sum L. gu mói A 4. szá mú mel lék let A. ré szé nek 10., 11. és 12. pont já ban,
va la mint a 25.1., 25.2., 25.3., 25.4. és 25.4.1. pont ban fel so rolt
gu mók ra vo nat ko zó ren del ke zé sek sé rel me nél kül, ha tó sá gi
nyi lat ko zat kell ar ról, hogy:
(a) a gu mók olyan or szág ból szár maz nak, amely rõl is mert, hogy
ott Scro bi pal pop sis so la ni vo ra Po volny nem for dul elõ; or
(b) a gu mók olyan te rü let rõl szár maz nak, ame lyet az ex por tá ló
or szág nem ze ti nö vény vé del mi szol gá la ta Scro bi pal pop sis
so la ni vo ra Po volny elõ for du lá sá tól men tes te rü let nek nyil vá nít
a meg fe le lõ nö vény egész ség ügyi in téz ke dé sek nem zet kö zi
szab vá nya i val össz hang ban.”

5. Az R. 5. szá mú mel lék le te A ré szé nek I. sza ka sza a kö vet ke zõ 28.1. pont tal egé szül ki:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„28.1. Dend rant he ma (DC.) Des Moul. és Lyco per si con
lyco per si cum (L.), Kars ten ex Farw. ül te tés re szánt nö vé nyei,
a ve tõ mag ki vé te lé vel

A 4. szá mú mel lék let A. ré szé nek 13. pont já ban, va la mint a 25.5,
25.6., 25.7., 27.1., 27.2. és 28. pont ban fel so rolt nö vé nyek re
vo nat ko zó ren del ke zé sek sé rel me nél kül, ha tó sá gi nyi lat ko zat kell
ar ról, hogy:
(a) a nö vé nye ket egész élet cik lu suk alatt olyan or szá gok ban
ter mesz tet ték, ame lyek rõl is mert, hogy Chry sant he mum stem
nec ro sis vi rus ott nem for dul elõ vagy
(b) a nö vé nye ket egész élet cik lu suk alatt olyan te rü le ten
ter mesz tet ték, ame lyet az ex por tá ló or szág nem ze ti nö vény vé del mi 
szol gá la ta a Chry sant he mum stem nec ro sis vi rus-tól men tes
te rü let nek nyil vá nít a meg fe le lõ nö vény egész ség ügyi in téz ke dé sek
nem zet kö zi szab vá nya i val össz hang ban,
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(c) a nö vé nye ket egész élet cik lu suk alatt olyan ter mõ he lyen
ter mesz tet ték, ame lyet a Chry sant he mum stem nec ro sis vi rus-tól
men tes nek nyil vá ní tot tak a ha tó sá gi vizs gá la tok, és amennyi ben
szük sé ges, el len õr zé sek al kal má val.”

6. Az R. 5. szá mú mel lék le te A ré szé nek I. sza ka sza a kö vet ke zõ 37.2. pont tal egé szül ki:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„37.2. A Pal mae ül te tés re szánt nö vé nyei, ame lyek alsó
törzs át mé rõ je 5 cm-nél na gyobb és ame lyek a kö vet ke zõ
nem zet sé gek hez tar toz nak: Bra hea Mart., Bu tia Becc.,
Cha ma e rops L., Ju ba ea Kunth, Li vis to na R. Br., Pho e nix L., 
Sa bal Adans., Sy ag rus Mart., Tra chy car pus H. Wendl., Trith ri nax
Mart., Wa shing to nia Raf.”

A 4. szá mú mel lék let A. ré szé nek 17. pont já ban, va la mint
a 37. pont ban fel so rolt nö vé nyek re vo nat ko zó til tá sok sé rel me
nél kül, ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a nö vé nye ket:
(a) egész élet cik lu suk alatt olyan or szág ban ter mesz tet ték,
amely rõl is mert, hogy ott a Pa y san di sia arc hon (Bur me is ter) nem
for dul elõ; vagy
(b) egész élet cik lu suk alatt olyan te rü le ten ter mesz tet ték, ame lyet
a nem ze ti nö vény vé del mi szol gá lat a meg fe le lõ
nö vény egész ség ügyi in téz ke dé sek nem zet kö zi szab vá nya i val
össz hang ban az Pa y san di sia arc hon tól (Bur me is ter) men tes
te rü let nek nyil vá nít, vagy
(c) az ex por tot meg elõ zõ en leg alább két éven ke resz tül olyan
ter mõ he lyen ter mesz tet ték:
– ame lyet a szár ma zá si or szág nem ze ti nö vény vé del mi szol gá la ta
nyil ván tar tás ba vett és fel ügyel, és
– ahol a nö vé nye ket a Pa y san di sia arc hon (Bur me is ter)
be hur co lá sa el le ni tel jes fi zi kai vé de lem mel el lá tott hely re tett ék
vagy ahol meg fe le lõ meg elõ zõ ke ze lé se ket al kal maz tak, és
– ahol az éven te leg alább há rom al ka lom mal, meg fe le lõ
idõ kö zön ként, köz vet le nül a ki vi tel elõtt is el vég zett ha tó sá gi
vizs gá la tok nem mu tat ták ki a Pa y san di sia arc hon (Bur me is ter)
je le it.”

7. Az R. 5. szá mú mel lék le te A ré szé nek II. sza ka sza a kö vet ke zõ 19.1. pont tal egé szül ki:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„19.1. A Pal mae ül te tés re szánt nö vé nyei, ame lyek alsó
törzs át mé rõ je 5 cm-nél na gyobb és ame lyek a kö vet ke zõ
nem zet sé gek hez tar toz nak: Bra hea Mart., Bu tia Becc.,
Cha ma e rops L., Ju ba ea Kunth, Li vis to na R. Br., Pho e nix L., 
Sa bal Adans., Sy ag rus Mart., Tra chy car pus H. Wendl., Trith ri nax
Mart., Wa shing to nia Raf.”

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a nö vé nye ket:
(a) egész élet cik lu suk alatt olyan te rü le ten ter mesz tet ték, ame lyet
a nem ze ti nö vény vé del mi szol gá lat a meg fe le lõ
nö vény egész ség ügyi in téz ke dé sek nem zet kö zi szab vá nya i val
össz hang ban a Pa y san di sia arc hon tól (Bur me is ter) men tes
te rü let nek nyil vá nít, vagy,
(b) a szál lí tást meg elõ zõ en leg alább két éven ke resz tül olyan
ter mõ he lyen ter mesz tet ték:
– ame lyet a szár ma zá si tag ál lam nem ze ti nö vény vé del mi
szol gá la ta nyil ván tar tás ba vett és fel ügyel, és
– ahol a nö vé nye ket a Pa y san di sia arc hon (Bur me is ter)
be hur co lá sa el le ni tel jes fi zi kai vé de lem mel el lá tott hely re tett ék
vagy ahol meg fe le lõ meg elõ zõ ke ze lé se ket al kal maz tak, és
– ahol az éven te há rom al ka lom mal, meg fe le lõ idõ kö zön ként
el vég zett ha tó sá gi vizs gá la tok nem mu tat ták ki a Pa y san di sia
arc hon (Bur me is ter) je le it.”
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4. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 6. szá mú mel lék le te A ré szé nek I. sza ka sza a kö vet ke zõ 2.3.1. pont tal eg szül ki:

„2.3.1. A Pal mae ül te tés re szánt nö vé nyei, ame lyek alsó törzs át mé rõ je 5 cm-nél na gyobb és ame lyek a kö vet ke zõ
nem zet sé gek hez tar toz nak: Bra hea Mart., Bu tia Becc., Cha ma e rops L., Ju ba ea Kunth, Li vis to na R. Br., Pho e nix L.,
Saba l Adans., Sy ag rus Mart., Tra chy car pus H. Wendl., Trith ri nax Mart., Wa shing to nia Raf.”

2. Az R. 6. szá mú mel lék le te B ré sze I. sza ka szá nak 5. pont ja a kö vet ke zõ har ma dik fran cia be kez dés sel egé szül ki:

„– A Ka na dá ból, Kí ná ból, Ja pán ból, Mon gó li á ból, a Ko re ai Köz tár sa ság ból, Orosz or szág ból, Taj van ból és az
USA-ból szár ma zó Fra xi nus L., Jug lans mands hu ri ca Ma xim., Ul mus par vi fo lia Jacq. és Pte ro ca rya rho i fo lia Si e bold
& Zucc., be le ért ve a ter mé sze tes ke rek fel szí nét meg nem tar tott fá kat.”

3. Az R. 6. szá mú mel lék le te B ré sze I. sza ka sza 6. pont já nak a) al pont ja a kö vet ke zõ ha to dik fran cia be kez dés sel egé -
szül ki:

„– a Ka na dá ból, Kí ná ból, Ja pán ból, Mon gó li á ból, a Ko re ai Köz tár sa ság ból, Orosz or szág ból, Taj van ból és az
USA-ból szár ma zó Fra xi nus L., Jug lans mands hu ri ca Ma xim., Ul mus par vi fo lia Jacq. és Pte ro ca rya rho i fo lia Si e bold
& Zucc., be le ért ve a ter mé sze tes ke rek fel szí nét meg nem tar tott fát.”

4. Az R. 6. szá mú mel lék le te B ré sze I. sza ka sza 6. pont ja b) al pont já nak ex 4407 99 sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, egy ide jû leg a kö vet ke zõ ex 4407 93 és 4407 95 sor ral egé szül ki:

„ex 4407 93 Acer sac cha rum Marsh, hosszá ban fû ré szelt vagy szé le zett, vá gott vagy hán tolt, 6 mm-nél vas ta gabb fája,
füg get le nül at tól, hogy gya lul va, csi szol va van-e, vagy fo ga zott il lesz tés sel össze van-e ál lít va vagy sem

4407 95 Fra xi nus spp., hosszá ban fû ré szelt vagy szé le zett, vá gott vagy hán tolt, 6 mm-nél vas ta gabb fája, füg get le nül
at tól, hogy gya lul va, csi szol va van-e, vagy fo ga zott il lesz tés sel össze van-e ál lít va vagy sem,

4407 99 Nem-tû le ve lû fa (a 44. fe je zet 1. al szám-meg jegy zé sé ben meg ha tá ro zott tró pu si fá tól vagy egyéb tró pu si fá tól
el té rõ fa, tölgy (Qu er cus spp.) vagy bükk (Fa gus spp.)), ju har (Acer spp), cse resz nye (Pru nus spp) vagy kõ ris
(Fra xi nus spp.)), hosszá ban fû ré szelt vagy szé le zett, vá gott vagy hán tolt, 6 mm-nél vas ta gabb fa, füg get le nül
at tól, hogy gya lul va, csi szol va van-e, vagy fo ga zott il lesz tés sel össze van-e ál lít va vagy sem”

5. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 8. szá mú mel lék le te II. sza ka szá nak címe he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„HATÓSÁGI ENGEDÉLY MINTA A KÁROSÍTÓ, NÖVÉNY, NÖVÉNYI TERMÉK ÉS EGYÉB ANYAG KÍSÉRLETI
VAGY TUDOMÁNYOS CÉLÚ, ILLETVE FAJTASZELEKCIÓS TEVÉKENYSÉGRE TÖRTÉNÕ BEHOZATALÁHOZ ÉS 
SZÁLLÍTÁSÁHOZ”

2. A ha tó sá gi en ge dély min ta jobb ol da li fej lé cé ben sze rep lõ szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,[Letter of Authority
HATÓSÁGI ENGEDÉLY

for the introduction and/or movement of harmful organisms, plants, plant products and other objects for trial or
scientific purposes and for work on varietal selections (issued under Ministerial Decree 7/2001 implementing

Directive 2008/61/EC)]

a növények, növényi, vagy egyéb termékek tudományos, kísérleti, vagy fajta szelekciós célokból történõ
behozatalához és szállításához (kiadva a 2008/61/EK irányelvnek  való megfelelést szolgáló 7/2001. (I.17.) FVM

rendelet értelmében)”
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3. A ha tó sá gi en ge dély min ta 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,11. Ad di ti o nal dec la ra ti on:
 Ki egé szí tõ nyi lat ko zat:

 This ma te ri al is [int ro du ced into]/[mo ved wit hin] (') the Com mu nity un der
Mi nis te ri al Dec ree 7/2001 imp le men ting Di rec ti ve 2008/61/EC

Az anyag szál lí tá sa a Kö zös ség [te rü le té re]/ [te rü le tén be lül]1 a 95/44/EK irány el vet
meg valósító

7/2001. (I. 17.) FVM ren de let sze rint tör té nik
1 De le te if not app li cab le – A nem kí vánt rész tör len dõ”

4. Az R. 8. szá mú mel lék le te III. sza ka sza A ré szé nek 1.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„1.1. A nö vé nyi anya got, a mi nisz té ri um ál tal ki adott mód szer ta ni ké zi könyv ben meg ha tá ro zott irány el vek alap ján,
meg fe le lõ te rá pi ás el já rás nak kell alá vet ni, ha az szük sé ges.”

5. Az R. 8. szá mú mel lék le te III. sza ka sza A ré szé nek 2.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„2.1. A nö vé nyi anya got, a mi nisz té ri um ál tal ki adott mód szer ta ni ké zi könyv ben meg ha tá ro zott irány el vek alap ján,
meg fe le lõ te rá pi ás el já rás nak kell alá vet ni, ha az szük sé ges.”

6. Az R. 8. szá mú mel lék le te III. sza ka sza A ré szé nek 3.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„3.1. A nö vé nyi anya got, a mi nisz té ri um ál tal ki adott mód szer ta ni ké zi könyv ben meg ha tá ro zott irány el vek alap ján,
meg fe le lõ te rá pi ás el já rás nak kell alá vet ni, ha az szük sé ges.”

7. Az R. 8. szá mú mel lék le te III. sza ka sza A ré szé nek 4.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„4.1. A nö vé nyi anya got, a mi nisz té ri um ál tal ki adott mód szer ta ni ké zi könyv ben meg ha tá ro zott irány el vek alap ján,
meg fe le lõ te rá pi ás el já rás nak kell alá vet ni, ha az szük sé ges.”

8. Az R. 8. szá mú mel lék le te III. sza ka szá nak B ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,B) E ren de let 2. és 5. szá mú mel lék le té ben fel so rolt vizs gá lat kö te les áruk ra

1. A ha tó sá gi zár la ti in téz ke dés nek tar tal maz nia kell e ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt ká ro sí tók ra elõ -
írt szem lét vagy vizs gá la tot, me lye ket e ren de let 5. szá mú mel lék le té ben meg adott kü lön le ges elõ írások sze rint kell el vé -
gez ni. Ezen kü lön le ges elõ írások sze rint a zár la ti in téz ke dés nél hasz nált mód sze rek meg egyez nek e ren de let 5. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak kal vagy más egyen ér té kû, ha tó sá gi lag el fo ga dott in téz ke dés sel.

2. Az 1. pont sze rint a nö vény nek, nö vé nyi ter mék nek és más anyag nak men tes nek kell len ni e ren de let 1., 2. és
5.  számú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ká ro sí tók tól.”
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6. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

,,27. szá mú mel lék let a 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let hez”

Az EU-n be lü li nö vény-egész ség ügyi in for má ci ós do ku men tum min tá ja

1 This do cu ment is is su ed by the res pon sib le of fi ci al body of an EU MS ac cor ding
Dir. 2000/29/EC Art. 2(1)g on re qu est of a pro du cer/tra der in or der to com mu ni ca te
to NPPOs of EU-MS that cer ta in phy to sa ni ta ry pro ce du res have been app li ed. Not to
be at ta ched to the PC. E do ku men tu mot egy EU tag ál lam fe le lõs ha tó sá ga ál lí tot ta ki
a 2000/29/EK irány elv nek  való meg fe le lést szol gá ló 7/2001 (I. 17.) FVM ren de let
60.  § (7) be kez dé se ér tel mé ben egy ter me lõ/for gal ma zó ké ré sé re an nak ér de ké ben,
hogy kö zöl jék az EU tag ál lam fe le lõs ha tó sá gá val azt, hogy va la mely meg ha tá ro zott
nö vény-egész ség ügyi el já rást al kal maz tak. Nem csa tol ha tó a nö vény-egész ség ügyi
bi zo nyít vány hoz.

2 Int ra-EC Phy to sa ni ta ry Com mu ni ca ti on

Do cu ment EU-n be lü li nö vény-egész ség ügyi
in for má ci ós do ku men tum No. EU/Code MS/
in ter nal in di vi du al ref. num ber EU/tag ál lam
kód ja/ bel sõ egye di re fe ren cia szám

3 Pro du cer/tra der

Ter me lõ/for gal ma zó

4 Name of MS of ori gin

A szár ma zá si tag ál lam neve

Name of the res pon sib le of fi ci al body [and if wan ted Logo of NPPO of ori gin ]

A szár ma zá si or szág fe le lõs ha tó sá gá nak meg ne ve zé se [és ha úgy kí ván ja, a lo gó ja]

5 Desc rip ti on of the con sign ment
A szál lít mány le írá sa

6 Qu an tity dec la red
Be je len tett mennyi ség

7 The plants, plant pro ducts or ot her re gu la ted ar tic les as desc ri bed abo ve
[Bo xes of app li cab le op ti ons to be tic ked; text of non-app li cab le op ti ons to be cros sed out]

A fent le írt nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek vagy más vizs gá lat kö te les áru cik kek
[A meg fe le lõ négy ze tet meg kell je löl ni, az ide nem vo nat ko zó kat át kell húz ni]

 ful fil the re qu i re ments in ac cor dan ce with An nex IVA II/IV
B ......................................................................................................................................................... [spe ci fy num ber of op ti on app li ed]

 meg fe lel nek az 5. mel lék let A rész 2. sza kasz/5. mel lék let B rész kö ve tel mé nye i nek ........................................... [meg kell je löl ni az
al kal ma zott pon tot]

 have been ins pec ted (e.g. du ring the gro wing se a son) and/or tes ted ac cor ding to an app rop ri a te of fi ci al pro ce du re
 szem léz ték (pl. a te nyész idõ ben) és/vagy meg fe le lõ ha tó sá gi el já rás nak meg fele lõen la bo ra tó ri um ban meg vizs gál ták

......................................................................................................................................................... [if ne ces sa ry list re le vant pro ce du res]

........................................................................................................................................... [ha szük sé gesa lé nye ges el já rá sok fel so ro lá sa]
and fo und free from ................................................................................................................................ [name of the harm ful or ga nism].
és men tes nek ta lál ták ...................................................................................................................................................... [a ká ro sí tó neve].
ori gi na te in a fi eld  a pla ce of pro duc ti on  an area  of fi ci ally re cog ni zed as be ing free from 
................................................................................................................................................................... [name of the harm ful or ga nism]

 ..................................................................................................... free text for spe ci fi ca ti on of tre at ments, pro duc ti on con di ti ons, etc.]
olyan táb lá ról    ter mõ hely rõl    te rü let rõl    
szár ma zik, ame lyet a fe le lõs ha tó ság men tes nek is mert
el ..................................................................................................................................................................................... [a ká ro sí tó neve]

 ........................................................................................................ a ke ze lé sek, ter mesz té si kö rül mé nyek stb. sza bad szö ve gû le írá sa]

Ot her of fi ci al in for mat ion [e.g. re la ted to the iden ti fi ca ti on of the fi eld/ pro duc ti on site/pla ce of pro duc ti on or area]

A fe le lõs ha tó ság egyéb in for má ci ó ja [pl. a táb la/ter mõ hely/te rü let azo no sí tá sá val kap cso la to san]

8 Pla ce of is sue and con tact de ta ils (ema il/fax) 
A ki bo csá tás he lye és el ér he tõ sé gi ada tok (elekt ro ni kus le vél cím, fax)*
Date
Dá tum

9 Stamp of the organisation

A szervezet pecsétje

Name and signature of the authorized officer

A felhatalmazott köztisztviselõ

Neve és aláírása

* The con tact de ta ils sho uld al low a qu ick di rect ve ri fi ca ti on bet we en the res pon sib le of fi ci al bo di es that, e.g. the do cu ment has been is su ed in the form pre sen ted.
List con tacts may in ad di ti on be made ava i lab le on CIRCA and the of fi ci al web si tes of the NPPOs

* Az el ér he tõ sé gi ada tok nak le he tõ vé kell ten ni ük a fe le lõs ha tó sá gok kö zöt ti gyors és köz vet len egyez te tést, pl. hogy a do ku men tu mot a be mu ta tott for má ban bo -
csá tot ták-e ki. A fel so rolt kap cso lat tar tó sze mé lyek ada tai a CIR CÁn és a tag ál la mok fe le lõs ha tó sá gá nak hon lap ján is el ér he tõ vé te he tõk.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

73/2009. (VI. 25.) FVM
rendelete

a Magyar Takarmánykódex
 kötelezõ elõ írásairól  szóló

 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet
 módosításáról

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2008. évi XLVI. tör vény 76.  §-a (2) be kez dé sé nek 5. pont -
já ban fog lalt 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.  §-ának c) pont já ban 
fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem
el:

1.  §

A Ma gyar Ta kar mány kó dex kö te le zõ elõ írásairól  szóló
44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-a (1) be kez dé sé nek 73. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

„73. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/32/EK
irány el ve (2002. má jus 7.) a ta kar má nyok ban ta lál ha tó
nem kí vá na tos anya gok ról, va la mint az azt mó do sí tó, a Bi -
zott ság 2005/8/EK, 2005/86/EK, 2005/87/EK,
2006/13/EK, 2008/76/EK, 2009/8/EK irány el ve,”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 77–78. pont -
tal egé szül ki:

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

„77. a Bi zott ság 95/10/EK irány el ve (1995. áp ri lis 7.)
a kü lön le ges táp lá lá si cé lok ra szánt ku tya- és macska -
eledel ener gia ér té ké re vo nat ko zó szá mí tá si mód szer meg -
ha tá ro zá sá ról,

78. a Bi zott ság 152/2009/EK ren de le te (2009. ja -
nuár 27.) a ta kar má nyok ha tó sá gi el len õr zé se so rán al kal -

ma zott min ta vé te li és vizs gá la ti mód sze rek megállapítá -
sáról.”

3.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

4.  §

Az R. 7. szá mú mel lék le te I. fe je ze te 1. pont ja f) al pont -
já nak, va la mint 2. pont ja h) al pont já nak „bél tar ta lom” szö -
veg ré sze he lyé be „bel tar ta lom” szö veg rész lép.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba és 2009. au gusz tus 27-én ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek 3–8., 10., 13., 17., 19.,
27., 30–31., 36., 38., 56–59., 75–76. pont ja.

(3) 2009. au gusz tus 26-án ha tá lyát vesz ti az R. 1.  §-a
(2) be kez dé sé nek e), j) és k) pont ja, va la mint 5.,
10–11. szá mú mel lék le te.

6.  §

Ez a 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 2009/8/EK irány el ve (2009. feb ru ár 10.)
a 2002/32/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
I. mel lék le té nek a kok ci di osz ta ti ku mok vagy hisz to mo -
nosz ta ti ku mok nem cél ta kar mány ba tör té nõ el ke rül he tet -
len át vi te lé nek leg na gyobb meg en ged he tõ szint jei te kin te -
té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 152/2009/EK ren de le te (2009. ja -
nuár 27.) a ta kar má nyok ha tó sá gi el len õr zé se so rán al kal -
ma zott min ta vé te li és vizs gá la ti mód sze rek meg ál la pí tá sá -
ról.

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 73/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ I/B fe je zet tel egé szül ki:

„I/B Kokcidio-, illetve hisztomonosztatikumok

Nem kí vá na tos anya gok, ve gyü le tek Ta kar má nyo zás ra szánt ter mék(*)

Ma xi má lis meg en ge dett
mennyi ség mg/kg-ban

(ppm) (12%-os
ned ves ségtar ta lom mel lett)

1. La za lo cid-nát ri um Ta kar mány-alap anya gok 1,25
Össze tett ta kar mány az alább fel tün te tett ál lat fa jok, kor cso por tok és
hasz no sí tá si tí pu sok számára:
– puly ka (>12 hét), to jó jér ce*** (>16 hét), ku tya, bor jú, nyúl, ló fé lék,
tej hasz nú ál la tok és to jó szár nya sok,

1,25

– to jó jér ce*** (<16 hét), puly ka (<12 hét) és hús hasz nú csir ke, a vá gást
meg elõ zõ idõ szak ban, ami kor a la za lo cid-nát ri um hasz ná la ta ti los (befejezõ 
táp),

1,25

– egyéb ál lat fa jok. 3,75
Olyan ta kar má nyok ba szánt elõ ke ve ré kek, ame lyek ben a la za lo cid-nát ri um
hasz ná la ta nem engedélyezett.

(**)

2. Na ra zin Ta kar mány-alap anya gok 0,7
Össze tett ta kar mány az alább fel tün te tett ál lat fa jok, kor cso por tok, il let ve
hasz no sí tá si típusok számára:
– to jó jér ce*** (>16 hét), puly ka, nyúl, ló fé lék és to jó szár nya sok, 0,7
– hús hasz nú csir ke, a vá gást meg elõ zõ idõ szak ban, ami kor a na ra zin
hasz ná la ta ti los (be fe je zõ táp),

0,7

– egyéb ál lat fa jok. 2,1
Olyan ta kar má nyok ba szánt elõ ke ve ré kek, ame lyek ben a na ra zin
hasz ná la ta nem en ge dé lye zett.

(**)

3. Sza li no mi cin-nát ri um Ta kar mány-alap anya gok 0,7
Össze tett ta kar mány az alább fel tün te tett ál lat fa jok, kor cso por tok, il let ve
hasz no sí tá si típusok számára:
– to jó jér ce*** (>12 hét), ló fé lék, puly ka, és to jó szár nya sok, 0,7
– to jó jér ce*** (<12 hét), hús hasz nú csir ke és hí zó nyúl, a vá gást meg elõ zõ
idõ szak ban, ami kor a sza li no mi cin-nát ri um hasz ná la ta tilos (befejezõ táp),

0,7

– egyéb ál lat fa jok. 2,1
Olyan ta kar má nyok ba szánt elõ ke ve ré kek, ame lyek ben
a sza li no mi cin-nát ri um hasz ná la ta nem engedélyezett.

(**)

4. Mo nen zin-nát ri um Ta kar mány-alap anya gok 1,25
Össze tett ta kar mány az alább fel tün te tett ál lat fa jok, kor cso por tok, il let ve
hasz no sí tá si típusok számára:
– to jó jér ce*** (>16 hét), puly ka (>16 hét), ló fé lék, ku tya, kis ké rõ dzõk
(bir ka és kecs ke), ka csa, szar vas mar ha, tej hasz nú szar vas mar ha és
tojószárnyasok,

1,25

– to jó jér ce*** (<16 hét), puly ka (<16 hét) és hús hasz nú csir ke, a vá gást
meg elõ zõ idõ szak ban, ami kor a mo nen zin-nát ri um hasz ná la ta ti los
(befejezõ táp),

1,25

– egyéb ál lat fa jok. 3,75
Olyan ta kar má nyok ba szánt elõ ke ve ré kek, ame lyek ben
a mo nen zin-nát ri um hasz ná la ta nem engedélyezett.

(**)

5. Szem du ra mi cin-nát ri um Ta kar mány-alap anya gok 0,25
Össze tett ta kar mány az alább fel tün te tett ál lat fa jok, kor cso por tok, il let ve
hasz no sí tá si típusok számára:
– to jó szár nya sok és to jó jér ce*** (>16 hét), 0,25
– hús hasz nú csir ke, a vá gást meg elõ zõ idõ szak ban, ami kor
a szem du ra mi cin-nát ri um hasz ná la ta ti los (befejezõ táp),

0,25

– egyéb ál lat fa jok. 0,75
Olyan ta kar má nyok ba szánt elõ ke ve ré kek, ame lyek ben
a szem du ra mi cin-nát ri um hasz ná la ta nem engedélyezett.

(**)

6. Ma du ra mi cin-am mó ni um-al fa Ta kar mány-alap anya gok 0,05
Össze tett ta kar mány az alább fel tün te tett ál lat fa jok, kor cso por tok, il let ve
hasz no sí tá si típusok számára:
– to jó jér ce*** (>16 hét), puly ka (>16 hét), to jó szár nya sok, ló fé lék és nyúl, 0,05
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Nem kí vá na tos anya gok, ve gyü le tek Ta kar má nyo zás ra szánt ter mék(*)

Ma xi má lis meg en ge dett
mennyi ség mg/kg-ban

(ppm) (12%-os
ned ves ségtar ta lom mel lett)

– puly ka (<16 hét) és hús hasz nú csir ke, a vá gást meg elõ zõ idõ szak ban,
ami kor a ma du ra mi cin-am mó ni um-al fa hasz ná la ta ti los (befejezõ táp),

0,05

– egyéb ál lat fa jok. 0,15
Olyan ta kar má nyok ba szánt elõ ke ve ré kek, ame lyek ben
a ma du ra mi cin-am mó ni um-al fa hasz ná la ta nem engedélyezett.

(**)

7. Ro be ni din-hid ro klo rid Ta kar mány-alap anya gok 0,7
Össze tett ta kar mány az alább fel tün te tett ál lat fa jok, kor cso por tok, il let ve
hasz no sí tá si típusok számára:
– to jó jér ce*** (>16 hét) és to jó szár nya sok, 0,7
– hús hasz nú csir ke, hí zó- és te nyész nyúl és puly ka, a vá gást meg elõ zõ
idõ szak ban, ami kor a ro be ni din-hid ro klo rid hasz ná la ta tilos (befejezõ táp),

0,7

– egyéb ál lat fa jok.  2,1
Olyan ta kar má nyok ba szánt elõ ke ve ré kek, ame lyek ben
a ro be ni din-hid ro klo rid hasz ná la ta nem engedélyezett.

(**)

8. De kok vi nát Ta kar mány-alap anya gok 0,4
Össze tett ta kar mány az alább fel tün te tett ál lat fa jok, kor cso por tok, il let ve
hasz no sí tá si típusok számára:
– to jó jér ce*** (>16 hét) és to jó szár nya sok, 0,4
– hús hasz nú csir ke, a vá gást meg elõ zõ idõ szak ban, ami kor a de kok vi nát
hasz ná la ta ti los (befejezõ táp),

0,4

– egyéb ál lat fa jok. 1,2
Olyan ta kar má nyok ba szánt elõ ke ve ré kek, ame lyek ben a de kok vi nát
hasz ná la ta nem engedélyezett.

(**)

9. Ha lo fu gi non-hid ro bro mid Ta kar mány-alap anya gok 0,03
Össze tett ta kar mány az alább fel tün te tett ál lat fa jok, kor cso por tok, il let ve
hasz no sí tá si típusok számára:
– to jó jér ce*** (>16 hét), puly ka (>12 hét) és to jó szár nya sok, 0,03
– puly ka (<12 hét) és hús hasz nú csir ke, a vá gást meg elõ zõ idõ szak ban,
ami kor a ha lo fu gi non-hid ro bro mid hasz ná la ta ti los (befejezõ táp),

0,03

– a to jó jér cén*** (<16 hét) kí vü li egyéb ál lat fa jok. 0,09
Olyan ta kar má nyok ba szánt elõ ke ve ré kek, ame lyek ben
a ha lo fu gi non-hid ro bro mid hasz ná la ta nem engedélyezett.

(**)

10. Ni kar ba zin Ta kar mány-alap anya gok 0,5
Össze tett ta kar mány az alább fel tün te tett ál lat fa jok, kor cso por tok, il let ve
hasz no sí tá si típusok számára:
– to jó jér ce*** (>16 hét), to jó szár nya sok és ló fé lék, 0,5
– hús hasz nú csir ke, a vá gást meg elõ zõ idõ szak ban, ami kor a ni kar ba zin
hasz ná la ta (na ra zin nal  való kom bi ná ci ó ban) tilos (befejezõ táp),

0,5

– egyéb ál lat fa jok. 1,5
Olyan ta kar má nyok ba szánt elõ ke ve ré kek, ame lyek ben a ni kar ba zin
hasz ná la ta (na ra zin nal  való kom bi ná ci ó ban) nem engedélyezett.

(**)

11. Dik la zu ril Ta kar mány-alap anya gok 0,01
Össze tett ta kar mány az alább fel tün te tett ál lat fa jok, kor cso por tok, il let ve
hasz no sí tá si típusok számára:
– to jó jér ce*** (>16 hét), hí zó puly ka (>12 hét) és to jó szár nya sok, 0,01
– hí zó- és te nyész nyúl, a vá gást meg elõ zõ idõ szak ban, ami kor a dik la zu ril
hasz ná la ta ti los (befejezõ táp),

0,01

– a hí zó puly kán (<12 hét), a to jó jér cén*** (<16 hét) és a hús hasz nú
csir kén és kí vü li egyéb ál lat fa jok.

0,03

Olyan ta kar má nyok ba szánt elõ ke ve ré kek, ame lyek ben a dik la zu ril
hasz ná la ta nem engedélyezett.

(**)

(*) A ta kar má nyo zá si cél ra fel hasz nált ada lék anya gok ról  szóló, 2003. szep tem ber 22-i 1831/2003/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ke re té ben meg ha tá -
ro zott en ge dé lye zett szin tek sé rel me nél kül.

(**) Az anyag nak az elõ ke ve rék re ve tí tett ha tár ér té ke az a kon cent rá ció, amely a kész ta kar mány te kin te té ben meg ál la pí tott leg na gyobb meg en ged he tõ szin tek -
nek – az adott elõ ke ve rék re vo nat ko zó hasz ná la ti uta sí tás be tar tá sa mel lett – leg fel jebb 50%-át ered mé nye zi.

(***) E ren de let 2. szá mú mel lék le té nek I/B fe je ze té ben a ,,to jó jér ce” szó a há zi tyúk ál lat faj nak az áru to jás-ter me lõ hasz no sí tá si irány hoz tar to zó, nõ iva rú egye dét 
je len ti a táb lá zat ban je lölt élet kor ban.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

74/2009. (VI. 25.) FVM
rendelete

az „EK-mûtrágya”-ként megjelölt mûtrágyák
forgalomba hozataláról és ellenõrzésérõl  szóló
37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2008. évi XLVI. tör vény 76.  §-a (2) be kez dé sé nek
12. pont já ban fog lalt 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.  §-ának
c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az „EK-mû trá gya”-ként meg je lölt mû trá gyák for ga -
lom ba ho za ta lá ról és el len õr zé sé rõl  szóló 37/2006.
(V. 18.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) Az EK-mû trá gyá kat az áru be ér ke zé se kor
a szük sé ges meg fe le lõ ség-el len õr zé sek el vég zé se ér de ké -
ben be kell je len te ni a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi -
va tal Köz pont nál (a továb biak ban: en ge dé lye zõ ha tó ság).

(2) A mû trá gyák ról  szóló, 2003. ok tó ber 13-i
2003/2003/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: 2003/2003/EK ren de let) 27. cik ke sze -
rin ti vizs gá la ti ered ményt az en ge dé lye zõ ha tó ság hoz kell
be nyúj ta ni.

(3) Amennyi ben egy, a ter més nö ve lõ anya gok en ge dé -
lye zé sé re vo nat ko zó for ga lom ba ho za ta li és fel hasz ná lá si
en ge déllyel ren del ke zõ mû trá gya meg fe lel az EK-mû trá -
gyák ra vo nat ko zó elõ írásoknak, és az en ge dé lyes a mû trá -
gyát EK-mû trá gya ként kí ván ja for ga lom ba hoz ni, a for -
gal ma zás meg kez dé se elõtt ezt be kell je len te nie az en ge -
dé lye zõ ha tó ság nak. A be je len tés be nyúj tá sá tól szá mí tott
30 na pon be lül az en ge dé lye zõ ha tó ság a ter més nö ve lõ
anya gok en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó for ga lom ba ho za ta li
és fel hasz ná lá si en ge délyt visszavonja.

(4) A cso ma go lá son, cím kén, il let ve öm lesz tett áru kí sé -
rõ ok má nyán a mû trá gya táp ele me it – a 2003/2003/EK
ren de let 6. cik ke sze rint – a Mel lék let sze rin ti ele mi és oxi -
dos for má ban is fel kell tün tet ni.”

2.  §

Az R. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ ren del ke zé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az EK-mû trá gyák ha tó sá gi el len õr zé sét a me gyei
me zõ gaz da sá gi szak igaz ga tá si hi va tal (a továb biak ban:
me gyei MgSzH) vég zi, mely nek so rán vizs gál ja”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek és 3.  §-a (3) be kez dé -
sé nek az „A Szol gá lat” szö veg ré sze he lyé be „Az MgSzH
te rü le ti szer ve” szö veg rész, 3.  §-a (2) be kez dé sé nek és
3.  §-a (3) be kez dé sé nek az „a Szol gá lat” szö veg ré sze he -
lyé be „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész, lép.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

75/2009. (VI. 25.) FVM
rendelete

a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának 
és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint

a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl,
tárolásáról és szállításáról  szóló 

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2008. évi XLVI. tör vény 76.  §-a (2) be kez dé sé nek 9. pont -
já ban fog lalt 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.  §-ának c) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) A nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és
fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé -
dõ sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí -
tá sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 45.  §-a (1) be kez dé se a) pont já nak 1. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a) a Ta nács 1991. jú li us 15-i 91/414/EGK irány el ve
a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról, va la mint az
en nek mó do sí tá sá ról  szóló,]

„1. a Ta nács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK,
va la mint a Bi zott ság 1993/71/EGK, 1994/37/EK,
1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK,
1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK,
2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK,
2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK,
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2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK,
2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK,
2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,
2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK,
2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK
irány elv vel mó do sí tott 2004/60/EK, 2004/62/EK,
2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK,
2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK,
2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK,
2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK, 2006/10/EK,
2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK,
2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK,
2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK,
2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK,
2006/136/EK, 2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK,
2007/25/EK, 2007/31/EK, 2007/50/EK, 2007/52/EK,
2007/76/EK, 2008/40/EK, 2008/41/EK, 2008/44/EK,
2008/45/EK, 2008/66/EK, 2008/69/EK, 2008/70/EK,
2008/91/EK, 2008/107/EK és 2008/108/EK irány el vei.”

(2) Az R. 45.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ha tá ro za tok -
nak  való meg fe le lést szol gál ja:

1. a Bi zott ság 2004/248/EK ha tá ro za ta (2004. már -
cius 10.) az at ra zin nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel nem vé te lé rõl, va la mint az e ha -
tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek
vissza vo ná sá ról, va la mint az en nek mó do sí tá sá ról  szóló
a Bi zott ság 2004. áp ri lis 28-i 835/2004/EK ren de le te,

2. a Bi zott ság 2005/303/EK ha tá ro za ta (2005. már -
cius 31.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le té re vo -
nat ko zó an a kre zil sav, dich lo rop hen, ima za met ha benz, ka -
su ga my cin és po lyo xin fel vé te lé nek ki zá rá sá ról és az ezen
anya go kat tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lye zé sé -
nek vissza vo ná sá ról,

3. a Bi zott ság 2005/487/EK ha tá ro za ta (2005. jú li us 4.) 
a tri a za mat nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le -
té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az ezt a ha tó anya -
got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza -
vo ná sá ról,

4. a Bi zott ság 2005/864/EK ha tá ro za ta (2005. de cem -
ber 2.) az en do szul fán nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

5. a Bi zott ság 2006/797/EK ha tá ro za ta (2006. no vem -
ber 22.) az am mó ni um-szul fa mát nak, a he xa ko na zol nak,
a nát ri um-tet ra ti o kar bo nát nak és a 8-hid ro xi ki no lin nak
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le té be tör té nõ fel -
vé te le meg ta ga dá sá ról és az e ha tó anya go kat tar tal ma zó
nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza vo ná sá ról,

6. a Bi zott ság 2006/966/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 18.) az alak lór nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

7. a Bi zott ság 2006/1009/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 22.) a di me te na mid nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

8. a Bi zott ság 2006/1010/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 22.) a fo sza lon nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

9. a Bi zott ság 2007/322/EK ha tá ro za ta (2007. má -
jus 4.) a to lilf lu a ni dot tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek ivó -
víz szennye zés hez ve ze tõ fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó óv in -
téz ke dé sek meg ál la pí tá sá ról,

10. a Bi zott ság 2007/379/EK ha tá ro za ta (2007. má -
jus 25.) a fe nit ro ti on nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

11. a Bi zott ság 2007/387/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 6.) a di klór fosz nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

12. a Bi zott ság 2007/389/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 6.) a ma la ti on nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

13. a Bi zott ság 2007/392/EK ha tá ro za ta (2007. má -
jus 21.) az oxi de me ton-me til nek a 91/414/EGK ta ná csi
irány elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról
és az e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge -
dé lyé nek vissza vo ná sá ról,

14. a Bi zott ság 2007/393/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 6.) a di a zi non nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

15. a Bi zott ság 2007/415/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 13.) a kar bo szul fán nak a 91/414/EGK ta ná csi irány -
elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

16. a Bi zott ság 2007/416/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 13.) a kar bo fu rán nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

17. a Bi zott ság 2007/417/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 13.) a di u ron nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

18. a Bi zott ság 2007/437/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 19.) a ha lo xi fop-R-nek a 91/414/EGK ta ná csi irány -
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elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

19. a Bi zott ság 2007/442/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 21.) az egyes ha tó anya gok nak a 91/414/EGK ta ná csi
irány elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról
és az e ha tó anya go kat tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en -
ge dé lyé nek vissza vo ná sá ról,

20. a Bi zott ság 2007/452/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 29.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a pro ci mi don
ha tó anyag ként  való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006/132/EK irány elv he lyes bí té sé rõl,

21. a Bi zott ság 2007/553/EK ha tá ro za ta (2007.
 augusztus 2.) a mo no kar ba mid-di hid ro gén szul fát nak és
a di me ti pin nek a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le -
té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az e ha tó anya go -
kat tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza vo -
ná sá ról,

22. a Bi zott ság 2007/628/EK ha tá ro za ta (2007. szep -
tem ber 19.) a me to mil nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

23. a Bi zott ság 2007/629/EK ha tá ro za ta (2007. szep -
tem ber 20.) a trif lu ra lin nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv 
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

24. a Bi zott ság 2008/296/EK ha tá ro za ta (2008. áp ri -
lis 4.) az azo cik lo tin nak, a ci he xa tin nak és a ti di a zu ron nak
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le té be tör té nõ fel -
vé te le meg ta ga dá sá ról,

25. a Bi zott ság 2008/317/EK ha tá ro za ta (2008. áp ri -
lis 10.) az Ro te non nak, a zsur ló ki vo nat nak és a ki nin-hid -
ro klo rid nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le té be 
tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az e ha tó anya go kat
tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza vo ná -
sá ról,

26. a Bi zott ság 2008/742/EK ha tá ro za ta (2008. szep -
tem ber 18.) a pro pak lór nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv 
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

27. a Bi zott ság 2008/743/EK ha tá ro za ta (2008. szep -
tem ber 18.) a di ni ko na zol-M-nek a 91/414/EGK ta ná csi
irány elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról
és az e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge -
dé lyé nek vissza vo ná sá ról,

28. a Bi zott ság 2008/748/EK ha tá ro za ta (2008. szep -
tem ber 18.) a trif lu mi zol nak a 91/414/EGK ta ná csi irány -
elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

29. a Bi zott ság 2008/754/EK ha tá ro za ta (2008. szep -
tem ber 18.) a dik lo be nil nek a 91/414/EGK ta ná csi irány -
elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az

e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

30. a Bi zott ság 2008/768/EK ha tá ro za ta (2008. szep -
tem ber 30.) a Be a u ve ria brong ni ar ti i nak és a ká li um-per -
man ga nát nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le té -
be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az e ha tó anya go kat
tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza vo ná -
sá ról,

31. a Bi zott ság 2008/771/EK ha tá ro za ta (2008. szep -
tem ber 31.) a bup ro fe zin nek a 91/414/EGK ta ná csi irány -
elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

32. a Bi zott ság 2008/782/EK ha tá ro za ta (2008. ok tó -
ber 7.) a 91/414 EGK ta ná csi irány elv nek a kap tán, a fol -
pet, a for me ta nát és a me ti o karb ha tó anyag ként  való fel vé -
te lé nek cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló 2007/5/EK
bi zott sá gi irány elv he lyes bí té sé rõl,

33. a Bi zott ság 2008/791/EK ha tá ro za ta (2008. ok tó -
ber 10.) az ami do szul fu ron és a ni ko szul fu ron ha tó anyag -
ként  való fel vé te lé nek cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról
 szóló 2008/40/EK bi zott sá gi irány elv he lyes bí té sé rõl,

34. a Bi zott ság 2008/819/EK ha tá ro za ta (2008. ok tó -
ber 20.) a but ra lin nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

35. a Bi zott ság 2008/902/EK ha tá ro za ta (2008. no vem -
ber 7.) a nap rop amid nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

36. a Bi zott ság 2008/986/EK ha tá ro za ta (2008. de cem -
ber 15.) az ant ra ki non nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

37. a Bi zott ság 2009/241/EK ha tá ro za ta (2009. már -
cius 16.) a trif lu mu ron nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek A. ré sze e ren de let mel lék -
le te sze rint mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba és a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

17928 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/87. szám



(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 1. szá mú mel lék le te B. ré szé nek 5. (aba mek -
tin), 12. (ami do szul fu ron), 13. (ant ra ki non), 20. [be ne fin
(bunf lu ra lin)], 25. (bi fe nox), 28. (bos ca lid), 32. (bup ro fe -
zin), 34. (but ra lin), 49. (di fe no ko na zol), 50. (dif lu ben zu -
ron), 51. (di kam ba), 52. (dik lo be nil), 66. (epo xi ko na zol),
76. (fe no xap rop-P-etil), 78. (fen pi ro xi mát), 79. (fenp ro pi -
morf), 83. (flu a zi nam), 84. (flu di o xo nil), 105. (imaza -
quin), 112. (ká li um-per man ga nát), 124. (klo ma zon),
127. (klo ri da zon (pi ra zon)), 138. (le na cil), 163. (nap rop -
amid), 169. (ni ko szul fu ron), 185. (pi rip ro xi fen), 236. (trif -
lu mu ron), 241. (tri to szul fu ron), 250. (pik lo ram) sora.

4.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Unió kö vet ke zõ jogi ak tu sa i -
nak  való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2007/76/EK irány el ve (2007. de cem -
ber 20.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a flu di o xo nil,
a klo ma zon és a pro szul fo karb ha tó anya gok fel vé te lé nek
cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 2008/40/EK irány el ve (2008. már -
cius 28.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek az ami do szul -
fu ron és a ni ko szul fu ron 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 2008/41/EK irány el ve (2008. már -
cius 31.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a klo ri da zon
ha tó anyag fel vé te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

d) a Bi zott ság 2008/44/EK irány el ve (2008. áp ri lis 4.)
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a ben ti a va li karb,
a bosz ka lid, a kar von, a flu o xast ro bin, a Pa e ci lo my ces li la -
ci nus és a pro ti o ko na zol ha tó anyag ként  való fel vé te lé nek
cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

e) a Bi zott ság 2008/66/EK irány el ve (2008. jú nius 30.)
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a bi fe nox, a dif lu fe ni -
kan, a fe no xap rop-P, a fenp ro pi din és a ki nok la min 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 2008/69/EK irány el ve (2008. jú li us 1.)
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a klo fen te zin, a di kam -
ba, a di fe no ko na zol, a dif lu ben zu ron, az ima za qu in, a le -
na cil, az oxa di a zon, a pik lo ram és a pi rip ro xi fen 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 2008/70/EK irány el ve (2008. jú li us 11.)
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a tri to szul fu ron 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 2008/91/EK irány el ve (2008. szep tem -
ber 29.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a di uron ha tó -
anyag fel vé te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

i) a Bi zott ság 2008/107/EK irány el ve (2008. no vem -
ber 25.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek az aba mek tin,
az epo xi ko na zol, a fenp ro pi morf, a fen pi ro xi mát és a tral -
ko xi dim 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 2008/108/EK irány el ve (2008. no vem -
ber 26.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a flu to la nil,
a benf lu ra lin, a flu a zi nam, a fu be ri da zol és a me pik vát ha -
tó anyag ként  való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

k) a Bi zott ság 2008/754/EK ha tá ro za ta (2008. szep -
tem ber 18.) a dik lo be nil nek a 91/414/EGK ta ná csi irány -
elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

l) a Bi zott ság 2008/768/EK ha tá ro za ta (2008. szep tem -
ber 30.) a Be a u ve ria brong ni ar ti i nak és a ká li um-per man -
ga nát nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le té be
tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az e ha tó anya go kat
tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza vo ná -
sá ról,

m) a Bi zott ság 2008/771/EK ha tá ro za ta (2008. szep -
tem ber 30.) a bup ro fe zin nek a 91/414/EGK ta ná csi irány -
elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

n) a Bi zott ság 2008/782/EK ha tá ro za ta (2008. ok tó -
ber 7.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a kap tán, a fol -
pet, a for me ta nát és a me ti o karb ha tó anyag ként  való fel vé -
te lé nek cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló 2007/5/EK
bi zott sá gi irány elv he lyes bí té sé rõl,

o) a Bi zott ság 2008/791/EK ha tá ro za ta (2008. ok tó -
ber 10.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek az ami do szul -
fu ron és a ni ko szul fu ron ha tó anyag ként  való fel vé te le cél -
já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló 2008/40/EK irány elv he -
lyes bí té sé rõl,

p) a Bi zott ság 2008/819/EK ha tá ro za ta (2008. ok tó -
ber 20.) a but ra lin nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

q) a Bi zott ság 2008/902/EK ha tá ro za ta (2008. no vem -
ber 7.) a nap rop amid nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

r) a Bi zott ság 2008/986/EK ha tá ro za ta (2008. de cem -
ber 15.) az ant ra ki non nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

s) a Bi zott ság 2009/241/EK ha tá ro za ta (2009. már -
cius 16.) a trif lu mu ron nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról.

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 75/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

 1. Az R. 1. szá mú mel lék let „A.” ré szé nek 147. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság
Ha tály ba lé pés

idõ pont ja

Az al kal ma zás 
kez dõ

idõ pont ja

A
nö vény vé dõ 

sze rek
új ra ér té ke -

lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„147. 151 kap tán CAS-szám:
133-06-02 
CI PAC-szám: 40

N-(tri klór-me til-
tio)-cik lo hex-
4-én-1,2
di kar bo xi mid

³ 910 g/kg
Szennye zõ
anya gok:
Perk lo ro-me til-
mer kap tán
(R005406):
leg fel jebb
5 g/kg
Fol pet:
leg fel jebb
10 g/kg
Szén-tet rak lo rid: 
leg fel jebb 
0,1 g/kg

2007.10.01. 2008.04.01. 2011.09.30. 2017.09.30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gom ba ölõ szer ként hasz nál ha tó.
B. RÉSZ
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó ság olyan
ké rel met bí rál el, amely arra irá nyul, hogy
en ge dé lyez ze a kap tánt tar tal ma zó
nö vény vé dõ sze rek nek a pa ra di cso mon kí vü li 
fel hasz ná lá sát, kü lö nös fi gyel met kell
for dí ta nia az 5.  § (5) be kez dés c) pont já ban
meg ha tá ro zott kri té ri u mok ra, és mi e lõtt ilyen
en ge délyt ad ki, meg kell gyõ zõd nie róla,
hogy az összes szük sé ges adat és in for má ció
ren del ke zés re áll.

A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek vég re haj tá sa ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a kap tán ról  szóló, az
Élel mi szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2006. szep tem ber
29-én vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti je len tés nek 
és kü lö nö sen an nak I. és II. füg ge lé ké nek
a kö vet kez te té se it.
Ezen át fo gó ér té ke lés ben az en ge dé lye zõ
ha tó ság nak kü lö nös fi gyel met kell for dí ta nia
a kö vet ke zõk re:
– a szer rel fog lal ko zók és mun ká sok
biz ton sá gá ra, az en ge dé lye zett al kal ma zá si
fel té te lek nek meg fe le lõ egyé ni
vé dõ fel sze re lés hasz ná la tát és az ex po zí ció
mér sék lé sé re koc ká zat csök ken tõ
in téz ke dé se ket kell elõ ír nia;
– a fo gyasz tók ét ke zé si ex po zí ci ó já ra
a szer ma ra dék ha tár ér té ke i nek jö võ be li
fe lül vizs gá la tá ra  való te kin tet tel;
– a fel szín alat ti vi zek szem pont já ból
ve szé lyez te tett te rü le te ken, az en ge dé lye zés
fel té te lei kö zött szük ség sze rint
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek,
va la mint mo ni tor ing-prog ra mok nak kell
sze re pel ni ük;
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság
Ha tály ba lé pés

idõ pont ja

Az al kal ma zás 
kez dõ

idõ pont ja

A
nö vény vé dõ 

sze rek
új ra ér té ke -

lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– ma da rak, em lõ sök és vízi szer ve ze tek
vé del mé re. Az en ge dély fel té te lei kö zött
sze re pel ni ük kell koc ká zat csök ken tõ
in téz ke dé sek nek.”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „A.” ré sze a kö vet ke zõ 166–203. so rok kal egé szül ki:

[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság
Ha tály ba lé pés

idõ pont ja

Az al kal ma zás 
kez dõ

idõ pont ja

A
nö vény vé dõ 

sze rek
új ra ér té ke -

lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„166. 166 pro szul fo karb CAS-szám
52888-80-9
CI PAC-szám 539

S-ben zil
dip ro pil(ti o kar ba mát)

970 g/kg 2008.11.01. 2009.05.01. 2012.10.31. 2018.10.31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként  való hasz ná la ta
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek al kal ma zá sa ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat -egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2007. ok tó ber 9-én vég le ge sí tett,
a pro szul fo karb ra vo nat ko zó fe lül vizs gá la ti
je len tés nek és kü lö nö sen an nak I. és
II. füg ge lé ké nek a kö vet kez te té se it. Ezen
át fo gó ér té ke lés ben az engedélyezõ
hatóságnak különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szer rel dol go zók biz ton sá gá ra, és
gon dos kod nia kell ar ról, hogy a fel hasz ná lás
fel té te lei kö zött sze re pel jen a meg fe le lõ
egyé ni vé dõ fel sze re lés használata,
– a vízi szer ve ze tek vé del mé re, és
gon dos kod nia kell ar ról, hogy az
en ge dé lye zés fel té te lei kö zött szük ség sze rint
sze re pel je nek a koc ká zat mér sék lé sé re
irá nyu ló in téz ke dé sek, mint például
a pufferzónák kialakítása,
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság
Ha tály ba lé pés

idõ pont ja

Az al kal ma zás 
kez dõ

idõ pont ja
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– a nem cél nö vé nyek vé del mé re, és
gon dos kod nia kell ar ról, hogy az
en ge dé lye zés fel té te lei kö zött szük ség sze rint
sze re pel je nek a koc ká zat mér sék lé sé re
irá nyu ló in téz ke dé sek, mint pél dá ul nem
permetezett pufferzónák kialakítása.

167. 167 flu di o xo nil CAS-szám
131341-86-1
CI PAC-szám 522

4-(2,2-dif lu or-1,3- 
ben zo di o xol-4-il)-1H
-pi rol-3-kar bo nit ril

950 g/kg 2008.11.01. 2009.05.01. 2012.10.31. 2018.10.31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gom ba ölõ szer ként  való hasz ná la ta
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó ság olyan
ké rel met bí rál el, amely arra irá nyul, hogy
en ge dé lyez ze a flu di o xo nilt tar tal ma zó
nö vény vé dõ sze rek nek a ve tõ mag csá vá zá son
kí vü li fel hasz ná lá sát, kü lö nös fi gyel met kell
for dí ta nia az 5.  § (5) be kez dés c) pont já ban
meg ha tá ro zott kri té ri u mok ra, és mi e lõtt ilyen
en ge délyt ad ki, meg kell gyõ zõd nie róla,
hogy az összes szükséges adat és információ
rendelkezésre áll:
– kü lö nös fi gyel met kell for dí ta nia a fel szín
alat ti vi zek szem pont já ból ve szé lyez te tett
te rü le te ken ta lál ha tó fel szín alat ti víz
le het sé ges, kü lö nö sen a ta laj ban lévõ CGA
339833 és CGA 192155 fo to lí zis metabolitok 
általi szennyezõdésére,
– kü lö nös fi gyel met kell for dí ta nia a ha lak és 
a ge rinc te len vízi szer ve ze tek vé del mé re.
Az en ge dé lye zés fel té te lei kö zött szük ség
sze rint koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek is 
sze re pel ni ük kell. A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el vek al kal ma zá sa
ér de ké ben figye lembe kell ven ni az
Élel mi szer lánc- és Ál lat -egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2007. ok tó ber 9-én
vég le ge sí tett, a flu di o xo nil ra vo nat ko zó
fe lül vizs gá la ti jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
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168. 168 klo ma zon CAS-szám
81777-89-1
CI PAC-szám 509

2-(2-kló ro ben zil)-4,4-
di me til-
1,2-oxa zo li din-3-on

960 g/kg 2008.11.01. 2009.05.01. 2012.10.31. 2018.10.31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként  való hasz ná la ta
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek al kal ma zá sa ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat -egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2007. ok tó ber 9-én vég le ge sí tett,
a klo ma zon ra vo nat ko zó fe lül vizs gá la ti
je len tés nek és kü lö nö sen an nak I. és
II. füg ge lé ké nek a kö vet kez te té se it. Ezen
át fo gó ér té ke lés ben az engedélyezõ
hatóságnak különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szer rel dol go zók biz ton sá gá ra, és
gon dos kod nia kell ar ról, hogy a fel hasz ná lás
fel té te lei kö zött sze re pel jen a meg fe le lõ
egyé ni vé dõ fel sze re lés használata,
– a nem cél nö vé nyek vé del mé re, és
gon dos kod nia kell ar ról, hogy az
en ge dé lye zés fel té te lei kö zött szük ség sze rint
sze re pel je nek a koc ká zat mér sék lé sé re
irá nyu ló in téz ke dé sek, mint például
a pufferzónák kialakítása.

169. 169 ben ti a va li karb CAS-szám:
413615-35-7
CI PAC-szám: 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6- 
flu or-1,3-ben zo ti a zol-
2-il)
etil]kar ba mo il}-2-
me tilp ro pil]kar ba min 
sav

³ 910 g/kg
A kö vet ke zõ
gyár tá si
szennye zõ dé sek
to xik ló gi ai
ve szélyt
je len te nek, és
a tech ni kai
anyag ban nem
lép het nek túl
egy adott
mennyi sé get:
6,6'-dif lu o ro-2,2'
-di ben zo ti á zol:
<3,5 mg/kgbis
(2-ami no-5-
flu o ro fe nil)
diszulfid:
<14 mg/kg

2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa csak gom ba ölõ szer ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. ja nu ár 22-én vég le ge sí tett
fe lül vizs gá la ti je len tést és kü lö nö sen an nak
I. és II. füg ge lé ké nek ben ti a va li karb ról  szóló
kö vet kez te té se it. Eb ben az át fo gó
ér té ke lés ben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szer rel fog lal ko zók biz ton sá gá ra,
– a nem cél zott ízelt lá bú szer ve ze tek
vé del mé re.
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 Az al kal ma zás fel té te lei kö zött szük ség
ese tén koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek is
sze re pel ni ük kell. Ami kor az en ge dé lye zõ
ha tó ság olyan ké rel me ket bí rál el, ame lyek
arra irá nyul nak, hogy en ge dé lyez ze
a ben ti a va li kar bot tar tal ma zó nö vény vé dõ
sze rek üveg há za kon kí vü li fel hasz ná lá sát,
kü lö nös fi gyel met kell for dí ta nia az 5.  §
(5) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott
kri té ri u mok ra, és mi e lõtt ilyen en ge délyt ad
ki, meg kell gyõ zõd nie róla, hogy az összes
szük sé ges adat és in for má ció ren del ke zés re
áll. Az en ge dé lye zõ ha tó ság az R. 39.  §-ának
c) pont já val össz hang ban tá jé koz tat ja
a Bizottságot a kereskedelmi forgalomba
hozatalra gyártott technikai hatóanyag
specifikációjáról.

170. 170 bosz ka lid CAS-szám:
188425-85-6
CI PAC-szám: 673

2-klór-N-(4'-klór bi fe -
nil-2-il)ni ko tin amid

³ 960 g/kg 2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa csak gom ba ölõ szer ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. ja nu ár 22-én vég le ge sí tett
fe lül vizs gá la ti je len tést és kü lö nö sen an nak
I. és II. füg ge lé ké nek bosz ka lid ról  szóló
kö vet kez te té se it. Eb ben az át fo gó
ér té ke lés ben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szer rel fog lal ko zók biz ton sá gá ra,
– a ma da rak és a ta laj ban élõ szer ve ze tek
hosszú távú ve szé lyez te tett sé gé re,
– a ta laj ban tör té nõ fel hal mo zó dás
ve szé lyé re, ha az anya got éve lõ nö vé nyek hez
vagy ve tés for gó rend szer ben a kö vet ke zõ
terméshez használják.
 Az al kal ma zás fel té te lei kö zött szük ség
ese tén koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek is
sze re pel ni ük kell.
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171. 171 kar von CAS-szám: 99-49-0
(d/l ke ve rék)
CI PAC-szám: 602

5-izop ro pe nil-
2-me til -cik lo hex-
2-én-1-on

³ 930 g/kg
leg alább 
100:1 d/l
aránnyal

2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag
nö ve ke dés sza bá lyo zó ként en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. ja nu ár 22-én vég le ge sí tett
fe lül vizs gá la ti je len tést és kü lö nö sen an nak
I. és II. füg ge lé ké nek kar von ról  szóló
kö vet kez te té se it. Eb ben az át fo gó
ér té ke lés ben az en ge dé lye zõ ha tó ság nak
kü lö nös fi gyel met kell for dí ta nia a szer rel
fog lal ko zók ve szé lyez te tett sé gé re. Az
alkalmazás feltételei között szükség esetén
kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.

172. 172 flu o xast ro bin CAS-szám:
361377-29-9
CI PAC-szám: 746

(E)-{2-[6-(2-klór -
fe no xi)-
5-flu or pi ri mi din-
4-ilo xi]fe nil}
(5,6-di hid ro-
1,4,2-di o xa zin-
3-il)me ta non
O-metiloxim

³ 940 g/kg 2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa csak gom ba ölõ szer ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. ja nu ár 22-én vég le ge sí tett
fe lül vizs gá la ti je len tést és kü lö nö sen an nak
I. és II. füg ge lé ké nek flu o xast ro bin ról  szóló
kö vet kez te té se it. Eb ben az át fo gó
ér té ke lés ben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szer rel fog lal ko zók, kü lö nö sen
a hí gí tat lan kon cent rá tu mok kal fog lal ko zók
biz ton sá gá ra. Az al kal ma zás fel té te lei kö zött
meg fe le lõ óv in téz ke dé sek nek is sze re pel ni ük
kell, mint pl. védõálarc viselésének elõ írása,
– a vízi szer ve ze tek vé del mé re. Adott
eset ben koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket,
mint pl. puf fer zó nák ki ala kí tá sa, kell
alkalmazni,

2
0

0
9

/8
7

. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

1
7

9
3

5



[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság
Ha tály ba lé pés

idõ pont ja

Az al kal ma zás 
kez dõ

idõ pont ja

A
nö vény vé dõ 

sze rek
új ra ér té ke -

lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– a flu o xast ro bin me ta bo lit ja i nak
ma rad vány szint je i re, ha a ke zelt te rü le tek rõl
szár ma zó szal mát ta kar má nyo zás ra
hasz nál ják. A fel hasz ná lás fel té te le i nek adott
eset ben ta kar má nyo zá si korlátozásokat kell
tartalmazniuk,
– a ta laj fel szí nén tör té nõ fel hal mo zó dás
ve szé lyé re, ha az anya got éve lõ nö vé nyek hez
vagy ve tés for gó rend szer ben a kö vet ke zõ
terméshez használják.
 Az al kal ma zás fel té te lei kö zött szük ség
ese tén koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek is
sze re pel ni ük kell.

173. 173 Pa e ci lo my ces
li la ci nus
(Thom)

Sam son 1974 251.
törzs (AGAL: n°
89/030550)
CI PAC-szám: 753

Nem al kal maz ha tó – 2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa csak fo nál fé reg ölõ ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. ja nu ár 22-én vég le ge sí tett
fe lül vizs gá la ti je len tést és kü lö nö sen an nak I.
és II. füg ge lé ké nek Pa e ci lo my ces li la ci nus-ról 
 szóló kö vet kez te té se it. Eb ben az át fo gó
ér té ke lés ben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szer rel fog lal ko zók biz ton sá gá ra (bár
nem volt szük ség a szer rel fog lal ko zók
meg en ge dett ex po zí ci ós szint jé nek
a meg ha tá ro zá sá ra, mi vel
a mik ro or ga niz mu so kat ál ta lá nos sza bály ként 
po ten ci á lis érzékenyítõ anyagoknak kell
tekinteni),
– a lomb la kó nem cél zott ízelt lá bú ak
vé del mé re.
 Az al kal ma zás fel té te lei kö zött szük ség
ese tén koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek is
sze re pel ni ük kell.
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174. 174 pro ti o ko na zol CAS-szám:
178928-70-6
CI PAC-szám: 745

RS)-2-[2-(1-klór -
cik lop ro pil)-
3-(2-klór fe nil)-
2-hid ro xip ro pil]-
2,4-di hid ro-
1,2,4-tri a zol-3-ti on

³ 970 g/kg
A kö vet ke zõ
gyár tá si
szennye zõ dé sek
to xik ló gi ai
ve szélyt
je len te nek, és
a tech ni kai
anyag ban nem
lép het nek túl
egy adott
mennyi sé get: 
– To lu én: 

< 5 g/kg
– Pro ti o ko na zol
-des tio
(2-(1-klór -
cik lop ro pil)1-(2-
klór fe nil)-3-(1,2,
4-tri a zol-1-il)-
propán-2-ol):

< 0,5 g/kg
(LOD)

2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa csak gom ba ölõ szer ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. ja nu ár 22-én vég le ge sí tett
fe lül vizs gá la ti je len tést és kü lö nö sen an nak
I. és II. füg ge lé ké nek pro ti o ko na zol ról  szóló
kö vet kez te té se it. Eb ben az át fo gó
ér té ke lés ben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– per me te zé ses al kal ma zás kor a szer rel
fog lal ko zók biz ton sá gá ra. Az al kal ma zás
fel té te lei kö zött meg fe le lõ óv in téz ke dé sek nek 
is szerepelniük kell,
– a vízi szer ve ze tek vé del mé re. Adott
eset ben koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket,
mint pl. puf fer zó nák ki ala kí tá sa, kell
alkalmazni,
– a ma da rak és kis em lõ sök vé del mé re. Adott 
eset ben koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket
kell alkalmazni.
Az al kal ma zás fel té te lei kö zött szük ség
ese tén koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek is
sze re pel ni ük kell.
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175. 175 ami do -
szul fu ron

CAS-szám:
120923-37-7
CI PAC-szám: 515

3-(4,6-di me to xi -
pi ri mi din-2-il)-
1-(N-me til-N-me til -
szul fo nil-ami no -
szul fo nil)kar ba mid
vagy 1-(4,6-di me to xi -
pi ri mi din-2-il)-
3-me zil(me til)
szulfamoilkarbamid

³ 970 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12. 31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként  való hasz ná la ta
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
Ami do szul fu ront tar tal ma zó nö vény vé dõ
sze rek ré te ken és le ge lõ kön kí vü li
fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé se irán ti
ké rel mek el bí rá lá sa kor az en ge dé lye zõ
ha tó ság kö te les kü lö nös fi gyel met for dí ta ni
az 5.  § (5) be kez dé sé nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott kri té ri u mok ra, és az en ge dély
ki adá sa elõtt kö te les biz to sí ta ni va la mennyi
szük sé ges adat és in for má ció ren del ke zés re
ál lá sát. A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el vek ér vé nye sí té se
ér de ké ben figye lembe kell ven ni az
Élel mi szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2008. ja nu ár 22-én az
ami do szul fu ron ra vo nat ko zó an vég le ge sí tett
fe lül vizs gá la ti je len tés ben és kü lö nö sen
annak I. és II. függelékében található
következtetéseket. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság köteles
különös figyelmet fordítani:
– a ta laj víz egyes bom lás ter mé kek ál tal
oko zott szennye zés sel szem be ni vé del mé re,
ha a ter mé ket ér zé keny ta la jú vagy idõ já rá sú
te rü le te ken alkalmazzák,
– a ví zi nö vé nyek vé del mé re.
Ezekkel az azo no sí tott koc ká za tok kal
össze füg gés ben a szük sé ges nek mu tat ko zó
kör ben koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket
kell al kal maz ni, pél dá ul puf fer zó ná kat kell
kialakítani.
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176. 176 ni ko szul fu ron CAS-szám:
111991-09-4
CI PAC-szám: 709

2-[(4,6-di me to xi -
pi ri mi din-2-il-
kar ba mo il)
szul fa mo il]-N,N-
di me til ni ko ti na mid
vagy 1-(4,6-di me to xi -
pi ri mi din-2-il)-
3-(3-di me til -
kar ba mo il-
2-pi ri dil szul fo nil)
karbamid

³ 930 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként  való hasz ná la ta
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. ja nu ár 22-én a ni ko szul fu ron ra
vo nat ko zó an vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti
je len tés ben és kü lö nö sen an nak I. és II.
füg ge lé ké ben ta lál ha tó kö vet kez te té se ket.
Eb ben az átfogó értékelésben az engedélyezõ
hatóság köteles különös figyelmet fordítani:
– a vízi kör nye zet DUDN me ta bo lit tal
szem be ni ex po zí ci ó já nak le he tõ sé gé re, ha
a ni ko szul fu ront ér zé keny ta la jú területeken
alkalmazzák,
– a ví zi nö vé nyek vé del mé re, és kö te les
gon dos kod ni ar ról, hogy az en ge dély
fel té te lei kö zött szük ség sze rint sze re pel je nek 
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek, mint
például pufferzónák kialakítása,
– a nem cél nö vé nyek vé del mé re, és kö te les
gon dos kod ni ar ról, hogy az en ge dély
fel té te lei kö zött szük ség sze rint sze re pel je nek 
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek, mint
pél dá ul nem per me te zett pufferzónák
kialakítása,
– a ta laj víz és a fel szí ni vi zek vé del mé re, ha
a ter mé ket ér zé keny ta la jú és idõ já rá sú
te rü le te ken alkalmazzák.

177. 177 klo fen te zin CAS-szám:
74115-24-5
CI PAC-szám: 418

3,6-bisz(2-klór fe nil)-
1,2,4,5-tet ra zin

³ 980 g/kg
(szá raz anyag)

2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag at ka ölõ szer ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
vég le ge sí tett klo fen te zin rõl  szóló
fe lül vizs gá la ti je len tés nek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
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178. 178 di kam ba CAS-szám:
1918-00-9
CI PAC-szám: 85

3,6-dik lór-2-me to xi-
ben zo e sav

³ 850 g/kg 2009. 01. 01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag gyom ir tó szer ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
vég le ge sí tett di kam bá ról  szóló fe lül vizs gá la ti
je len tés nek és különösen annak 
I. és II. függelékének a következtetéseit.

179. 179 di fe no ko na zol CAS-szám:
119446-68-3
CI PAC-szám: 687

3-klór-4-[(2RS,4RS;
2RS,4SR)-4-me til-2-
(1H-1,2,4-tri a zol-1-
il me til)-1,3-di o xo lán-
2-il]fe nil 
4-klór fe nil éter

³ 940 g/kg 2009. 01. 01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag gom ba ölõ szer ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
vég le ge sí tett di fe no ko na zol ról  szóló
fe lül vizs gá la ti je len tés nek és kü lö nö sen
an nak I. és II. füg ge lé ké nek
a kö vet kez te té se it. Eb ben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít:
– a vízi szer ve ze tek vé del mé re.
 A fel hasz ná lá si fel té te lek nek szük ség ese tén
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket is
tar tal maz ni uk kell.

180. 180 dif lu ben zu ron CAS-szám:
35367-38-5
CI PAC-szám: 339

1-(4-klór fe nil)-3-(2,6-
dif lu or ben zo il) urea

³ 950 g/kg
szennye zõ dés:
ma xi mum 
0,03 g/kg
4-kló ra ni lin

2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag ro var ölõ szer ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
vég le ge sí tett dif lu ben zu ron ról  szóló
fe lül vizs gá la ti je len tés nek és kü lö nö sen
an nak I. és II. füg ge lé ké nek
a kö vet kez te té se it. Eb ben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít:
– a vízi szer ve ze tek vé del mé re,
– a szá raz föl di szer ve ze tek vé del mé re,
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– a nem cél zott ízelt lá bú ak, köz tük a mé hek
vé del mé re.
 A fel hasz ná lá si fel té te lek nek szük ség ese tén
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket is
tar tal maz ni uk kell.

181. 181 ima za qu in CAS-szám:
81335-37-7
CI PAC-szám: 699

2-[(RS)-4-izop ro pil-4
-me til-5-oxo-
2-imi da zo lin-2-il]
ki no lin-3-kar bo xil sav

³ 960 g/kg
(ra cém ke ve rék)

2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag nö vé nyi
nö ve ke dés sza bá lyo zó ként en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
vég le ge sí tett ima za qu in ról  szóló
fe lül vizs gá la ti je len tés nek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.

182. 182 le na cil CAS-szám:
2164-08-1
CI PAC-szám 163

3-cik lo he xil-1,5,6,7-
tet ra hid ro cik lo -
pen ta pi ri mi din-2,4
(3H)-dion

³ 975 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag gyom ir tó szer ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
vég le ge sí tett le na cil ról  szóló fe lül vizs gá la ti
je len tés nek és különösen annak 
I. és II. függelékének a következtetéseit.

183. 183 oxa di a zon CAS-szám:
19666-30-9
CI PAC-szám 213

5-tert-bu til-3-(2,4-di-
k lór-5-izop ro po xi -
fe nil)-1,3,4-oxa di a zol
-2(3H)-on

³ 940 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag gyom ir tó szer ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
vég le ge sí tett oxa di a zon ról  szóló
fe lül vizs gá la ti je len tés nek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
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184. 184 pik lo ram CAS-szám:
1918-02-1
CI PAC-szám: 174

4-ami no-3,5,6-tri-
k lór pi ri din-
2-kar bo xil sav

³ 920 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag gyom ir tó szer ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
vég le ge sí tett pik lo ram ról  szóló fe lül vizs gá la ti 
je len tés nek és különösen annak 
I. és II. függelékének a következtetéseit.

185. 185 pi rip ro xi fen CAS-szám:
95737-68-1
CI PAC-szám: 715

4-fe no xi fe nil
(RS)-2-(2-pi ri di lo xi)
pro pil-éter

³ 970 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag ro var ölõ szer ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
vég le ge sí tett pi rip ro xi fen rõl  szóló
fe lül vizs gá la ti je len tés nek és kü lö nö sen
an nak I. és II. füg ge lé ké nek
a kö vet kez te té se it. Eb ben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít:
– a nem cél zott ízelt lá bú ak, köz tük a mé hek
vé del mé re.
 A fel hasz ná lá si fel té te lek nek szük ség ese tén
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket is
tar tal maz ni uk kell.

186. 186 bi fe nox CAS-szám:
42576-02-3
CI PAC-szám: 413

me til-5-(2,4-dik lór-
fe no xi)-2-nit ro -
ben zo át

³ 970 g/kg,
szennye zés:
max. 3 g/kg
2,4-dik lór-
fe nol 
max. 6 g/kg
2,4-dik lór-ani zol

2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként  való hasz ná la ta
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. már ci us 14-én vég le ge sí tett,
a bi fe nox ra vo nat ko zó fe lül vizs gá la ti
je len tés ben és kü lö nö sen an nak 
I. és II. füg ge lé ké ben ta lál ha tó
kö vet kez te té se ket. Eb ben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
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– a szer rel fog lal ko zók biz ton sá ga.
Gon dos ko dik ar ról, hogy a fel hasz ná lás
fel té te lei kö zött sze re pel jen a meg fe le lõ
egyé ni vé dõ fel sze re lés használata,
– a fo gyasz tók ét ke zé si ex po zí ci ó ja az ál la ti
ere de tû ter mé kek ben és a ve tés for gó ban
kö vet ke zõ nö vé nyek ben ta lál ha tó
bifenoxmaradék tekintetében.

187. 187 dif lu fe ni kan CAS-szám:
83164-33-4
CI PAC-szám: 462

2',4'-dif lu or-2-(a,a,a-
tri flu or-m-to li lo xi)-
ni ko tin ani lid

³ 970 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként  való hasz ná la ta
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. már ci us 14-én vég le ge sí tett,
a dif lu fe ni kan ra vo nat ko zó fe lül vizs gá la ti
je len tés ben és kü lö nö sen an nak 
I. és II. füg ge lé ké ben ta lál ha tó
kö vet kez te té se ket. Eb ben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a vízi szer ve ze tek vé del me. Adott eset ben
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket (pél dá ul
vé dõ zó nák ki ala kí tá sa) kell alkalmazni,
– a ke ze lés re nem szánt nö vé nyek vé del me.
Adott eset ben koc ká zat csök ken tõ
in téz ke dé se ket (pél dá ul nem per me te zett
vé dõ zó nák ki ala kí tá sa a meg mû velt te rü le ten
belül) kell alkalmazni.

188. 188 fe no xap rop-P CAS-szám:
113158-40-0
CI PAC-szám: 484

(R)-2[4-[(6-klór-2-
ben zo xa zo lil)oxi]-
fe no xi]-pro pán sav

³ 920 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként  való hasz ná la ta
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. már ci us 14-én vég le ge sí tett,
a fe no xap rop-P-re vo nat ko zó fe lül vizs gá la ti
je len tés ben és kü lö nö sen an nak 
I. és II. füg ge lé ké ben ta lál ha tó
kö vet kez te té se ket. Eb ben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
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– a szer rel fog lal ko zók biz ton sá ga.
Gon dos ko dik ar ról, hogy a fel hasz ná lás
fel té te lei kö zött sze re pel jen a meg fe le lõ
egyé ni vé dõ fel sze re lés használata,
– a ke ze lés re nem szánt nö vé nyek vé del me,
– me fen pir-di etil an ti dó tum je len lé te
ké szít mé nyek ben a szer rel fog lal ko zók, más
dol go zók és kí vül ál lók ex po zí ci ó ja
tekintetében,
– a ha tó anyag és egyes bom lás ter mé kei
tar tós meg ma ra dá sa olyan hi deg he lye ken és
te rü le te ken, ahol ana e rob kö rül mé nyek
állhatnak fenn.
Az en ge dé lye zés fel té te lei kö zött adott
eset ben koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek
is sze re pel ni ük kell.

189. 189 fenp ro pi din CAS-szám:
67306-00-7
CI PAC-szám: 520

(R,S)-1-[3-(4-terc-
bu til fe nil)-2-me til-
p ro pil]-pi pe ri din

³ 960 g/kg
(ra ce mát)

2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa csak gom ba ölõ szer ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. már ci us 14-én vég le ge sí tett,
a fenp ro pi din re vo nat ko zó fe lül vizs gá la ti
je len tés ben és kü lö nö sen an nak 
I. és II. füg ge lé ké ben ta lál ha tó
kö vet kez te té se ket. Eb ben az át fo gó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szer rel fog lal ko zók és más dol go zók
biz ton sá ga. Gon dos ko dik ar ról, hogy
a fel hasz ná lás fel té te lei kö zött sze re pel jen
a meg fe le lõ egyé ni vé dõ fel sze re lés
használata,
– a vízi szer ve ze tek vé del me. Gon dos kod nak 
ar ról, hogy az en ge dé lye zés fel té te lei kö zött
adott eset ben sze re pel je nek
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek, mint
például védõzóna kialakítása.
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190. 190 ki nok la min CAS-szám:
2797-51-5
CI PAC-szám: 648

2-ami no-3-klór-1,4-
naf to ki non

³ 965 g/kg
szennye zés:
dik lon
(2,3-dik lór-1,4-
naf to ki non)
max. 15 g/kg

2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként  való hasz ná la ta
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
Ki nok la mint tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek
dísz nö vé nye ken és fa is ko lai nö vé nye ken
kí vü li nö vé nyek hez  való fel hasz ná lá sá nak
en ge dé lye zé se irán ti ké rel mek el bí rá lá sa kor
az en ge dé lye zõ ha tó ság kü lön fi gyel met
for dít az 5.  § (5) be kez dé sé nek c) pont já ban
elõ írt kri té ri u mok ra, és az en ge dély ki adá sa
elõtt gon dos ko dik ar ról, hogy va la mennyi
szük sé ges adat és in for má ció ren del ke zés re
áll jon. A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el vek ér vé nye sí té se
ér de ké ben figye lembe kell ven ni az
Élel mi szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2008. már ci us 14-én
vég le ge sí tett, a ki nok la min ra vo nat ko zó
fe lül vizs gá la ti je len tés ben és kü lö nö sen
annak I. és II. függelékében található
következtetéseket. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szer rel fog lal ko zók, más dol go zók és
a kí vül ál lók biz ton sá ga. Gon dos ko dik ar ról,
hogy a fel hasz ná lás fel té te lei kö zött
sze re pel jen a meg fe le lõ egyé ni
védõfelszerelés használata,
– a vízi szer ve ze tek vé del me,
– a ma da rak és kis em lõ sök vé del me. 
Az al kal ma zás fel té te lei kö zött adott eset ben
meg fe le lõ koc ká zat csök ken tõ
in téz ke dé sek nek is szerepelniük kell.
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191. 191 klo ri da zon CAS-szám:
1698-60-8
CI PAC-szám: 111

5-ami no-4-chlo ro-2-
phenyl py ri da zin-
3(2H)-one

920 g/kg 
A 4-ami no-
5-klo ro-izo mer
gyár tá si
szennye zõ
anyag
to xi ko ló gi ai
ve szélyt je lent,
ma xi má lis
szint jét 
60 g/kg-ban
ál la pí tot ták meg.

2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó ként  való hasz ná la ta
en ge dé lyez he tõ leg fel jebb 2,6 kg/ha
mennyi ség ben és ugyan azon a te rü le ten
leg fel jebb há rom éven ként.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a klo ri da zon ról  szóló,
az Élel mi szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2007. de cem ber 4-én
vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti je len tés
kö vet kez te té se it és kü lö nö sen an nak 
I. és II. füg ge lé két. Ezen át fo gó értékelésben
az engedélyezõ hatóságnak különös figyelmet 
kell fordítania a következõkre:
– a szer rel fog lal ko zók biz ton sá gá ra, és
gon dos kod nia kell ar ról, hogy a fel hasz ná lás
fel té te lei kö zött sze re pel jen a meg fe le lõ
egyé ni vé dõ fel sze re lés használata,
– a vízi szer ve ze tek vé del mé re,
– a ta laj víz vé del mé re, ha a ha tó anya got
ér zé keny ta laj- és/vagy ég haj la ti adott sá gú
te rü le te ken alkalmazzák.
Az en ge dé lye zés egyik fel té te lé ül kell szab ni, 
hogy koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket
hoz za nak, a ve szé lyez te tett öve ze tek ben
pe dig szük ség ese tén mo ni tor ing prog ram ba
kell kez de ni a ta laj víz nek a B és B1 me ta bo lit 
ál ta li esetleges szennyezõdésének
ellenõrzésére.
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192. 192 tri to szul fu ron CAS-szám:
142469-14-5
CI PAC-szám: 735

1-(4-me to xi-6-trif lu or
-me til-1,3,5-tri a zin-2-
il)-3-(2-trif lo ur-me til-
ben zol-szul fo nil)kar-
bamid

³ 960 g/kg
A kö vet ke zõ
gyár tá si
szennye zõ dé sek
to xi ko ló gi ai
ve szélyt
je len te nek, és
nem lép het nek
túl egy adott
mennyi sé get
a tech ni kai
anyag ban:
2-ami no-4-
me to xi-6-(tri-
f lu or me til)-
1,3,5-triazin: 

< 0,2 g/kg

2008.12.01. 2009.06.01. 2010.05.31. 2018.11.30. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag gyom ir tó szer ként
en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. má jus 20-án vég le ge sí tett
fe lül vizs gá la ti je len tés és kü lö nö sen an nak 
I. és II. füg ge lé ké nek tri to szul fu ron ról  szóló
kö vet kez te té se it. Eb ben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít:
– a ta laj víz le het sé ges szennye zõ dé sé re, ha
a ha tó anya got a ta laj ra és/vagy ég haj lat ra
néz ve ér zé keny adott sá gú te rü le te ken
alkalmazzák;
– a vízi szer ve ze tek vé del mé re;
– a kis em lõ sök vé del mé re.
Az al kal ma zás fel té te lei kö zött szük ség
ese tén koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek is
sze re pel ni ük kell.
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193. 193 flu to la nil CAS-szám:
66332-96-5
CI PAC-szám: 524

a,a,a-trif lu o ro-3'-
izop ro po xi-o-
to lu a ni lid

³ 975 g/kg 2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gom ba ölõ szer ként tör té nõ
fel hasz ná lá sa en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó ság olyan
ké rel met bí rál el, amely arra irá nyul, hogy
en ge dé lyez ze a flu to la nilt tar tal ma zó
nö vény vé dõ sze rek nek
a bur go nya gu mó-ke ze lé sen kí vü li
fel hasz ná lá sát, kü lö nös fi gyel met kell
for dí ta nia az 5.  § (5) be kez dé sé nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott kri té ri u mok ra, 
és mi e lõtt ilyen en ge délyt ad ki, meg kell
gyõ zõd nie róla, hogy az összes szük sé ges
adat és in for má ció ren del ke zés re áll. 
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a flu to la nil ról  szóló, 
az Élel mi szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2008. má jus 20-án
vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti je len tés nek és
kü lö nö sen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a ta laj víz vé del mé re, ha a ha tó anya got
ér zé keny ta laj- és/vagy ég haj la ti adott sá gú
te rü le te ken alkalmazzák.
Az en ge dé lye zés fel té te lei kö zött adott
eset ben koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek
is sze re pel ni ük kell.
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194. 194 benf lu ra lin CAS-szám:
1861-40-1
CI PAC-szám: 285

N-bu til-N-etil-a,a,a-t
rif lu o ro-2,6-di nit ro-
p-to lu i din

³ 960 g/kg
Szennye zõ
anya gok:
etil-bu til-nit ro -
za min: 
max. 0,1 mg/kg

2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként tör té nõ
fel hasz ná lá sa en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó ság olyan
ké rel met bí rál el, amely arra irá nyul, hogy
en ge dé lyez ze a benf lu ra lint tar tal ma zó
nö vény vé dõ sze rek sa lá tán és en dí vi án  való
hasz ná la tán kí vü li fel hasz ná lá sát, kü lö nös
fi gyel met kell for dí ta nia az 5.  §
(5) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott
kri té ri u mok ra, és mi e lõtt ilyen en ge délyt ad
ki, meg kell gyõ zõd nie róla, hogy az összes
szük sé ges adat és in for má ció ren del ke zés re
áll. A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a benf lu ra lin ról  szóló,
az Élel mi szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2008. má jus 20-án
vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti je len tés nek és
kü lö nö sen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szer rel fog lal ko zók biz ton sá gá nak
vé del me. Az en ge dé lye zett al kal ma zá si
fel té te lek nek meg fe le lõ sze mé lyi
vé dõ fel sze re lés hasz ná la tát és az ex po zí ció
mér sék lé sé re koc ká zat csök ken tõ
intézkedéseket kell elõírniuk,
– a nö vé nyi és ál la ti ere de tû élel mi szer ben
ta lál ha tó ma ra dék anya gok és a fo gyasz tók
ét ke zé si ex po zí ci ó já nak értékelése,
– ma da rak, em lõ sök, fel szí ni vi zek és vízi
szer ve ze tek vé del me. Ezek kel az azo no sí tott
koc ká za tok kal össze füg gés ben adott eset ben
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket kell
al kal maz ni, pél dá ul pufferzónákat kell
kialakítani.
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195. 195 flu a zi nam CAS-szám:
79622-59-6
CI PAC-szám: 521

3-klo ro-N-(3-klo ro-5-
trif lu o ro me til-2-pi ri -

dil)-a,a,a-trif lu o ro-
2,6-di nit ro-p-to lu i din

³ 960 g/kg
Szennye zõ
anya gok:
5-klo ro-N-(3-
klo ro-5-tri
f lu o ro me til-

2-pi ri dil)-a,a,a-
trif lu o ro-
4,6-di nit ro-
o-to lu i din
legfeljebb 
2 g/kg

2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gom ba ölõ szer ként tör té nõ
fel hasz ná lá sa en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó ság olyan
ké rel met bí rál el, amely arra irá nyul, hogy
en ge dé lyez ze a flu a zi na mot tar tal ma zó
nö vény vé dõ sze rek nek a bur go nyán kí vü li
fel hasz ná lá sát, kü lö nös fi gyel met kell
for dí ta nia az 5.  § (5) be kez dé sé nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott kri té ri u mok ra, és
mi e lõtt ilyen en ge délyt ad ki, meg kell
gyõ zõd nie róla, hogy az összes szük sé ges
adat és in for má ció ren del ke zés re áll. A
6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a flu a zi nam ról  szóló,
az Élel mi szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2008. má jus 20-án
vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti je len tés nek és
kü lö nö sen an nak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szer rel fog lal ko zók és dol go zók
biz ton sá gá nak vé del me. Az en ge dé lye zett
al kal ma zá si fel té te lek nek meg fe le lõ sze mé lyi
vé dõ fel sze re lés hasz ná la tát és az ex po zí ció
mér sék lé sé re koc ká zat csök ken tõ
intézkedéseket kell elõírniuk,
– a nö vé nyi és ál la ti ere de tû élel mi szer ben
ta lál ha tó ma ra dék anya gok és a fo gyasz tók
ét ke zé si ex po zí ci ó já nak értékelése,
– a vízi szer ve ze tek vé del me. Ez zel az
azo no sí tott koc ká zat tal össze füg gés ben adott
eset ben koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket
kell al kal maz ni, pél dá ul puf fer zó ná kat kell
kialakítani.
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196. 196 fu be ri da zol CAS-szám:
3878-19-1
CI PAC-szám: 525

2-(2'-fu ril)ben zi -
mi da zol

³ 970 g/kg 2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gom ba ölõ szer ként tör té nõ
fel hasz ná lá sa en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó ság olyan
ké rel met bí rál el, amely arra irá nyul, hogy
en ge dé lyez ze a fu be ri da zolt tar tal ma zó
nö vény vé dõ sze rek nek a ve tõ mag csá vá zá son
kí vü li fel hasz ná lá sát, kü lö nös fi gyel met kell
for dí ta nia az 5.  § (5) be kez dé sé nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott kri té ri u mok ra, 
és mi e lõtt ilyen en ge délyt ad nak ki, meg kell
gyõ zõd nie róla, hogy az összes szük sé ges
adat és in for má ció ren del ke zés re áll. 
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a fu be ri da zol ról  szóló,
az Élel mi szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2008. má jus 20-án
vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti je len tés nek és
kü lö nö sen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szer rel fog lal ko zók biz ton sá ga, és
gon dos kod nia kell ar ról, hogy a fel hasz ná lás
fel té te lei kö zött sze re pel jen a meg fe le lõ
egyé ni vé dõ fel sze re lés használata,
– az em lõ sök re je len tett hosszú távú
koc ká zat, és biz to sí ta ni uk kell, hogy az
en ge dé lye zés fel té te lei kö zött adott eset ben
sze re pel je nek a koc ká zat csök ken tõ
in téz ke dé sek. Eb ben az eset ben meg fe le lõ
esz köz hasz ná la ta szük sé ges, biz to sít va
a nagy fo kú ta laj ba jut ta tást, és az alkalmazás
alatti kiömlés minimalizálását.
Az al kal ma zás fel té te lei kö zött adott eset ben
meg fe le lõ koc ká zat csök ken tõ
in téz ke dé sek nek is szerepelniük kell.
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197. 197 me pik vát CAS-szám:
15302-91-7
CI PAC-szám: 440

1,1-di me til pi pe ri di -
ni um klo rid
(me pik vát klorid)

³ 990 g/kg 2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Ki zá ró lag nö vé nyi nö ve ke dés sza bá lyo zó ként
tör té nõ fel hasz ná lá sa en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó ság olyan
ké rel met bí rál el, amely arra irá nyul, hogy
en ge dé lyez ze a me pik vá tot tar tal ma zó
nö vény vé dõ sze rek ár pán kí vü li
fel hasz ná lá sát, kü lö nös fi gyel met kell
for dí ta nia az 5.  § (5) be kez dé sé nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott kri té ri u mok ra, 
és mi e lõtt ilyen en ge délyt ad ki, meg kell
gyõ zõd nie róla, hogy az összes szük sé ges
adat és in for má ció ren del ke zés re áll. 
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a me pik vát ról  szóló, 
az Élel mi szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2008. május 20-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
 Az en ge dé lye zõ ha tó ság kü lön fi gyel met
for dít a nö vé nyi és ál la ti ere de tû
élel mi szer ben ta lál ha tó ma ra dék anya gok ra 
és a fo gyasz tók ét ke zé si expozíciójának
értékelésére.

198. 198 di uron CAS-szám: 330-54-1
CI PAC-szám: 100

3-(3,4-dik lór fe nil)-
1,1-di me til-kar ba mid

³ 930 g/kg 2008.10.01. – – 2018.09.30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó ként  való hasz ná la ta
en ge dé lye zett, leg fel jebb 0,5 kg/ha
mennyi ség ben (te rü le ti át lag ban).
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek meg valósítása ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. jú li us 11-én vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti 
je len tés di u ron ra vo nat ko zó kö vet kez te té se it
és kü lö nö sen an nak 
I. és II. füg ge lé két. Eb ben az át fo gó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szer rel fog lal ko zók biz ton sá gá ra,
amennyi ben szük ség ese tén elõ kell írni, hogy 
fel hasz ná lás kor meg fe le lõ egyé ni
vé dõ fel sze re lést kell használni,

1
7

9
5

2
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
9

/8
7

. szám



[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság
Ha tály ba lé pés

idõ pont ja

Az al kal ma zás 
kez dõ

idõ pont ja

A
nö vény vé dõ 

sze rek
új ra ér té ke -

lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– a vízi szer ve ze tek és a nem cél nö vé nyek
vé del mé re.
Az en ge dé lye zés fel té te lei közt sze re pel jen,
hogy amennyi ben szük sé ges,
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket kell
alkalmazni.

199. 216 aba mek tin CAS-szám:
71751-41-2
aver mek tin B1a
CAS-szám:
65195-55-3
Aver mek tin B1b
CAS-szám:
65195-56-4
aba mek tin
CI PAC-szám: 495

Aver mek tin B1a
(10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,
12S,13S,20R,21R,
24S)-6'-[(S)-szek-
bu til]-21,24-di hid ro xi
-5',11,13,22-tet ra -
me til-2-oxo-3,7,19-
tri o xa tet ra -
cik lo[15.6.1.14,8
020,24]pen ta co sa-10,
14,16,22-tet ra én-6-
spi ro-2'-(5',6'-di hid ro-
2'H-pi rán)-12-il
2,6-di de o xi-4-O-(2,6-

di de o xi-3-O-me til-a-
L-ara bi no-he xo pi ra -

no zil)-3-O-me til-a-L-
ara bi no-he xo pi ra -
no zid Aver mek tin
B1b
(10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,
12S,13S,20R,21R,
24S)-21,24-di hid ro xi-
6'-izop ro pil-5',11,13,2
2-tet ra me til-2-oxo-
3,7,
19-tri o xa tet ra cik lo
[15.6.1.14,8
020,24]pen ta co sa-10,
14,16,22-tet ra én-6-
spi ro-2'-(5',6'-di hid ro-
2'H-pi rán)-12-il
2,6-di de o xi-4-O-(2,6-

di de o xi-3-O-me til-a-
L-arabino-hexopira-

nozil)-3-O-metil-a-L-
arabino-hexopira-
nozid

³ 850 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag ro var ölõ és at ka ölõ szer ként
tör té nõ fel hasz ná lá sa en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó ság olyan
ké rel met bí rál el, amely arra irá nyul, hogy
en ge dé lyez ze az aba mek tint tar tal ma zó
nö vény vé dõ sze rek cit rus fé lé ken, sa lá tán és
pa ra di cso mon  való hasz ná la tán kí vü li
fel hasz ná lá sát, kü lö nös fi gyel met kell
for dí ta nia az 5.  § (5) be kez dé sé nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott kri té ri u mok ra, 
és mi e lõtt ilyen en ge délyt ad nak ki, meg kell
gyõ zõd nie róla, hogy az összes szük sé ges
adat és in for má ció ren del ke zés re áll. 
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az aba mek tin rõl  szóló,
az Élel mi szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2008. jú li us 11-én
vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti je len tés nek és
kü lö nö sen annak I. és II. függelékének
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szer rel fog lal ko zók biz ton sá ga.
Gon dos ko dik ar ról, hogy a fel hasz ná lás
fel té te lei kö zött sze re pel jen a meg fe le lõ
sze mé lyi vé dõ fel sze re lés használata,
– a nö vé nyi ere de tû élel mi szer ben ta lál ha tó
szer ma ra dé kok és a fo gyasz tók ét ke zé si
ex po zí ci ó já nak értékelése,
– mé hek, nem-cél szer ve zet ízelt lá bú ak,
ma da rak, em lõ sök és vízi szer ve ze tek
vé del me. Ezek kel az azo no sí tott
koc ká za tok kal össze füg gés ben adott eset ben
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket kell
al kal maz ni, pél dá ul puf fer zó ná kat kell
ki ala kí ta ni, és várakozási idõt kell
meghatározni.
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200. 217 epo xi ko na zol CAS-szám:
135319-73-2
(ko ráb ban
106325-08-0)
CI PAC-szám: 609

(2RS,
3SR)-1-[3-(2-klo ro -
fe nil)-2,3-epo xi-2-
(4-flu or fe nil)pro pil]-
1H-1,2,4-tri a zol

³ 920 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gom ba ölõ szer ként tör té nõ
fel hasz ná lá sa en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az epo xi ko na zol ról
 szóló, az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. jú li us 11-én vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti 
je len tés nek és kü lö nö sen an nak I. és II.
füg ge lé ké nek a kö vet kez te té se it. Eb ben az
át fo gó értékelésben az engedélyezõ hatóság
különös figyelmet fordít a következõkre:
– a szer rel fog lal ko zók biz ton sá ga.
Gon dos ko dik ar ról, hogy a fel hasz ná lás
fel té te lei kö zött adott eset ben sze re pel jen
a meg fe le lõ sze mé lyi vé dõ fel sze re lés
használata,
– a fo gyasz tók ét ke zé si ex po zí ci ó ja az
epo xi ko na zol (tri a zol) me ta bo lit jai
tekintetében,
– a nagy tá vol ság ra jutó le ve gõn ke resz tü li
ter je dés le he tõ sé ge,
– a vízi szer ve ze te ket, a ma da ra kat és az
em lõ sö ket érin tõ koc ká zat. Az en ge dé lye zés
fel té te lei kö zött adott eset ben
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek is
szerepelniük kell.

201. 218 fenp ro pi morf CAS-szám:
67564-91-4
CI PAC-szám: 427

(RS)-cisz-4-[3-(4-tert
-bu til fe nil)-2-me til-
p ro pil]-2,6-di me til -
mor fo lin

³ 930 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gom ba ölõ szer ként tör té nõ
fel hasz ná lá sa en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a fenp ro pi morf ról
 szóló, az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. jú li us 11-én vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti 
je len tés nek és kü lö nö sen an nak I. és II.
füg ge lé ké nek a kö vet kez te té se it. Eb ben az
át fo gó értékelésben az engedélyezõ hatóság
külön figyelmet fordít a következõkre:
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– a szer rel fog lal ko zók és a dol go zók
biz ton sá ga. Az en ge dé lye zett al kal ma zá si
fel té te lek nek meg fe le lõ sze mé lyi
vé dõ fel sze re lés hasz ná la tát és az ex po zí ció
mér sék lé sét cél zó olyan koc ká zat csök ken tõ
in téz ke dé se ket kell elõ ír nia, mint például
a napi munkaórák korlátozása,
– a ta laj víz vé del me, ha a ha tó anya got
ér zé keny ta laj- és/vagy ég haj la ti adott sá gú
te rü le te ken alkalmazzák,
– a vízi szer ve ze tek vé del me. Az
en ge dé lye zés fel té te lei kö zött szük ség sze rint
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek –
pél dá ul puf fer zó nák ki ala kí tá sá nak és
a le fo lyás és az el sod ró dás csök ken té sét 
cél zó ki öm lõ nyí lá sok létrehozásának – is
szerepelniük kell.

202. 219 fen pi ro xi mát CAS-szám:
134098-61-6
CI PAC-szám: 695

terc-bu til
(E)-al fa-(1,3-di me til-
5-fe no xi pi ra zol-4-
il me ti lé na mi no-oxi)-
p-toluát

> 960 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag at ka ölõ szer ként tör té nõ
fel hasz ná lá sa en ge dé lyez he tõ. A kö vet ke zõ
hasz ná la to kat tilos engedélyezni:
– per met lé-el sod ró dás nagy koc ká za tá val
járó, ma gas ra nõtt nö vé nyek hez hasz nált
al kal ma zá sok, pél dá ul a trak tor ra sze relt
lég fú vá sos per me te zõ gép és kézi
per me te zõ gé pek.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a fen pi ro xi mát ról
 szóló, az Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2008. jú li us 11-én vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti 
je len tés nek és kü lö nö sen an nak I. és II.
füg ge lé ké nek a kö vet kez te té se it. Ebben az
átfogó értékelésben az engedélyezõ hatóság
különös figyelmet fordít a következõkre:
– a szer rel fog lal ko zók és más dol go zók
biz ton sá ga. Gon dos ko dik ar ról, hogy
a fel hasz ná lás fel té te lei kö zött sze re pel jen
a meg fe le lõ sze mé lyi vé dõ fel sze re lés
használata,
– a vízi szer ve ze tek re és a nem cél szer ve zet
ízelt lá bú ak ra gya ko rolt ha tás, és biz to sí ta nia
kell, hogy az en ge dé lye zé si fel té te lek szük ség 
sze rint koc ká zat csök ken tõ intézkedéseket
tartalmazzanak.
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203. 220 tral ko xi dim CAS-szám:
87820-88-0
CI PAC-szám: 544

(RS)-2-[(EZ)-
1-(eto xi i mi no)pro pil]-
3-hid ro xi-5-me si til -
cik lo hex-2-en-1-on

³ 960 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként tör té nõ
fel hasz ná lá sa en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a tral ko xi dim rõl  szóló,
az Élel mi szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2008. jú li us 11-én
vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti je len tés nek és
kü lö nö sen an nak I. és II. füg ge lé ké nek
a kö vet kez te té se it. Eb ben az át fo gó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít a következõkre:
– a ta laj víz vé del me, kü lö nö sen a ta laj ban
ke let ke zõ R173642 me ta bo li tok kal szem ben,
ha a ha tó anya got ér zé keny ta laj- és/vagy
ég haj la ti adott sá gú területeken alkalmazzák,
– a nö vény evõ em lõ sök vé del me.
Az al kal ma zás fel té te lei kö zött szük ség
ese tén koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek is
sze re pel ni ük kell.”

1
7

9
5

6
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
9

/8
7

. szám



A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

27/2009. (VI. 25.) KHEM

rendelete

a földgázellátásról  szóló
2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi

nagykereskedelmi engedélyesnél 
felmerült bevételi hiány megtérítésének 

részletes szabályairól

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény 133.  § (1) be kez -
dés 11. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a köz le ke dé si, hír -
köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény (a továb biak -
ban: GET) 138/A.  §-a sze rin ti kö te le zõ be fi ze tés bõl szár ma zó
pénz esz köz re (a továb biak ban: pénz esz köz) be vé te li hi á nyá nak
mér té ké ig a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény sze -
rin ti köz üze mi nagy ke res ke del mi en ge déllyel ren del ke zett en ge -
dé lyes vagy jog utód ja (a továb biak ban: nagy ke res ke dõ) jo go sult.

2.  §

Az e ren de let ben hasz nált fo gal ma kat a GET, va la mint az an -
nak a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bá lyok ren del ke zé sei
sze rint kell ér tel mez ni.

3.  §

(1) A GET 138/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti be vé te li  hiány mér -
té ke össze sen 66 Mrd Ft (azaz hat van hat mil li árd fo rint).

(2) A pénz esz köz hõ mennyi ség alap ján meg ha tá ro zott mér té -
két a mel lék let tar tal maz za.

(3) A rend szer irá nyí tó a pénz esz köz ke ze lé sé re el kü lö ní tett
szám lát (a továb biak ban: el kü lö ní tett szám la) ve zet.

(4) A pénz esz köz (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze ge és
a mel lék let ben meg ha tá ro zott mér té ke az ál ta lá nos for gal mi adó
össze gét nem tar tal maz za.

4.  §

(1) A fel hasz ná ló ré szé re föld gázt ér té ke sí tõ egye te mes szol gál ta -
tó, föld gáz ke res ke dõ, föld gáz ter me lõ vagy a kül föld rõl föld gázt köz -
vet le nül vá sár ló fel hasz ná ló (a továb biak ban együtt: kö te le zett) kö te -
les együtt mû köd ni a rend szer irá nyí tó val a tárgy hó nap ra vo nat ko zó
hi te les mennyi sé gi ada tok elõ ál lí tá sa és át adá sa ér de ké ben.

(2) A hõ mennyi sé gi ada to kat, va la mint a (3)-(4) bekezdés
figyelembe vételével a GET 138/A.  § (5)–(6) be kez dé sé vel össz -
hang ban meg ál la pí tott, a fel hasz ná ló ré szé re ki szám lá zott ér té ke -
sí té si vagy vá sár lá si mennyi sé gi ada to kat a rend szer irá nyí tó ré -

szé re – kö te le zet ten ként, a tárgy hó nap ban ki bo csá tott el szá mo ló
szám lák egyen le gét is figye lembe véve össze sí tett mó don –
a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 25. nap já ig kell át ad ni.

(3) Mentesül a pénzeszköz megfizetése alól azon felhasználó
(vagy jogutódja), aki (amely)

a) az együttmûködõ földgázhálózathoz új felhasználási helyen
keresztül elsõ alkalommal csatlakozik, sem õ, sem jogelõdje ezt
megelõzõen más felhasználási helyen keresztül az együttmûködõ
földgázhálózathoz nem csatlakozott, és a földgázfelhasználást
2009. június 30-t követõen kezdi meg, vagy

b) az együttmûködõ földgázhálózathoz új felhasználási helyen
keresztül csatlakozik, amely felhasználási helyen a
földgázfelhasználást 2009. június 30-t követõen kezdi meg,
valamint az ezen felhasználási helyen felhasznált földgáz
mennyisége az ezt megelõzõen már használt felhasználási helyen
a megelõzõ gázévben felhasznált összes földgázmennyiségen
felül jelentkezik, vagy

c) a földgáz közüzemi szolgáltatásból feljogosított
fogyasztóként legkésõbb 2005. július 1-gyel kilépett, és ettõl a
naptól kezdve kizárólag a hatósági árképzés hatálya alá nem
tartozó földgáz-kereskedelem keretében vásárol földgázt.

(4) A (3) bekezdés szerint mentesülõ felhasználó (vagy
jogutódja) részére kiszámlázott földgáz-értékesítést a (2)
bekezdés szerinti összesítés során nem kell figyelembe venni.

(5) A rend szer irá nyí tó ha von ta egy al ka lom mal szám lát ál lít ki
és nyújt be a kö te le zett felé. A rend szer irá nyí tó ál tal ki ál lí tott
szám la nem mi nõ sül az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény
sze rin ti szám lá nak, va la mint adó le vo nás ra nem jo go sít.

(6) A szám lát a rend szer irá nyí tó a tárgy ha vi hi te les mennyi sé gi 
ada tok alap ján leg ké sõbb a tárgy hó na pot kö ve tõ má so dik hó nap
1. mun ka nap já ig ál lít ja ki.

(7) A szám lá ban fog lalt fi ze té si kö te le zett sé get a kö te le zett nek
a tárgy hó na pot kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap já ig – ha ez nem
ban ki nap, ak kor a tárgy hó na pot kö ve tõ má so dik hó nap utol só
nap ját kö ve tõ ban ki na pon – kell tel je sí te ni.

(8) A rend szer irá nyí tó a szám lát úgy ál lít ja ki, hogy a kö te le zett
a szám lát a fi ze té si kö te le zett ség nek a szám lá ban fel tün te tett ese dé kes -
sé ge idõ pont ját leg alább öt mun ka nap pal meg elõ zõ en kéz hez ve hes se.

(9) A szám lák ra vo nat ko zó ki fo gá so kat a szám la kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott 4 mun ka na pon be lül le het a rend szer irá nyí tó val
kö zöl ni. A szám lá ra vo nat ko zó ki fo gás ese tén a nem vi ta tott ré -
szek ese dé kes sé ge nem vál to zik.

5.  §

(1) Az el kü lö ní tett szám lá ról ki fi ze tés ki zá ró lag az el -
kü lö ní tett szám lá ra be folyt pénz összeg ere jé ig tel je sít he tõ.

(2) A rend szer irá nyí tó az el kü lö ní tett szám lá ra tör tént be fi ze -
tés bõl szár ma zó pénz összeg ter hé re a kö te le zet tek szá má ra elõ írt
fi ze té si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül kö te les a be -
folyt össze get a nagy ke res ke dõ ré szé re ki fi zet ni.

(3) A rend szer irá nyí tó az (1) be kez dés sze rin ti pénz összeg
a) 91%-át az E.ON Föld gáz Tra de Föld gáz ke res ke dõ

Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság vagy jog utód ja,

2009/87. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 17957



b) 9%-át a TIGÁZ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa -
ság vagy jog utód ja
ré szé re fo rint ra ke re kít ve fi ze ti ki.

6.  §

(1) A Ma gyar Ener gia Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) ha -
von ta el len õr zi a GET 138/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rin ti, az el kü lö ní tett szám lá ra tör tént be fi ze tés bõl szár ma zó
pénz összeg mér té ké nek ala ku lá sát és a ki fi ze tés tel je sí té sét.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el len õr zés el vég zé sé hez
a) a rend szer irá nyí tó az el kü lö ní tett szám la ke ze lé sé re

és az el kü lö ní tett szám la pénz for gal má ra,
b) a kötelezett a pénzeszköz megfizetésére vonatkozó

kötelezettségét megalapozó földgáz-értékesítésére vagy
-vásárlására, ennek keretén belül különösen a (3) bekezdés
szerint mentesülõ felhasználók részére történõ értékesítésre
vo nat ko zó an a Hi va tal ré szé re adat szol gál ta tást nyújt.

(3) A 4. § (3) bekezdése szerint mentesülõ felhasználók
mentességének jogalapját a mentesség elsõ alkalommal történõ
érvényesítését követõ 90 napon belül egyszeri alkalommal
ellenõrzi. Az ellenõrzéshez a mentesülõ felhasználó a mentessége
igazolására vonatkozóan a Hivatal részére adatszolgáltatást nyújt.

(4) A GET 138/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti be vé te li
 hiány fenn ál ló mér té ké nek a vál to zá sát – a rend szer irá nyí -
tó adat szol gál ta tá sa alap ján – a Hi va tal ál la pít ja meg.

(5) Ha az el kü lö ní tett szám lán a GET 138/A.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott be vé te li hi ány ki egyen lí té sét köve tõen az 
el kü lö ní tett szám lá ra tör tént be fi ze té sek és az ar ról tör tént ki fi -
ze té sek egyen le ge po zi tív, ak kor az el kü lö ní tett szám lán nyil -
ván tar tott ma rad vány pénz össze get a rend szer irá nyí tá si díj
mér sék lé sé re kell for dí ta ni, és a rend szer hasz ná la ti díj mér té -
ké nek meg ha tá ro zá sa kor figye lembe kell ven ni.

7.  §

Ez a ren de let 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba, és 2011.
jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Hó nig Pé ter s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A pénzeszköz hõmennyiség alapján 
meghatározott mértéke

Idõ szak Ft/MJ

2009. jú li us 1. és
2009. szep tem ber 30. kö zött 0,515

2009. ok tó ber 1. és
2010. de cem ber 31. kö zött 0,092

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

28/2009. (VI. 25.) KHEM
rendelete

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz
 kapcsolódó árszabások megállapításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény 133.  §
(1) be kez dés 3. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let
1.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya az egye te mes szol gál ta tó ra
(a továb biak ban: szol gál ta tó), az egye te mes szol gál ta tást
igény be vevõ fel hasz ná ló ra (a továb biak ban: fel hasz ná ló)
és a föld gáz el osz tó ra (a továb biak ban: el osz tó) ter jed ki.

(2) E ren de let ha tá roz za meg az egye te mes szol gál ta tás
ke re té ben ér té ke sí tett föld gáz (BTO 111020 00 00) árá nak
(dí já nak) al kal ma zá si fel té te le it és a kap cso ló dó fi ze té si
fel té te le ket.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) alap díj: az a díj, me lyet a 20 m3/h-nál ki sebb név le -

ges tel je sít mé nyû gáz mé rõ vel ren del ke zõ fel hasz ná ló
(Ft/év), va la mint a 20 m3/h-nál na gyobb, de a 100 m3/h-nál
nem na gyobb név le ges (össz)tel je sít mé nyû mé rõ vel ren -
del ke zõ fel hasz ná ló (Ft/m3/h/év) a jog sza bály ban elõ írt el -
lá tá si kö te le zett sé gen ala pu ló szol gál ta tás ren del ke zés re
ál lá sá ért a szer zõ dé si idõ szak ra vo nat ko zó an fi zet,

b) fo gyasz tá si igény be je len tés: az el osz tó ve ze ték rõl el -
lá tott, 500 m3/h fe let ti le kö tés sel ren del ke zõ fel hasz ná ló
mennyi sé gi igé nyé nek na pon ta és MJ-ban tör té nõ meg -
adá sa a vele szer zõ dé ses kap cso lat ban álló szol gál ta tó szá -
má ra egy be füg gõ te lep he lyen ként,

c) föld gáz fû tõ ér té ke: az MSZ 2373 szab vány sze rin ti,
gáz tech ni kai nor mál ál la po tú, köb mé ter ben mért szá raz
föld gáz fû tõ ér té ke,

d) gáz díj: az a – Ft/MJ-ban meg ha tá ro zott – díj, me lyet
a fel hasz ná ló az át vett föld gá zért a hõ mennyi ség alap ján
fi zet, figye lembe véve a szol gál ta tó Üz let sza bály za tá ban
le ír tak kal össz hang ban álló nyo más- és hõ mér sék let-kor -
rek ci ót is,
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e) szer zõ dé si idõ szak: a gáz év a 100 m3/h-nál nem na -
gyobb gáz mé rõ vel ren del ke zõ fel hasz ná lók, il let ve éves
tel je sít mény-le kö tés (-igény be vé tel) ese té ben, to váb bá
a tel jes nap tá ri hó na pok ból álló idõ szak a gáz éven be lül
havi tel je sít mény-le kö tés (-igény be vé tel) ese té ben,

f) tel je sít mény díj: az a díj, me lyet a 100 m3/h-nál na -
gyobb név le ges tel je sít mé nyû gáz mé rõ vel ren del ke zõ nem 
la kos sá gi fel hasz ná ló (Ft/MJ/h/év) a le kö tött leg na gyobb
tel je sít mény után a jog sza bály ban elõ írt el lá tá si kö te le zett -
sé gen ala pu ló ren del ke zés re ál lá sért a szer zõ dé si idõ szak -
ra vo nat ko zó an fi zet,

g) téli fo gyasz tá si idõ szak: a no vem ber 1-jé tõl már ci us
31-ig ter je dõ idõ szak,

h) utó la gos tel je sít mény díj: az a díj, me lyet az e ren de -
let 11.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel hasz ná ló adott hó nap ban
a –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su lat -
la nul igény be vett leg na gyobb – az adott hó nap ban a pót díj 
fi ze tés alap já ul szol gá ló több let tel je sít ménnyel csök ken -
tett – több let tel je sít mény után fi zet, mely nek mér té ke
meg egye zik az adott ár sza bás sze rin ti tel je sít mény díj jal.

(2) Az (1) be kez dés ben meg nem ha tá ro zott fo gal ma kat
a föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény (a továb -
biak ban: GET), va la mint a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott
jog sza bá lyok sze rint kell ér tel mez ni.

Általános rendelkezések

3.  §

(1) A szol gál ta tó az egye te mes szol gál ta tás ke re té ben
a kö vet ke zõ ár sza bá sok sze rint ér té ke sí ti a föld gázt:

a) a 100 m3/h-nál nem na gyobb gáz mé rõ vel ren del ke zõ 
fel hasz ná lók ár sza bá sa,

b) a 100 m3/h-nál na gyobb gáz mé rõ vel ren del ke zõ fel -
hasz ná lók ár sza bá sa.

(2) A szol gál ta tó ke res ke del mi ár ré sét az 1. mel lék let, az in du ló 
össze ha son lí tó árat a 2. mel lék let 1. pont ja tar tal maz za.

(3) A föld gáz egye te mes szol gál ta tás ára a 100 m3/h-nál
nem na gyobb gáz mé rõ vel ren del ke zõ fel hasz ná ló ese tén
alap díj ból és gáz díj ból, a 100 m3/h-nál na gyobb gáz mé rõ -
vel ren del ke zõ fel hasz ná ló ese tén tel je sít mény díj ból és
gáz díj ból áll. A föld gáz egye te mes szol gál ta tás árá nak díj -
ele me it a 3. mel lék let tar tal maz za.

(4) A föld gáz egye te mes szol gál ta tás ára tar tal maz za
a rend szer hasz ná la ti dí ja kat.

(5) A föld gáz egye te mes szol gál ta tás ára a GET
138/A.  §-a sze rin ti pénz esz köz, az ál ta lá nos for gal mi adó,
az ener gia adó és a fel hasz ná lót ter he lõ egyéb adók össze -
gét nem tar tal maz za.

(6) A fel hasz ná ló a GET 138/A.  § sze rin ti pénz esz közt a 
földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti
közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült

bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló
külön jogszabály szerint kö te les meg fi zet ni.

4.  §

(1) A fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ mennyi ség ará nyos díj
össze gét – a 12.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel –

a) a szol gál ta tott (át vett) föld gáz köb mé ter ben mért és
gáz tech ni kai nor mál ál la pot ra át szá mí tott tér fo ga tá nak,

b) a mé ré si idõ szak ra a (3) be kez dés sze rint meg ha tá ro -
zott fû tõ ér ték nek, va la mint

c) az egy ség nyi hõ mennyi ség re vo nat ko zó an – a gáz -
mé rõk név le ges tel je sít mé nye és a szer zõ dött (le kö tött) tel -
je sít mény sze rin ti díj ka te gó ri á hoz tar to zó – meg ál la pí tott
3. mel lék let sze rin ti gáz díj nak
a szor za ta ként kell meg ha tá roz ni.

(2) A gáz tech ni kai nor mál ál la pot ra tör té nõ tér fo gat-át szá mí tás
 miatt a gáz mé rõn le ol va sott és a díj fi ze tés alap jául szol gá ló fo -
gyasz tás köb mé ter ben ki fe je zett mennyi sé ge egy más tól el tér het.
A szám lán mind két mennyi sé get, va la mint a ki szá mí tá suk mód ját 
kö zért he tõ mó don sze re pel tet ni kell.

(3) Az el szá mo lás alap ja a föld gáz szál lí tó ál tal a Ma -
gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal (a továb biak -
ban: MKEH) ér vé nyes mi nõ sí té sé vel ren del ke zõ gáz mé -
rõn mért, na pon kén ti bon tás ban jegy zõ könyv ben meg -
adott, és ezen napi fû tõ ér té kek alap ján – a szol gál ta tó ál tal
a mé ré si idõ szak ra gáz át adó ál lo má son ként és te le pü lé sen -
ként – al kal ma zott át la gos fû tõ ér ték, amit két ti ze des pon -
tos sá gú MJ/m3 ér ték re kell ke re kí te ni.

(4) Üze mi ál la pot ról gáz tech ni kai nor mál ál la pot ra tör -
té nõ át szá mí tás nál a 4. mel lék let ben meg ha tá ro zott hi te le -
sí té si elõ írásokban fog lal tak az irány adó ak.

5.  §

(1) A fel hasz ná ló az alap dí jat havi vagy az egye te mes
szol gál ta tá si szer zõ dés ben rög zí tett, egy hó nap nál rö vi -
debb idõ sza ki üte me zés sze rint, egy be füg gõ te lep he lyen -
ként kö te les meg fi zet ni.

(2) Ha a fel hasz ná ló egy be füg gõ te lep he lyén több gáz -
mé rõ ta lál ha tó, az adott ár sza bás sze rin ti sza bá lyo kat
a gáz mé rõk gáz tech ni kai nor mál ál la po tú név le ges tel je sít -
mé nyé nek össze ge alap ján kell al kal maz ni.

6.  §

(1) A tel je sít mény díj össze gét
a) a szol gál ta tó ál tal el lá tott nem la kos sá gi fel hasz ná -

lók ese té ben a MJ/h-ban meg ál la pí tott (le kö tött) leg na -
gyobb tel je sít mény, és

b) az egy ség nyi tel je sít mény re vo nat ko zó meg fe le lõ
tel je sít mény díj
szor za ta ként kell meg ha tá roz ni.
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(2) Az utó la gos tel je sít mény díj össze gét

a) a gáz év so rán elõ ször az adott hó nap ban
a –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su lat -
la nul igény be vett leg na gyobb – az adott hó nap ban a pót díj 
fi ze tés alap já ul szol gá ló több let tel je sít ménnyel csök ken -
tett – több let tel je sít mény, és

b) a 3. mel lék let ben meg ha tá ro zott adott ár sza bás hoz
tar to zó tel je sít mény díj

szor za ta ként kell meg ál la pí ta ni.

(3) Az utó la gos tel je sít mény dí jat az adott hó na pot meg -
elõ zõ hó nap(ok), –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék le tû
nap ján jo go su lat la nul igény be vett leg na gyobb több let tel -
je sít mény fe let ti tel je sít mény re kell meg fi zet ni.

(4) A tel je sít mény dí jas fel hasz ná lók ér té ke sí té si ka te -
gó ri á ba tör té nõ so ro lá sá nál a fel hasz ná ló szer zõ dé si idõ -
sza kon be lü li leg na gyobb le kö tött tel je sít mé nye az irány -
adó.

7.  §

(1) Az alap díj, a tel je sít mény díj és az áta lány díj havi
össze ge min den hó nap elsõ nap ján, vagy szer zõ dés sze rin -
ti há nya da leg ko ráb ban a szer zõ dés ben rög zí tett meg fe le lõ 
idõ szak elsõ nap ján ese dé kes.

(2) A föld gáz el lá tás ba gáz év köz ben be kap csolt új fel -
hasz ná ló, il let ve a gáz év fo lya mán éves több let tel je sít -
ményt igény be vevõ fel hasz ná ló – az alap dí jat és az áta -
lány dí jat fi ze tõ la kos sá gi fo gyasz tó ki vé te lé vel – az alap -
dí jat vagy a tel je sít mény dí jat fi ze ti a gáz év bõl hát ra lé võ
idõ szak ban. Az alap dí jat és az áta lány dí jat fi ze tõ la kos sá gi 
fo gyasz tó nak az alap díj vagy áta lány díj idõ ará nyos ré szét
kell meg fi zet nie a gáz év bõl hát ra lé võ idõ szak ban ha von ta, 
vagy a szer zõ dés ben rög zí tett idõ sza kon ként. A meg kez -
dett hó nap vagy idõ szak egész hó nap nak vagy idõ szak nak
szá mít. Ez a ren del ke zés vo nat ko zik az egye te mes szol gál -
ta tói kör be vissza té rõ fel hasz ná lók ra is.

(3) A tárgy hó ra esõ alap dí jat, tel je sít mény dí jat és áta -
lány dí jat hó kö zi fel hasz ná ló-vál to zás ese tén a ko ráb bi fel -
hasz ná ló, hó el se jé vel tör té nõ fel hasz ná ló-vál to zás ese tén
az új fel hasz ná ló kö te les meg fi zet ni.

(4) A szol gál ta tás ból tör té nõ vég le ges ki kap cso lást
a gáz év köz ben kérõ fel hasz ná ló – ki vé ve a 20 m3/h-nál ki -
sebb név le ges tel je sít mé nyû gáz mé rõ vel ren del ke zõ fel -
hasz ná lót – az alap dí jat a gáz év vé gé ig, a tel je sít mény dí jat
a tel jes szer zõ dé si idõ szak ra kö te les meg fi zet ni.

8.  §

(1) A fel hasz ná ló kez de mé nyez he ti a gáz mé rõ cse ré jét
a gyár tá si mé ret so ro zat nak meg fe le lõ tí pu sú és tel je sít mé -
nyû gáz mé rõ re, ha

a) a fel hasz ná ló nál üze me lõ gáz üze mi be ren de zé sek
név le ges tel je sít mé nye i nek össze ge 115 m3/h-nál ki sebb és 
a fel sze relt gáz mé rõ név le ges tel je sít mé nye 100 m3/h-nál
na gyobb, vagy

b) a fel hasz ná ló gáz mé rõ jé nek név le ges tel je sít mé nye
a be épí tett gáz üze mi be ren de zé sek név le ges tel je sít mé -
nye i nek össze gé hez vi szo nyít va 15%-kal na gyobb.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel hasz ná lói kez de mé nye -
zést a szol gál ta tó a ren del ke zé sé re álló mû sza ki ada tok
figye lembe véte lével (be épí tett gáz mé rõ név le ges tel je sít -
mé nye, üze me lõ be ren de zé sek szá ma, tel je sít mé nye, éves
gáz fel hasz ná lás) kö te les az el osz tó val 30 na pon be lül fe -
lül vizs gál tat ni.

(3) A fe lül vizs gá lat le zá rá sát köve tõen a szol gál ta tó
a be je len tés idõ pont já tól kö te les a fo gyasz tást a mû sza ki -
lag in do kolt gáz mé rõ tel je sít mé nyé nek meg fe le lõ díj jal el -
szá mol ni. Ha az el osz tó a fe lül vizs gá lat alap ján ki cse ré li
a gáz mé rõt, az új gáz mé rõ be szer zé sé nek költ sé ge a gáz -
mé rõ tu laj do no sát ter he li. A mé rõ cse ré vel kap cso la tos
gáz mé rõ kö tés ki ala kí tá sá nak költ sé ge a fel hasz ná lót ter -
he li, ki vé ve ha az el osz tó az in do kolt gáz mé rõ cse rét 3 hó -
na pon be lül nem hajt ja vég re.

(4) Mé rõ cse re ese tén a fo gyasz tás el szá mo lá sá hoz új on -
nan be épít he tõ gáz mé rõk név le ges tel je sít mé nyét az
5. mel lék let tar tal maz za.

9.  §

Ha a szol gál ta tó egy be füg gõ 24 órás idõ tar tam nál
hosszabb üzem za var  miatt föld gázt nem szol gál tat, az
alap dí jat és a tel je sít mény dí jat a ki e sõ 24 órás idõ sza kok
ará nyá ban nem fi zet tet he ti meg. Ez a ren del ke zés nem vo -
nat ko zik az elõ re be je len tett és meg adott idõ tar ta mú terv -
sze rû kar ban tar tás  miatti ki esés re.

10.  §

A köz vi lá gí tá si célú fo gyasz tás el szá mo lá sa ese tén
a köz te rü le te ket meg vi lá gí tó be ren de zé sek kar ban tar tá si
és fenn tar tá si költ sé ge i nek meg fi ze té sé re– be le ért ve a vi -
lá gí tó tes tek pót lá sá nak és cse ré jé nek a költ sé ge it is – az ér -
de kelt szer zõ dõ fe lek meg ál la po dá sa az irány adó.

A 100 m3/h-nál nem nagyobb gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók árszabása

11.  §

(1) A szol gál ta tó ál tal a 100 m3/h-nál nem na gyobb gáz -
mé rõ vel ren del ke zõ fel hasz ná ló ré szé re szol gál ta tott föld -
gáz el szá mo lá sá ra a (2)–(4) be kez dés és a 12.  § sze rin ti ár -
sza bást kell al kal maz ni.
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(2) A 100 m3/h-nál nem na gyobb gáz mé rõ vel ren del ke -
zõ fel hasz ná ló – a 12.  § ki vé te lé vel – a fo gyasz tott föld gá -
zért a 4.  § (1) be kez dé se sze rint szá mí tott mennyi ség ará -
nyos dí jat, a szol gál ta tás ren del ke zés re ál lá sá ért fel hasz ná -
lá si he lyen ként alap dí jat kö te les fi zet ni.

(3) Ha a fel hasz ná ló fo gyasz tá sát mérõ gáz mé rõk név le -
ges (össz)tel je sít mé nye el éri vagy meg ha lad ja a 20 m3/h
ér té ket, a fel hasz ná ló az alap dí jat a gáz mé rõk név le ges
(össz)tel je sít mé nye alap ján kö te les fi zet ni.

(4) Ha a fel hasz ná ló ké ré sé re a szol gál ta tást idõ le ge sen
szü ne tel te ti a szol gál ta tó, a szü ne tel te tés ide jé re az alap dí -
jat nem kell meg fi zet ni. Eb ben az eset ben a gáz mé rõt le
kell sze rel ni, és a fel hasz ná ló kö te les meg fi zet ni a gáz mé -
rõ le- és fel sze re lé sé nek a szol gál ta tó Üz let sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rin ti dí ját.

12.  §

Azok ban a la kó épü le tek ben, ame lyek ben a szol gál ta tott 
föld gáz mé ré se la ká son ként nem meg ol dott, a fo gyasz tott
föld gá zért la ká son ként

a) a 3. mel lék let I–IV. pont I.1. al pont C) jelû so rá ban
sze rep lõ gáz díj nak, és

b) a 6. mel lék let ben meg ha tá ro zott – a la kás tí pu sa és
a be épí tett gáz fo gyasz tó ké szü lé kek alap ján szá mí tás ba
ve en dõ – fo gyasz tás nak
a szor za ta ként meg ha tá ro zott áta lány dí jat kell fizetni.

A 100 m3/h-nál nagyobb gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók árszabása

13.  §

(1) A szol gál ta tó ál tal a 100 m3/h-nál na gyobb gáz mé rõ -
vel ren del ke zõ fel hasz ná lók ré szé re szol gál ta tott föld gáz
el szá mo lá sá ra a (2)–(3) be kez dés és a 14–16.  § sze rin ti ár -
sza bást kell al kal maz ni.

(2) Ha a fel hasz ná ló szer zõ dé si idõ sza kon be lü li leg na -
gyobb fo gyasz tá sát mérõ gáz mé rõk név le ges (össz)tel je -
sít mé nye egy be füg gõ te lep he lyen ként 100 m3/h-nál na -
gyobb, a fel hasz ná ló a fo gyasz tott föld gá zért a 4.  § (1) be -
kez dé se sze rint szá mí tott mennyi ség ará nyos dí jat, a tel je -
sít mény le kö té sé ért a 6.  § (1) be kez dé se sze rint szá mí tott
tel je sít mény dí jat, a la kos sá gi fel hasz ná ló a gáz mé rõ név le -
ges (össz)tel je sít mé nye alap ján alap dí jat kö te les fi zet ni.
Ezen fel hasz ná lók tel je sít mény-le kö té se nem le het ki sebb
101 m3/h-nál.

(3) Ha a gáz mé rõk 100 mbar-nál na gyobb üze mi nyo má sú
sza kasz ba épí tet tek, a szol gál ta tó jo go sult a gáz mé rõ(k) név -
le ges (össz)tel je sít mé nyét gáz tech ni kai nor mál ál la pot ra át -
szá mí ta ni. Az át szá mí tás nál üze mi ér ték ként a gáz mé rõk nél
mért üze mi nyo más át la gát, il let ve a szol gál ta tott gáz hõ mér -
sék le té nek át la gát kell figye lembe ven ni.

14.  §

(1) A szol gál ta tó a ren del ke zé sé re álló mû sza ki ada tok,
tel je sít mény mé ré sek – kü lö nö sen a be épí tett gáz mé rõ név -
le ges tel je sít mé nye, mé ré si tar to má nya, üze me lõ be ren de -
zé sek szá ma, egy ide jû tel je sít mé nye, az éves gáz fel hasz -
ná lás – figye lembe véte lével kez de mé nyez he ti a 13.  §
(2) be kez dé se sze rin ti fel hasz ná ló gáz mé rõ je név le ges tel -
je sít mé nyé nek, mé ré si tar to má nyá nak el len õr zé sét és ez -
zel össze füg gõ mé rés ügyi fe lül vizs gá la tát.

(2) Ha a gáz mé rõ
a) mé ré si tar to má nya nem il lesz ke dik az üze me lõ fel -

hasz ná lói be ren de zé sek egy ide jû tel je sít mény-fel hasz ná -
lá sá hoz,

b) az MKEH hi te le sí té si elõ írásában a tí pus ra vo nat ko -
zó an fog lal tak nak nem fe lel meg, vagy

c) tí pus avult,
az el osz tó kez de mé nyez he ti a gáz mé rõ cse ré jét a gyár tá si
mé ret so ro zat nak meg fe le lõ tí pu sú és tel je sít mé nyû, il let ve
mé rés ügyi szem pon tok nak meg fe le lõ elosz tói tu laj do nú
gáz mé rõ re. Ha az el osz tó a fe lül vizs gá lat alap ján a mé rõ -
cse rét in do kolt nak tart ja és ki cse ré li, a mé rõ cse re költ sé -
ge – ki vé ve a mé rõ hely ki ala kí tá sá nak költ sé gét – az el osz -
tót ter he li. A fel hasz ná ló kö te les tûr ni a gáz mé rõ cse ré jét.

(3) A mé rõ hely át ala kí tá si költ sé gé nek meg osz tá sá ban
az ér de kelt szer zõ dõ fe lek meg ál la po dá sa az irány adó.

15.  §

(1) Az 500 m3/h fe let ti tel je sít mény-le kö tés sel ren del ke -
zõ fel hasz ná ló a fo gyasz tá si igény be je len tést a szol gál ta tó
ré szé re egy be füg gõ te lep he lyen ként a gáz na pot meg elõ zõ
nap 07.00 órá ig kö te les meg ad ni. A fel hasz ná ló a fo gyasz -
tá si igény be je len tést a gáz na pot meg elõ zõ nap 18.00 órá ig
mó do sít hat ja.

(2) En nek az ár sza bás nak a to váb bi ár al kal ma zá si fel té -
te le it a 7. mel lék let I. pont ja tar tal maz za.

16.  §

A 15.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel hasz ná ló fo gyasz tá si
igény be je len té sé nek el mu lasz tá sa ese tén fo gyasz tá si igény -
be je len tés ként az elõ zõ gáz nap ra meg adott ér té ket kell te kin -
te ni. Ha az elõ zõ gáz nap ra vo nat ko zó an sincs ér vé nyes fo -
gyasz tá si igény be je len tés, a fo gyasz tá si igény be je len tés ér té -
két az el szá mo lás szem pont já ból 0-nak (nul la) kell te kin te ni.

Vegyes rendelkezések

17.  §

(1) A szol gál ta tó a gáz el lá tás ba be kap csolt te le pü lé se -
ken a mé ré si idõ szak ra meg ha tá ro zott át la gos fû tõ ér té ket
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kö te les rend sze re sen hon lap ján és az ügy fél szol gá la tán
köz zé ten ni.

(2) Ha a szol gál ta tó a fo gyasz tás el szá mo lá sá nál nyo -
más kor rek ci ót al kal maz, kö te les a szám lán a mért és a kor -
ri gált ér té ket is fel tün tet ni, kö te les to váb bá a szol gál ta tá si
te rü le té re hi te les mé rõ esz köz zel mért lég kö ri (ba ro met ri -
kus) nyo más ér té ke ket rend sze re sen hon lap ján és az ügy -
fél szol gá la tán köz zé ten ni.

(3) A szol gál ta tó kö te les le he tõ vé ten ni, hogy a föld gáz -
el lá tás ba be kap csolt te le pü lés ön kor mány za ta, va la mint
a fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi szer ve ze tek az (1)–(2) be -
kez dés sze rin ti mé ré se ket és szá mí tá so kat el len õriz hes sék
vagy el len õriz tet hes sék.

(4) A szol gál ta tó kö te les az alap dí jat fi ze tõ fel hasz ná lók 
szám lá ján a fo gyasz tói pa na szok kal fog lal ko zó iro dák te -
le fon szá ma it, ügy fél fo ga dá si rend jét fel tün tet ni.

(5) Ha a fel hasz ná ló a szol gál ta tott föld gáz el len ér té két
elõ re meg fi ze ti (pl. mág nes kár tyás gáz mé rõ ese té ben), át -
la gos fû tõ ér ték nek a fel hasz ná lá si hely re vo nat ko zó an
a vá sár lás nap ját meg elõ zõ hat nap tá ri hó nap tény le ges fû -
tõ ér té ké nek két ti zed MJ/m3 ér ték re ke re kí tett szám ta ni át -
la gát kell te kin te ni, és a gáz dí jat

a) az így szá mí tott át la gos fû tõ ér ték nek,
b) a vá sá rolt föld gáz köb mé ter ben mért mennyi sé gé -

nek, és
c) a vá sár lás idõ pont já ban az egy ség nyi hõ mennyi ség -

re vo nat ko zó díj nak
a szor za ta ként kell meg ha tá roz ni. Az alap díj fi ze té se a kö -
vet ke zõ vá sár lás al kal má val utó lag tör té nik, az elõ zõ vá -
sár lás óta el telt idõ szak ban ér vé nyes alap dí jak összeg zé sé -
vel. A meg kez dett hónap egész hónapnak számít.

Záró rendelkezések

18.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 19.  § (2)–(4) be kez dé se 2010. jú li us 1-jén lép ha -
tály ba.

19.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti a föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál -
la pí tá sá ról  szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let.

(2) Ha tá lyát vesz ti a 2.  § (1) be kez dés b), f), g) és
h) pont ja, a 3.  § (1) be kez dés b) pont ja, a 6.  §, a 7.  § (4) be -
kez dé se, a 13.  §-t meg elõ zõ al cím, a 13–16.  §, a 22.  §
(2) be kez dé se, a 3. mel lék let I. pont I.2. al pont ja, a 3. mel -
lék let II. pont I.2. al pont ja, a 3. mel lék let III. pont I.2. al -
pont ja, a 3. mel lék let IV. pont I.2. al pont ja, va la mint a 7. és 
a 8. mel lék let.

(3) Ha tá lyát vesz ti a 2.  § (1) be kez dés a) pont já ban
a ,, , va la mint a 20 m3/h-nál na gyobb, de a 100 m3/h-nál
nem na gyobb név le ges (össz)tel je sít mé nyû mé rõ vel ren -
del ke zõ fel hasz ná ló (Ft/m3/h/év)” szö veg rész, a 3.  §
(3) be kez dé sé ben a ,, , a 100 m3/h-nál na gyobb gáz mé rõ vel 
ren del ke zõ fel hasz ná ló ese tén tel je sít mény díj ból és gáz -
díj ból” szö veg rész, a 4.  § (1) be kez dés c) pont já ban az „és
a szer zõ dött (le kö tött) tel je sít mény” szö veg rész, a 7.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , a tel je sít mény díj” szö veg rész,
a 7.  § (2) be kez dé sé ben az „ , il let ve a gáz év fo lya mán éves 
több let tel je sít ményt igény be vevõ fel hasz ná ló” szö veg -
rész és a ,,vagy a tel je sít mény dí jat” szö veg rész, a 7.  §
(3) be kez dé sé ben a ,, , tel je sít mény dí jat” szö veg rész, va la -
mint a 9.  §-ban az „és a tel je sít mény dí jat” szö veg rész.

(4) A 2.  § (1) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„e) szer zõ dé si idõ szak: a gáz év a 100 m3/h-nál nem na -

gyobb gáz mé rõ vel ren del ke zõ fel hasz ná lók ese té ben,”

20.  §

A 19.  § (2)–(4) be kez dé se 2010. jú li us 2-án ha tá lyát
vesz ti. Ez a § 2010. jú li us 3-án ha tá lyát vesz ti.

21.  §

A 22.  § (3) be kez dé se és a 2. mel lék let 2. pont ja 2009.
ok tó ber 1-jén ha tá lyát vesz ti. Ez a § 2009. ok tó ber 2-án ha -
tá lyát vesz ti.

22.  §

(1) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen az el osz tó
(vagy meg bí zott ja) a szer zõ dés ben fog lal tak tól el té rõ idõ -
pont ban is jo go sult min den ár vál to zást köve tõen egy sze ri
kü lön mé rõ le ol va sást vé gez ni.

(2) Ha a 15.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel hasz ná ló nem
ren del ke zik olyan gáz mé rõ vel, amely meg fe lel a nem
egye te mes szol gál ta tás sze rint vé te le zõ fel hasz ná lók gáz -
mé rõi szá má ra az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat ban
elõ írt kö ve tel mé nyek nek, ak kor e fel hasz ná ló szá má ra az
el osz tó kö te les e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 90 na pon 
be lül té rí tés men te sen mé rõt biz to sí ta ni.

(3) A föld gáz egye te mes szol gál ta tás hoz kap cso ló dó
árak kép zé sé rõl  szóló ren de let sze rin ti ki egyen lí tõ elem
mér té két a 2. mel lék let 2. pont ja tar tal maz za.

Hó nig Pé ter s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatók kereskedelmi árrése

I. Az E.ON Kö zép-du nán tú li Gáz há ló za ti Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság, il let ve az E.ON Dél-du nán tú li
Gáz há ló za ti Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság elosz tói mû kö dé si te rü le tén, to váb bá a Ma gyar Gáz szol gál ta tó Kor -
lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság mû kö dé si te rü le tén:

<20 m3/h 20–100 m3/h 100–500 m3/h >500 m3/h

be lé pé si (ent ry) pon ton
(Ft/MJ)

0,831 0,932 0,587 0,535

ki lé pé si (exit) pon ton
(Ft/MJ)

0,484 0,585 0,239 0,188

II. Az Ég áz-Dé gáz Föld gáz el osz tó Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság elosz tói mû kö dé si te rü le tén:

<20 m3/h 20–100 m3/h 100–500 m3/h >500 m3/h

be lé pé si (ent ry) pon ton
(Ft/MJ)

0,874 0,975 0,629 0,577

ki lé pé si (exit) pon ton
(Ft/MJ)

0,484 0,585 0,239 0,188

III. A FÕGÁZ Föld gáz el osz tá si Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság, az Ózdi Ener gia szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kor lá -
tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság és a Cse pe li Erõ mû Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság elosz tói mû kö dé si te rü le tén:

<20 m3/h 20–100 m3/h 100–500 m3/h >500 m3/h

be lé pé si (ent ry) pon ton
(Ft/MJ)

0,815 0,915 0,571 0,521

ki lé pé si (exit) pon ton
(Ft/MJ)

0,482 0,582 0,238 0,187

IV. A TIGÁZ-DSO Föld gáz el osz tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság és az ISD Po wer Ener gia ter me lõ és Szol gál ta tó
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság elosz tói mû kö dé si te rü le tén:

<20 m3/h 20–100 m3/h 100–500 m3/h >500 m3/h

be lé pé si (ent ry) pon ton
(Ft/MJ)

0,883 0,984 0,639 0,588

ki lé pé si (exit) pon ton
(Ft/MJ)

0,484 0,585 0,239 0,188
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2. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

1. A földgáz induló összehasonlító ára

I. Az E.ON Kö zép-du nán tú li Gáz há ló za ti Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság, az E.ON Dél-du nán tú li Gázháló -
zati Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság elosz tói mû kö dé si te rü le tén, to váb bá a Ma gyar Gáz szol gál ta tó Kor lá tolt Fe -
le lõs sé gû Tár sa ság mû kö dé si te rü le tén:

<20 m3/h 20–100 m3/h 100–500 m3/h >500 m3/h

be lé pé si (ent ry) pon ton
(Ft/MJ)

1,829 1,829 1,829 1,829

ki lé pé si (exit) pon ton
(Ft/MJ)

2,176 2,176 2,176 2,176

II. Az Ég áz-Dé gáz Föld gáz el osz tó Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság elosz tói mû kö dé si te rü le tén:

<20 m3/h 20–100 m3/h 100–500 m3/h >500 m3/h

be lé pé si (ent ry) pon ton
(Ft/MJ)

1,829 1,829 1,829 1,829

ki lé pé si (exit) pon ton
(Ft/MJ)

2,218 2,218 2,218 2,218

III. A FÕGÁZ Föld gáz el osz tá si Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság, az Ózdi Ener gia szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kor lá -
tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság és a Cse pe li Erõ mû Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság elosz tói mû kö dé si te rü le tén:

<20 m3/h 20–100 m3/h 100–500 m3/h >500 m3/h

be lé pé si (ent ry) pon ton
(Ft/MJ)

1,829 1,829 1,829 1,829

ki lé pé si (exit) pon ton
(Ft/MJ)

2,162 2,162 2,162 2,162

IV. A TIGÁZ-DSO Föld gáz el osz tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság és az ISD Po wer Ener gia ter me lõ és Szol gál ta tó
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság elosz tói mû kö dé si te rü le tén:

<20 m3/h 20–100 m3/h 100–500 m3/h >500 m3/h

be lé pé si (ent ry) pon ton
(Ft/MJ)

1,829 1,829 1,829 1,829

ki lé pé si (exit) pon ton
(Ft/MJ)

2,228 2,228 2,228 2,228

2. A kiegyenlítõ elem mértékének meghatározása

A 2010. ja nu á ri vár ha tó im port ár-vál to zás ki egyen lí té sé re fe de ze tet nyúj tó
ki egyen lí tõ elem mértéke (Ft/MJ):

0,126
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3. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A földgáz egyetemes szolgáltatás legmagasabb induló ára és díjelemei

I. Az E.ON Kö zép-du nán tú li Gáz há ló za ti Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság, az E.ON Dél-du nán tú li Gáz há ló za -
ti Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság, elosz tói mû kö dé si te rü le tén, to váb bá a Ma gyar Gáz szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le -
lõs sé gû Tár sa ság mû kö dé si te rü le tén:

Sor -
szám

Ár sza bás Érin tett vá sár lói kör

Alap dí jak 
(éves)

Tel je sít mény-
dí jak 
(éves)

Gáz dí jak
Ft/MJ

Ft Ft/m3/h Ft/MJ/h

I.1 100 m3/h-nál nem
na gyobb mé rõ vel
ren del ke zõ fel hasz ná lók

A) <20 m3/h gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

6828 2,577

B) >20 m3/h gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

19 068  2,705

C) Gáz mé rõ vel nem
ren del ke zõk

2,660

I.2 100 m3/h-nál na gyobb
mé rõ vel ren del ke zõ
fel hasz ná lók

A) 101–500 m3/h
tel je sít ményle kö tés

1000 2,431

B) >500 m3/h
tel je sít ményle kö tés

1000 2,383

II. Az Ég áz-Dé gáz Föld gáz el osz tó Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság elosz tói mû kö dé si te rü le tén:

Sor -
szám

Ár sza bás Érin tett vá sár lói kör

Alap dí jak
 (éves)

Tel je sít mény-
dí jak (éves) Gáz dí jak

Ft/MJ
Ft Ft/m3/h Ft/MJ/h

I.1 100 m3/h-nál nem
na gyobb mé rõ vel
ren del ke zõ fel hasz ná lók

A) <20 m3/h gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

6828 2,559

B) >20 m3/h gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

19 068 2,701

C) Gáz mé rõ vel nem
ren del ke zõk

2,703

I.2 100 m3/h-nál na gyobb
mé rõ vel ren del ke zõ
fel hasz ná lók

A) 101–500 m3/h
tel je sít ményle kö tés

1000 2,433

B) >500 m3/h
tel je sít ményle kö tés

1000 2,382
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III. A FÕGÁZ Föld gáz el osz tá si Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság, az Ózdi Ener gia szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kor lá -
tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság, va la mint a Cse pe li Erõ mû Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság elosz tói mû kö dé si te rü le tén:

Sor -
szám

Ár sza bás Érin tett vá sár lói kör
Alap dí jak (éves)

Tel je sít mény-
dí jak (éves) Gáz dí jak

Ft/MJ
Ft Ft/m3/h Ft/MJ/h

I.1 100 m3/h-nál nem
na gyobb mé rõ vel
ren del ke zõ fel hasz ná lók

A) <20 m3/h gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

6828 2,556

B) >20 m3/h gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

19 068 2,674

C) Gáz mé rõ vel nem
ren del ke zõk

2,643

I.2 100 m3/h-nál na gyobb
mé rõ vel ren del ke zõ
fel hasz ná lók

A) 101–500 m3/h
tel je sít ményle kö tés

1000 2,433

B) >500 m3/h
tel je sít ményle kö tés

1000 2,382

IV. A TIGÁZ-DSO Föld gáz el osz tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság és az ISD Po wer Ener gia ter me lõ és Szol gál ta tó
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság elosz tói mû kö dé si te rü le tén:

Sor -
szám

Ár sza bás Érin tett vá sár lói kör
Alap dí jak (éves)

Tel je sít mény-
dí jak (éves) Gáz dí jak

Ft/MJ
Ft Ft/m3/h Ft/MJ/h

I.1 100 m3/h-nál nem
na gyobb mé rõ vel
ren del ke zõ fel hasz ná lók

A) <20 m3/h gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

6828 2,556

B) >20 m3/h gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

19 068 2,721

C) Gáz mé rõ vel nem
ren del ke zõk

2,712

I.2 100 m3/h-nál na gyobb
mé rõ vel ren del ke zõ
fel hasz ná lók

A) 101–500 m3/h
tel je sít ményle kö tés

1000 2,433

B) >500 m3/h
tel je sít ményle kö tés

1000 2,382
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4. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Az üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történõ átszámítás 
általános szabályai

Az át szá mí tás nál a
a) szû kí tõ ele mes (mé rõ pe re mes) mé rõk ese tén a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal HE 64/1989. szá mú

hi te le sí té si elõ írásában fog lal ta kat,
b) tur bi nás, for gó du gattyús, va la mint ör vény le vá lá sos el ven mû kö dõ mé rõk ese tén a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé -

lye zé si Hi va tal HE 75/1992. szá mú hi te le sí té si elõ írásában fog lal ta kat,
c) le me zes (memb rá nos) mérõ ese tén a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal HE 2/1996. szá mú hi te le sí té si

elõ írásában fog lal ta kat
kell al kal maz ni.

5. melléklet a 28/2009. (VI. 25.)KHEM rendelethez

Az újonnan beépíthetõ gázmérõk

Mé ret sor
Név le ges tel je sít mény 

(m3/h)

a)

  G-25 25

  G-40 40

  G-65 65

  G-100 100

b)

  G-160 160

6. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Gázmérõvel nem rendelkezõ lakások számításba veendõ 
földgázfogyasztása

MJ/hó

La kás tí pu sa
2 lán gú

gáz tûz hely
3–4 lán gú
gáz tûz hely

4 lán gú
gáz tûz hely
elekt ro mos

sü tõ vel

Gar zon
gáz tûz hely

Gáz
hû tõ szek rény

1 szo bás 210 300 240 250 454

1,5 szo bás 300 370 310 310 454

2 szo bás 350 450 390 390 454

2,5 szo bás 410 520 460 450 454

3 szo bás 470 600 540 520 454

3,5 szo bás 530 690 630 600 454

4 szo bás 610 750 690 660 454

Az ebéd lõ az áta lány díj-fi ze tés szem pont já ból fél szo bá nak mi nõ sül.
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7. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A felhasználók éves teljesítmény-igénybevételének 
és havi teljesítmény-lekötésének szabályai

1. Az éves tel je sít mény-igény be vé tel sza bá lyai

1.1. Ha az egy be füg gõ te lep he lyen a szer zõ dé si idõ szak ban, a téli fo gyasz tá si idõ szak ban is vé te lez nek föld gázt,
a tel je sít mény dí jat és az alap dí jat a téli fo gyasz tá si idõ szak ra igény be vett leg na gyobb tel je sít mény alap ján kö te les a fel -
hasz ná ló meg fi zet ni. Igény be vett leg na gyobb tel je sít mény alatt a fel hasz ná ló fo gyasz tá sát mérõ gáz mé rõ(k) név le ges
(össz)tel je sít mé nye ér ten dõ, ha az – az 5.  § (2) be kez dé se sze rint szá mít va – egy be füg gõ te lep he lyen ként 20–100 m3/h
ér ték kö zött van, és a le kö tött tel je sít mény ér ten dõ, ha a fel hasz ná ló fo gyasz tá sát mérõ gáz mé rõ(k) név le ges (össz)tel je -
sít mé nye – az 5.  § (2) be kez dé se sze rint szá mít va – egy be füg gõ te lep he lyen ként 100 m3/h-nál na gyobb. A fel hasz ná ló az
alap dí jat, a tel je sít mény dí jat és a gáz dí jat a szer zõ dé si idõ szak ban igény be vett leg na gyobb tel je sít mény sze rin ti fel hasz -
ná lói ka te gó ria díj té te lei sze rint kö te les meg fi zet ni.

1.2. A fel hasz ná ló ál tal le köt ni kí vánt leg na gyobb órai tel je sít mé nyek jog ha tá lyos be je len té sét az Üze mi és Ke res ke -
del mi Sza bály zat ban fog lal tak sze rint kell meg ten ni.

1.3. A le köt ni kí vánt tel je sít mény be je len té sé nek ké se del me (el mu lasz tá sa) ese tén a szol gál ta tó a so ron kö vet ke zõ
szer zõ dé si idõ sza kot meg elõ zõ szer zõ dé si idõ szak ra le kö tött leg na gyobb tel je sít mé nye ket jo go sult ér vé nyes le kö tött tel -
je sít mény nek te kin te ni mind ad dig, amíg a fel hasz ná ló a le köt ni kí vánt tel je sít mény be je len té sé nek nem tesz ele get. Ilyen 
ké se de lem ese tén a fel hasz ná ló – a be je len tett tel je sít mény után a tel jes szer zõ dé si idõ szak ra fel szá molt tel je sít mény dí -
jon fe lül – kö te les a szol gál ta tó ré szé re meg fi zet ni az adott egy be füg gõ te lep he lyen a ké se de lem idõ tar ta ma alatt figye -
lembe vett tel je sít mény éves tel je sít mény dí já nak 1/365-öd ré szét a ké se de lem min den nap já ra (a továb biak ban: pót díj).

1.4. A pót díj ra vo nat ko zó szám lát a szol gál ta tó a tel je sít mény díj szám lá já val együtt jo go sult ki ál lí ta ni a fel hasz ná ló
szá má ra, aki a pót díj szám lá ját a tel je sít mény díj szám lá já val együtt kö te les ki egyen lí te ni.

2. A havi tel je sít mény-le kö tés sza bá lyai

2.1. A le köt ni kí vánt tel je sít mény be je len té sé nek ké se del me (el mu lasz tá sa) ese tén a fel hasz ná ló – a be je len tett tel je -
sít mény után a tel jes szer zõ dé si idõ szak ra fel szá molt tel je sít mény dí jon fe lül – kö te les a szol gál ta tó ré szé re meg fi zet ni az
adott egy be füg gõ te lep hely re a be je len tett tel je sít mény éves tel je sít mény dí já nak 1/365-öd ré szét a ké se de lem min den
nap já ra (pót díj).

2.2. A 2.1. pont sze rin ti pót díj ra vo nat ko zó szám lát a szol gál ta tó a tel je sít mény díj szám lá já val együtt jo go sult ki ál lí -
ta ni a fel hasz ná ló szá má ra, aki a pót díj szám lá ját a tel je sít mény díj szám lá já val együtt kö te les ki egyen lí te ni.

2.3. A téli fo gyasz tá si idõ szak ban le kö tött tel je sít mény a le kö tés idõ tar ta má nak elsõ hó nap já ra az éves tel je sít mény -
díj 90%-át és min den to váb bi meg kez dett hó nap után to váb bi 10%-át kö te les meg fi zet ni a fel hasz ná ló. Min den új le kö tés 
ese tén a tel je sít mény dí jat a fen ti mó don kell ki szá mí ta ni.

2.4. A nem téli fo gyasz tá si idõ szak ban le kö tött tel je sít mé nyért a le kö tés idõ tar ta má nak elsõ hó nap já ra az éves tel je -
sít mény díj 20%-át és min den to váb bi meg kez dett hó nap után to váb bi 5%-át kö te les meg fi zet ni a fel hasz ná ló. Min den új
le kö tés ese tén a tel je sít mény dí jat a fen ti mó don kell ki szá mí ta ni.

2.5. A téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött tel je sít mény, amely után a fel hasz ná ló egy idõ pont ban leg alább 3 hó nap ra
köt le tel je sít ményt, a le kö tött tel je sít mény a gáz év hát ra lé võ ré szé ben té rí tés men te sen ve he tõ igény be.

2.6. A nem téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött tel je sít mény, amely után a fel hasz ná ló egy idõ pont ban leg alább 3 hó -
nap ra köt le tel je sít ményt, a le kö tött tel je sít mény a gáz év hát ra lé võ – téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li – ré szé ben té rí tés -
men te sen ve he tõ igény be.
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8. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Hõmérséklet-mérési pontok felsorolása

OMSZ mé ré si
 pont meg ne ve zé se

OTR/WEM ki adá si pont meg ne ve zé se

Agárd Du na új vá ros 1, Du na új vá ros, Du na új vá ros 2, Du na új vá ros 3, Száz ha lom bat ta I-5-2 (DHE),
Ká pol nás nyék+Me zõ szent györgy, Ká pol nás nyék, Me zõ szent györgy, Ná dasd la dány 1-2+2,
Ná dasd la dány 2, Ná dasd la dány 1-1, Sza bad egy há za 1+2, Sza bad egy há za 1, 
Sza bad egy há za 2, DHE 1+2, Száz ha lom bat ta I-1 (DHE), Száz ha lom bat ta I-2 (DHE),
Száz ha lom bat ta I-3 (DHE), Száz ha lom bat ta I-5-1 (DHE), Szé kes fe hér vár, Szé kes fe hér vár 1,
Székesfehérvár 2, Szabadbattyán 1-1, Szabadbattyán 1-2

Baja Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bá ta szék, Bát mo nos tor 1-1, Bát mo nos tor 1-2, Fel sõ szen ti ván,
Mo hács, Pa lo ta bo zsok, Szek szárd I+II, Szek szárd I, Szek szárd II, Várdomb

Bé kés csa ba Bé kés, Bé kés csa ba 1+2+Te lek ge ren dás, Bé kés csa ba 1, Bé kés csa ba 2, Te lek ge ren dás,
Ge ren dás + Bé kés csa ba 3, Bé kés csa ba 3, Gyu la, Me zõ be rény, Mu rony, Sar kad + Méh ke rék,
Sarkad, Méhkerék, Újkígyós

Bu da pest-Lõ rinc Alag 1+2, Alag 1, Alag 2, Bu da örs+Bu da té tény 1, Bu da örs, Bu da té tény 1, Ceg léd I+II,
Ceg léd I, Ceg léd II, Ceg léd ber cel, Cse pel 1-2, Cse pel 2, Döm söd, Fót, Gö döl lõ 1+2, 
Gö döl lõ 1, Gö döl lõ 2, Gyál, Bu da pest, Ika rusz 1, Ika rusz 2, Kõ bá nya 1, So rok sár 1-1, 
Cse pel 1-1, Bu da té tény 2, Soly már völgy 1-1, Rá kos pa lo ta 1, Hárs hegy, Szent end re 1,
Száz ha lom bat ta I-4 (DHE), Kõ bá nya 2, Rá kos pa lo ta 2, Ma jos há za, Ma kád, Mo nor,
Nagy kõ rös, Pi lis vö rös vár + Soly már völgy 1-2, Pi lis vö rös vár, Soly már völgy 1-2, Pusz ta vacs,
So rok sár 1-2, Szent end re 2, Szi get szent mik lós, Szi get szent mik lós I, Szi get szent mik lós II,
Szõd, Tö köl, Új har tyán, Vác I+III-1-2, Vác I, Vác III-1-2, Vác III-1-1 (DCM), Ve csés 1,
Ve csés 2, Ve csés 3-1, Ve csés 3-2, Zsámbok 2, MOL DUFI, Százhalombatta II-1 (DUFI),
Százhalombatta II-2 (DUFI), Solymárvölgy 2

Deb re cen Bal ma zúj vá ros, Be rettyó új fa lu, Bö dön hát 1-2, Bö dön hát 1-1, Deb re cen, Deb re cen I-1,
Deb re cen I-2, Deb re cen II, Deb re cen I-3, Ebes, Egyek, Haj dú bö ször mény, Haj dú sám son,
Haj dú szo bosz ló II, Kaba, Me zõ sas, Nád ud var, Nagy he gyes, Püs pök la dány, Sáránd, Téglás,
Tiszacsege

Eger Bé la pát fal va, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyön gyös, Hat van, Kál, Mát ra de recs ke,
Me zõ kö vesd, Me zõ nagy mi hály, Nagy fü ged, Pé ter vá sá ra, Sám son há za, Tar na le lesz,
Zagy va szán tó 1, Zagyvaszántó 2, Visonta

Gyõr Bá bol na, Bõny ré ta lap, De ve cser, De ve cser 1-2, De ve cser 1-1, Gyõr 1+2+Töl tés ta va, Gyõr 1, 
Gyõr 2, Töl tés ta va, Ik rény, Lo vász pa to na 1-1, Lo vász pa to na 1-2, Pápa

Káld Cell dö mölk, Já nos há za, Káld, Meggyes ko vá csi

Ka pos vár Ba bó csa, Dél-Ba la ton kör zet, Ba la ton szép lak, Ba la ton bog lár, Mar ca li, Há rom fa, Ka pos vár
I+II, Ka pos vár I, Ka pos vár II, Len gyel tó ti, Nagy atád, Öreg lak 1-1, Öreglak 1-2, Somogyjád

Ka pu vár Csor na, Fer tõ szent mik lós, Ka pu vár, Rép ce lak, Újkér

Kecs ke mét Bu gac, Kecs ke mét I-1+I-2+II+Ke rek egy há za, Kecs ke mét I-1, Kecs ke mét I-2, Kecs ke mét II,
Ke rek egy há za, Kis kun fél egy há za I+Vá ros föld Kis kun fél egy há za I, Vá ros föld,
Kis kun fél egy há za II, Lajosmizse

Kel ebia Já nos hal ma, Kun fe hér tó

Kis kun maj sa Csó lyos pá los, Kis kun ha las, Kis kun maj sa, Pál mo nos to ra, Pusz ta szer, Szank

Mis kolc Aba új kér, Cen ter 2-1, Cen ter 2-2, Cen ter 2-3, Jár dán há za, Ka zinc bar ci ka, Ka zinc bar ci ka I,
Ka zinc bar ci ka II, Ka zinc bar ci ka III-2 (MUCSONY), Ka zinc bar ci ka IV (BHE), Bor sod chem, 
Ka zinc bar ci ka III-1 (BVK), Ka zinc bar ci ka V (BVK), Me zõ csát, Mis kolc I+II-3+II-4,
Mis kolc I, Mis kolc II-3, Mis kolc II-4, Mis kolc II-1, Mis kolc II-2, Mis kolc II-5, Mis kolc III
(HCM), Ne mes bikk, Ózd I-l+Ózd II, Ózd I-1, Ózd II, Ózd I-2 (OERG), Ru da bá nya,
Sa jó ke resz túr, Sa jó szent pé ter, Sa jó ve lezd, Sá ros pa tak, Sze rencs, Ti sza új vá ros I-1-1 (THE),
Ti sza új vá ros II-3+Kis to kaj 1+2, Ti sza új vá ros II-3, Kis to kaj 1, Kis to kaj 2, Ti sza új vá ros I-1-3, 
TVK, Ti sza új vá ros II-1 (TVK), Ti sza új vá ros II-4 (TVK-ER), Tiszaújváros II-2 (THE),
Vadna, Tiszaújváros I-2 (INERT), Tiszaújváros I-1-2 (TIFO)
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OMSZ mé ré si
 pont meg ne ve zé se

OTR/WEM ki adá si pont meg ne ve zé se

Mo son ma gya ró vár Mo son ma gya ró vár, Mo son szent mik lós

Nagy ka ni zsa Be cse hely, Csur gó, Gu tor föl de, Iha ros be rény, Len ti 1-1, Len ti 1-2, Ma gyar szer da hely,
Nagy ka ni zsa 1-1, Nagykanizsa 1-2

Nyír egy há za Anarcs, Bal kány, Be reg da róc, Gyõr te lek 1+2, Gyõr te lek 1, Gyõr te lek 2, Ib rány, Kis var sány
1+2, Kis var sány 1, Kis var sány 2, Má ria pócs + Nyír meggyes, Má ria pócs, Nyír meggyes,
Na gyar, Nap kor, Nyír bog dány, Nyír egy há za 1+2 + Nyír te lek 1, Nyír egy há za 1, 
Nyír egy há za 2, Nyír te lek 1, Nyír te lek 2, Õr, Pet ne há za, Tiszalök, Tiszavasvári,
Vásárosnamény

Oros há za Ge ren dás, Kar dos kút 1, Kar dos kút 2, Nagy má gocs, Oros há za I+II-1, Oros há za I, Oros há za
II-1, Oros há za II-2, Oros há za II-3, Pusztaföldvár

Paks Aba+Tö rök kop pány, Aba, Tö rö kop pány, Fadd 1+2, Fadd 1-1, Fadd 1-2

Pécs Bony hád, Bony hád 1-1, Bony hád 1-2, Mar áza, Pécs I-1+I-2+II, Pécs I-1, Pécs I-2, Pécs II,
Pécs III

Pit va ros Bat to nya, Bat to nya 1-1, Bat to nya 1-2, Me zõ he gyes, Tót kom lós, Vég egy há za

Solt vad kert Ka lo csa, Solt vad kert, Táz lár

Sop ron Sop ron 1+2, Sop ron 1, Sop ron 2, Sop ron 3

Szar vas Ecseg fal va, Szar vas+End rõd 1-1, Szar vas, End rõd 1-1

Szé csény Ba las sa gyar mat, Bá tony te re nye, Ér sek vad kert, Mát ra te re nye, Pász tó 1, Pász tó 2, Rét ság,
Rom hány, Sal gó tar ján 1+2, Sal gó tar ján 1, Sal gó tar ján 2, Szé csény, Szigetmonostor, Vác II

Sze ged Al gyõ I, Al gyõ II, Hód me zõ vá sár hely, Ki szom bor, Makó, Ó föl de ák, Sze ged 1+2+Új sze ged,
Sze ged 1, Sze ged 2, Új sze ged, Ül lés + Kis kun do rozs ma Ül lés 1, Kis kun do rozs ma, Üllés 2
(KTD)

Szen tes Csong rád I, Csong rád II, Szen tes I+II, Szen tes I, Szen tes II

Szent gott hárd Csá kány do rosz ló, Kör mend, Szent gott hárd

Szent ki rály sza bad ja Ajka, Ba la ton fûz fõ, Ber hi da, He rend, Keszt hely, Kõ rös hegy, Pap ke szi, Pét für dõ 1, Ra pos ka,
So mogy sám son, Sü meg cse hi 1-1, Sü meg cse hi 1-2, Ta pol ca, Veszp rém I-1+I-2+II (BM),
Veszp rém I-1, Veszp rém I-2, Veszp rém II (BM), Õsi, Pétfürdõ 2

Szol nok Abony, Be rek für dõ, Be rek für dõ 1-1, Be rek für dõ 1-2, Fegy ver nek, Jász be rény, Jász dó zsa,
Kar cag, Ken de res I-1, Kis új szál lás, Kun szent már ton, Mart fû, Me zõ túr + End rõd 1-2, 
End rõd 1-2, Me zõ túr, Öcsöd, Sza jol 1-1, Szol nok, Szol nok I, Szol nok II-1, Szol nok II-2,
Tö rök szent mik lós I, Tö rök szent mik lós II, Szajol 1-2, Kenderes I-2 (KTD)

Szom bat hely Kõ szeg, Sár vár, Szom bat hely, Szom bat hely 1, Szom bat hely 2, Szom bat hely 3, 
Vasszé csény

Tá pió sze le Zsám bok 3

Tass Ku na dacs, Tass

Tát Do rog 1+2, Do rog 1, Do rog 2, Nyer ges új fa lu

Tata Al más fü zi tõ, Ko má rom, Nagy sáp, Tata, Ta ta bá nya I, Ta ta bá nya II, Zsámbék

Zá hony Mán dok

Za la eger szeg Nagy len gyel 1-1. Nagy len gyel, 1-2, Nagy len gyel KTD ZRG, Pó ka sze petk 1-1, 
Pó ka sze petk 1-2, Za la eger szeg 1+2, Za la eger szeg 1, Za la eger szeg 2, 
Nagy len gyel KTD NLT, Nagy len gyel KTD NLT-3
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

29/2009. (VI. 25.) KHEM
rendelete

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz 
kapcsolódó árak képzésérõl

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény 133.  §
(1) be kez dés 3. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let
1.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya az egye te mes szol gál ta tó (a továb -
biak ban: szol gál ta tó) ál tal az egye te mes szol gál ta tás ke re -
té ben az arra jo go sult fel hasz ná lók ré szé re kí nált egye te -
mes szol gál ta tás árá hoz kap cso ló dó ár sza bá lyok kép zé sé -
re, a szol gál ta tó ál tal al kal ma zan dó ár kép let re és an nak al -
kal ma zá si fel té te le i re ter jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá si köre nem ter jed ki az egye te -
mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge déllyel ren del ke zõ ál tal
a föld gáz ke res ke de lem re vo nat ko zó en ge dély alap ján ér -
té ke sí tett föld gáz ra.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban

a) egye te mes szol gál ta tói ár rés: a föld gáz el lá tás ról
 szóló 2003. évi XLII. tör vény sze rin ti köz üze mi szol gál ta -
tó jog utód já ra 2009-ben el vég zett költ ség-fe lül vizs gá lat
alap ján meg ál la pí tott ár elem,

b) föld gáz-nagy ke res ke de lem: az a te vé keny ség, amely 
so rán a föld gáz-nagy ke res ke del met foly ta tó föld gáz ke res -
ke dõ (a továb biak ban: nagy ke res ke dõ) a föld gázt vi szont -
el adó nak, és nem köz vet le nül az egye te mes szol gál ta tás ra
jo go sult fel hasz ná ló nak ér té ke sí ti,

c) ki egyen lí tõ elem: azon ár elem, amely a 2010. ja nu á ri
vár ha tó im port ár-vál to zás ki egyen lí té sé re nyújt fe de ze tet,

d) mo bil gáz-fi nan szí ro zá si költ ség: azon ár elem, amely 
a föld alat ti gáz tá ro ló ban tá rolt föld gáz fi nan szí ro zá sá ra
nyújt fe de ze tet,

e) nagy ke res ke dõi ár rés: a föld gáz el lá tás ról  szóló
2003. évi XLII. tör vény sze rin ti köz üze mi nagy ke res ke dõ

jog utód já ra 2009-ben el vég zett költ ség-fe lül vizs gá lat
alap ján meg ál la pí tott ár elem.

(2) Az (1) be kez dés ben meg nem ha tá ro zott fo gal ma kat
a föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény (a továb -
biak ban: GET), va la mint a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott
jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint kell ér tel mez ni.

Az egyetemes szolgáltatás árának képzésére, 
valamint az idõszakonkénti változására 

vonatkozó szabályok

3.  §

(1) A GET 107.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek figye lembe véte lével meg ál la pí tott egye te mes szol -
gál ta tás ára a kö vet ke zõ ár ele mek bõl áll:

a) a föld gáz ára,
b) a ki egyen lí tõ elem,
c) a nagy ke res ke dõi ár rés,
d) a kü lön ren de let sze rin ti rend szer hasz ná la ti dí jak kö -

zül a szál lí tás és a tá ro lás díja,
e) a mo bil gáz-fi nan szí ro zá si költ ség,
f) a kü lön ren de let sze rin ti ér té ke sí té si ka te gó ri ák ra

osz tott rend szer hasz ná la ti dí jak kö zül az el osz tás díja,
g) a föld gáz biz ton sá gi kész le te zé sé rõl  szóló 2006. évi

XXVI. tör vény 8.  §-a sze rin ti tagi hoz zá já ru lás (a továb -
biak ban: tagi hoz zá já ru lás),

h) egye te mes szol gál ta tói ár rés.

(2) Az egyes ár ele mek meg ha tá ro zá sá nak mo dell le írá -
sát a Ma gyar Ener gia Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal)
hon lap ján köz zé te szi.

4.  §

(1) Be lé pé si pon ton tör té nõ föld gáz vá sár lás ese tén az
össze ha son lí tó ár a 3.  § (1) be kez dés a)–c) pont ja sze rin -
ti ár ele mek össze gét, a ke res ke del mi ár rés a 3.  § (1) be -
kez dés d)–h) pont ja sze rin ti ár ele mek össze gét tar tal -
maz za.

(2) Ki lé pé si pon ton tör té nõ föld gáz vá sár lás ese tén az
össze ha son lí tó ár a 3.  § (1) be kez dés a)–e) pont ja sze rin -
ti ár ele mek össze gét, a ke res ke del mi ár rés a 3.  § (1) be -
kez dés f)–h) pont ja sze rin ti ár ele mek össze gét tar tal -
maz za.

5.  §

(1) A szol gál ta tó az egye te mes szol gál ta tá si árat elosz -
tói te rü le ten ként és fel hasz ná lói ka te gó ri án ként a 3.  §
(1) be kez dés a)–h) pont ja sze rin ti ár ele mek össze ge ként
kép zi.
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(2) Az egye te mes szol gál ta tá si ár a GET 138/A.  §-a sze -
rin ti pénz esz köz, az ál ta lá nos for gal mi adó, va la mint az
ener gia adó össze gét nem tar tal maz za.

(3) Az egye te mes szol gál ta tá si ár meg ál la pí tá sá nál az
ár meg ál la pí tás idõ pont ját kö ve tõ 3 hó nap ra (tárgy idõ szak) 
ren del ke zés re álló vár ha tó föld gáz be szer zé si költ sé get
kell figye lembe ven ni.

6.  §

(1) A 3.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti föld gáz ár meg -
ha tá ro zá sa a mel lék let 1. pont ja sze rint tör té nik.

(2) A 3.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ki egyen lí tõ
elem mér té két a Hi va tal ha tá roz za meg, ame lyet a hon lap -
ján az érin tett ne gye dé vet meg elõ zõ má so dik hó nap
10. nap já ig köz zé tesz.

(3) A 3.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti nagy ke res ke dõi 
ár rés meg ál la pí tá sa so rán az inf lá ció figye lembevétele
a mel lék let 4. pont ja sze rint tör té nik.

(4) A 3.  § (1) be kez dés d) és f) pont ja sze rin ti ár ele mek
a kü lön jog sza bály sze rin ti rend szer hasz ná la ti dí jak sze rint 
ke rül nek meg ál la pí tás ra.

(5) A 3.  § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti mo bil gáz-
 finanszírozási költ ség a be tá rolt föld gáz mennyi ség re hat
havi BUBOR bank kö zi ka mat láb +75 bá zis pon ton szá mí -
tott fi nan szí ro zá si költ ség. A Hi va tal a gáz éven ként meg -
ál la pí tás ra ke rü lõ, a gáz év ben al kal ma zan dó mo bil gáz-
 finanszírozási költ sé get és az azt meg ala po zó szá mí tást
hon lap ján köz zé te szi.

(6) A 3.  § (1) be kez dés g) pont ja sze rin ti ár elem a tagi
hoz zá já ru lás mér té ké re vo nat ko zó kü lön jog sza bály sze -
rint ke rül meg ál la pí tás ra.

(7) A 3.  § (1) be kez dés h) pont ja sze rin ti egye te mes
szol gál ta tói ár rés ese té ben az egye te mes szol gál ta tói ár rés
meg ál la pí tá sát meg elõ zõ nap tá ri évre vo nat ko zó (hõ mér -
sék let kor ri gált) mennyi sé gi ada to kat kell ala pul ven ni, ha
az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók hõ mér -
sék let kor ri gált mennyi sé ge leg alább 1,5%-kal vál to zik,
egyéb ese tek ben az egye te mes szol gál ta tói ár rés meg ál la -
pí tá sa so rán (illet ve 2010. jú li us ra a 2010. ja nu á ri egye te -
mes szol gál ta tói ár rés meg ál la pí tá sá nál) figye lembe vett
(hõ mér sék let kor ri gált) mennyi sé gi ada to kat kell ala pul
ven ni. Az egye te mes szol gál ta tói ár rés meg ál la pí tá sa so -
rán az inf lá ció figye lembevétele a mel lék let 4. pont ja sze -
rint tör té nik.

7.  §

A szol gál ta tó nak a GET 107.  § (6) be kez dé se sze rin ti
ne gyed éves ár mó do sí tás hoz

a) a nagy ke res ke dõ és a szol gál ta tó ál tal az ár mó do sí tás 
ne gye dé vét meg elõ zõ ne gyed év má so dik hó nap já nak
15. nap ját meg elõ zõ 30 nap ban szám lá val vagy bi zony lat -
tal iga zol tan be szer zett dol lár mennyi ség re vo nat ko zó
MNB hi va ta los kö zé pár fo lyam 1,0085-tel meg szor zott
össz ér té ké nek ki mu ta tá sá ra,

b) az al kal maz ni kért dí jak dí je le men kén ti (alap díj, tel -
je sít mény díj, gáz díj) be mu ta tá sá ra,

c) a föld gáz kép let sze rint al kal maz ni kért árá nak ki mu -
ta tá sá ra, va la mint

d) a Hi va tal hon lap ján köz zé tett mód szer tan alap ján al -
kal maz ni kért rend szer hasz ná la ti költ sé gek meg ha tá ro zá -
sá ra

vo nat ko zó do ku men tu mo kat kell a Hi va tal ré szé re be nyúj -
ta ni.

Záró rendelkezések

8.  §

(1) Ez a ren de let 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A nagy ke res ke dõi ár rés 2009. jú li us 1-tõl 2009. de -
cem ber 31-ig meg egye zik a 2006. jú li us 1. és 2009. de -
cem ber 31. kö zöt ti ár sza bá lyo zá si pe ri ó du son be lül a föld -
gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény sze rin ti, 2009.
jú li us ra in do kolt köz üze mi nagy ke res ke dõi ár rés sel.

(3) Az egye te mes szol gál ta tói ár rés 2009. jú li us 1-tõl
2009. de cem ber 31-ig a 2006. jú li us 1-je és 2009. de -
cem ber 31-e kö zöt ti ár sza bá lyo zá si pe ri ó du son be lül
a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény sze rin -
ti köz üze mi szol gál ta tó 2009. jú li us ra in do kolt ár ré se,
to váb bá a vo lu men koc ká zat ból fa ka dó költ sé gek (a hõ -
mér sék let kor ri gált mennyi ség leg alább 1,5%-os vál to -
zá sa ese tén) és a ter mék fi nan szí ro zás költ sé ge. A ter -
mék fi nan szí ro zá si költ ség a fõ ter mé kek, il let ve szol -
gál ta tá sok be szer zé sé hez és ér té ke sí té sé hez kap cso ló dó
pénz moz gás kö zöt ti idõ tar tam ra a ter mé kek és szol gál -
ta tá sok ér té ké nek hi tel ka ma ta.

(4) A ki egyen lí tõ elem mér té ke elsõ al ka lom mal a föld -
gáz pi a ci egye te mes szol gál ta tás hoz kap cso ló dó ár sza bá -
sok meg ál la pí tá sá ról  szóló ren de let ben ke rül meg ha tá ro -
zás ra.

9.  §

A 8.  § (4) be kez dé se 2009. ok tó ber 1-jén ha tá lyát vesz ti. 
Ez a § 2009. ok tó ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

Hó nig Pé ter s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

17972 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/87. szám



Melléklet
a 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

1. Az el is mert faj la gos föld gáz ár meg ha tá ro zá sa a ne -
gyed év re (Ft/MJ):

fgFt = a × fgFtA + b × fgFtT (1)
fgFtA = er × fgUSDA (2)

ahol:

fgUSDA = 14,426 × (0,5 × fo / 520,928 + 
    0,5 × go / 935,741) (3)

2. 2010. ja nu ár 1-jé tõl az egye te mes szol gál ta tói gáz ér -
té ke sí tés ér de ké ben fel me rü lõ nagy ke res ke del mi költ ség -
ele mek ár ban el is me rés re ke rü lõ faj la gos ér té ke gáz éven -
ként:

n = ne × zh (4)

3. 2010. ja nu ár 1-jé tõl az egye te mes szol gál ta tói gáz ér -
té ke sí tés ér de ké ben fel me rü lõ egye te mes szol gál ta tá si
költ ség ele mek ár ban el is me rés re ke rü lõ faj la gos ér té ke
gáz éven ként:

e = ee × zh (5)

4. Az inf lá ció figye lembevételére vo nat ko zó sza bá lyok

4.1. Az inf lá ció figye lembevétele a 3.  § (1) be kez dés
c) és h) pont ja sze rin ti ár rés meg ál la pí tá sa so rán

A Ma gyar Nem ze ti Bank (a továb biak ban: MNB) ál tal
köz zé tett ak tu á lis (leg utol só) – az ár rés meg ál la pí tá sa elõt -
ti utol só „Je len tés az inf lá ció ala ku lá sá ról” címû ki ad vány
sze rin ti – éves át la gos fo gyasz tói ár in dex-elõ re jel zést az
„inf lá ció kor rek ci ós té nye zõ vel” (lásd 4.2. pont) kor ri gál ni
kell, és az így ka pott „becs lé si hi bá val kor ri gált inf lá ció kö -
ve té si té nye zõt” (lásd 4.3. pont) kell hasz nál ni.

Az elõ re jel zés hi bá ját utó lag, az ár rés-meg ál la pí tá si ja -
vas la tok kö zött el telt idõ szak ra ve tí tett Köz pon ti Sta tisz ti -
kai Hi va tal (a továb biak ban: KSH) ál tal köz zé tett
tény – ház tar tá si ener gia nél kü li – ár in dex alap ján kell
figye lembe ven ni. A re fe ren cia ár in dex meg ha tá ro zá sa az
aláb bi ak sze rint tör té nik:

CPIX = [(F-1)-X × (HE-1)]/(1-X)+1
4.2. Inf lá ció kor rek ci ós té nye zõ (,,k”)

Az inf lá ció kor rek ci ós té nye zõ ér té ké re a Hi va tal tesz ja -
vas la tot a 0,018–0,022 kö zöt ti sáv ban. Ja vas la ta meg té te -
le kor a Hi va tal elem zi a nagy ke res ke dõ és a szol gál ta tói
en ge dé lye sek mû kö dé sét, va la mint a vár ha tó fo lya ma to -
kat. In do kolt eset ben a Hi va tal nagy ke res ke dõn ként és
szol gál ta tói en ge dély esen ként egy más tól el té rõ mér té kû
inf lá ció kor rek ci ós té nye zõ re is ja vas la tot te het.

Az inf lá ció kor rek ci ós té nye zõ ér té két a gáz évet meg -
elõ zõ má so dik hó nap 10. nap já ig a Hi va tal a hon lap ján
köz zé te szi.

4.3. A becs lé si hi bá val kor ri gált inf lá ció kö ve té si té -
nye zõ meg ha tá ro zá sa:

zh = z × h (6)
z = 1+Y/100-k (7)

h = (1+YRe/100-ke)/(1+Ye/100-ke) (8)

5. Je lö lé sek:

a: együtt ha tó, nem a tá ro ló ból fel hasz nált gáz árá -
nak figye lembevételére;
a nap tá ri év elsõ ne gyed évé ben              0,60  
 má so dik ne gyed évé ben 1,00
 har ma dik ne gyed évé ben 1,00
 ne gye dik ne gyed évé ben 0,70

b: együtt ha tó, a tá ro ló ból fel hasz nált gáz árá nak
figye lembevételére;
a nap tá ri év elsõ ne gyed évé ben              0,40
 má so dik ne gyed évé ben 0,00
 har ma dik ne gyed évé ben 0,00
 ne gye dik ne gyed évé ben 0,30

CPIX: a KSH ál tal köz zé tett éves át la gos fo gyasz tói ár -
in dex bõl a ház tar tá si ener gia sor el ha gyá sá val
szá mí tott ár in dex,

e: az egye te mes szol gál ta tói gáz ér té ke sí tés ér de ké -
ben fel me rü lõ egye te mes szol gál ta tói költ ség -
ele mek árak ban el is me ren dõ faj la gos ér té ke
a gáz év ben, Ft/MJ

ee: az egye te mes szol gál ta tói gáz ér té ke sí tés ér de ké -
ben fel me rü lõ egye te mes szol gál ta tói költ ség -
ele mek faj la gos ér té ke a meg elõ zõ gáz év -
ben, Ft/MJ

er: az MNB hi va ta los napi de vi za ár fo lya ma i nak
1,0085-tel meg szor zott ér té ke i bõl kép zett át lag -
ár fo lyam; az át lag ár fo lyam meg ha tá ro zá sa so -
rán figye lembe vett idõ táv az ár mó do sí tás ne -
gye dé vét meg elõ zõ ne gyed év utol só hó nap já -
nak 15. nap ját meg elõ zõ 30 nap

F: a KSH ál tal köz zé tett éves át la gos fo gyasz tói ár -
in dex,

fgFt: a ne gyed éves ár mó do sí tá si ké re lem so rán a szol -
gál ta tó ér té ke sí té si át lag árá ban in do kolt (figye -
lembe vett) faj la gos föld gáz be szer zé si költ -
ség, Ft/MJ

fgFtA: a föld gáz ak tu á lis ára, Ft/MJ
fgFtT: tá ro lói kész let ér ték a ne gye dik ne gyed év re

a szep tem ber 30-ra be csült tá ro lói kész let ér ték
{figye lembe véve az elõ zõ gáz év re az egye te -
mes szol gál ta tás ér de ké ben (a szol gál ta tó nak
vagy jog elõd jé nek) be tá rolt föld gáz be szer zé si
ér té két, va la mint a be tá ro lás hoz tar to zó szál lí tá -
si és be tá ro lá si költ sé get} (Ft/MJ); az elsõ ne -
gyed év re az ár meg ál la pí tást meg elõ zõ szep tem -
ber 30-i szint re kor ri gált tá ro lói kész let ér ték
(Ft/MJ); a tá rolt gáz ér té ké nek nyil ván tar tá sa
a szám la fi ze tés nap ján ér vé nyes ár fo lyam figye -
lembe véte lével tör té nik, Ft/USD
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fo: az 1%-os kén tar tal mú fû tõ olaj havi át lag ára i nak
egy sze rû szám ta ni kö zép ér té ke az ak tu á lis nap -
tá ri ne gye dé vet meg elõ zõ 9 nap tá ri hó nap so rán
USD/t-ban (3 ti ze des ér ték re ke re kít ve), USD/t

A havi át lag árat a Platts ál tal pub li kált „1 PCT
Fuel FOB Med Car go es” napi „low” és „high”
ér té ke i bõl kü lön-kü lön meg ha tá ro zott (2 ti ze des 
ér ték re ke re kí tett) havi át la gok szám ta ni kö zép -
ér té ke adja. Ha a havi tény ér té kek nem áll nak
ren del ke zés re, ak kor a meg fe le lõ (az ak tu á lis
ne gye dé vet meg elõ zõ ne gyed év má so dik hó -
nap já nak 15-e és a hó nap vége kö zöt ti idõ szak
ban ki nap ja in jegy zett) For ward ára kat kell al -
kal maz ni. A havi át lag ár a napi leg ma ga sabb, il -
let ve leg ala cso nyabb jegy zé sek bõl kü lön-kü lön
meg ha tá ro zott havi át la gok szám ta ni közép -
értéke.

go: a 0,1%-os kén tar tal mú gáz olaj havi át lag ára i nak 
egy sze rû szám ta ni kö zép ér té ke az ak tu á lis nap -
tá ri ne gye dé vet meg elõ zõ 9 nap tá ri hó nap so rán
USD/t-ban (3 ti ze des ér ték re ke re kít ve), USD/t

A havi át lag árat a Platts ál tal pub li kált „Ga so il
0.1 FOB Med” napi „low” és „high” ér té ke i bõl
kü lön-kü lön meg ha tá ro zott (2 ti ze des ér ték re
ke re kí tett) havi át la gok szám ta ni kö zép ér té ke
adja. Ha a havi tény ér té kek nem áll nak ren del -
ke zés re, ak kor a meg fe le lõ (az ak tu á lis negyed -
évet meg elõ zõ ne gyed év má so dik hó nap já nak
15-e és a hó nap vége kö zöt ti idõ szak ban ki nap -
ja in jegy zett) Platts For ward jegy zé se ket kell al -
kal maz ni. A havi át lag ár a napi leg ma ga sabb, il -
let ve leg ala cso nyabb jegy zé sek bõl kü lön-kü lön
meg ha tá ro zott havi át la gok szám ta ni közép -
értéke.

h: a ko ráb bi inf lá ci ós cél ki tû zés becs lé si hi bá ját
kor ri gá ló hi ba kor rek ci ós té nye zõ

HE: a ház tar tá si ener gia KSH ál tal köz zé tett éves át -
la gos ár in de xe

k: a kö vet ke zõ gáz év re ér vé nyes ár rés meg ál la pí tá -
sá ra vo nat ko zó ja vas lat gáz évé re figye lembe
 veendõ inf lá ció kor rek ci ós té nye zõ

ke: az ak tu á lis gáz év re ér vé nyes ár rés-meg ál la pí tá si 
ja vas lat ban –, il let ve az elsõ ár rés meg ál la pí tás -
nál az in du ló ár rés re tett ja vas lat ban – figye -
lembe vett inf lá ció kor rek ci ós té nye zõ

n: az egye te mes szol gál ta tói gáz ér té ke sí tés ér de ké -
ben fel me rü lõ nagy ke res ke del mi költ ség ele mek 
árak ban el is me ren dõ faj la gos ér té ke a kö vet ke -
zõ gáz év ben, Ft/MJ

ne: az egye te mes szol gál ta tói gáz ér té ke sí tés ér de ké -
ben fel me rü lõ nagy ke res ke del mi költ ség ele mek 
árak ban el is mert (figye lembe vett) faj la gos ér té -
ke a meg elõ zõ gáz év ben, Ft/MJ

X: a ház tar tá si ener gia sú lya a fo gyasz tói ko sár ban,
Y: az éves át la gos KSH tény – a ház tar tá si ener gia

sor el ha gyá sá val szá mí tott – fo gyasz tói ár vál to -

zás és az MNB ál tal köz zé tett ak tu á lis (leg utol -
só) éves át la gos fo gyasz tói ár in dex-elõ re jel -
zés – az ár rés meg ál la pí tás le zá rá sa elõt ti utol só
„Je len tés az inf lá ció ala ku lá sá ról” címû ki ad -
vány – alap ján kép zett (elõ re te kin tõ) át la gos fo -
gyasz tói ár vál to zás a tárgy idõ sza ki jú li u si ár mó -
do sí tá si idõ szak kö ze pe és az azt meg elõ zõ ár -
rés-meg ál la pí tá si idõ szak kö ze pe kö zöt ti idõ -
szak ra szá mít va, százalék

Ye: az ak tu á lis gáz év re ér vé nyes ár rés-meg ál la pí tá si 
ja vas lat nál –, il let ve az in du ló ár rés re tett ja vas -
lat ban – figye lembe vett fo gyasz tói ár vál to zás,
szá za lék

YRe: a ház tar tá si ener gia sor el ha gyá sá val szá mí tott
éves át la gos KSH tény – il let ve en nek hi á nyá -
ban az MNB ál tal kö zzé tett ak tu á lis (leg utol só)
éves át la gos fo gyasz tói ár in dex-elõ re jel zés
alap ján kép zett (elõ re te kin tõ) át la gos – fo gyasz -
tói ár vál to zás ból az Ye ál tal le fe dett idõ szak ra
kép zett fo gyasz tói ár vál to zás, szá za lék
(A KSH „A fo gyasz tói árak ala ku lá sa” címû
 kiadványa, il let ve az MNB-nek az ár rés-meg ál -
la pí tás le zá rá sa elõt ti utol só „Je len tés az inf lá ció 
ala ku lá sá ról” címû ki ad vá nya alap ján.)

z: a kö vet ke zõ gáz év re ér vé nyes ár rés-meg ál la pí -
tá si ja vas lat ban szá mí tott inf lá ció kö ve té si té -
nye zõ (hi ba kor rek ci ós té nye zõ nél kül)

zh: a kö vet ke zõ gáz év re ér vé nyes ár rés-meg ál la pí -
tá si ja vas lat ban figye lembe ve en dõ, hibakor -
rekciós té nye zõ vel kor ri gált inf lá ció kö ve té si
 tényezõ

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

30/2009. (VI. 25.) KHEM
rendelete

a földgáz árszabályozásának kereteirõl  szóló
105/2005. (XII. 19.) GKM rendelet módosításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény 133.  §
(1) be kez dés 2. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let
1.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben eljárva a következõket rendelem el:

1.  §

(1) A föld gáz ár sza bá lyo zá sá nak ke re te i rõl  szóló
105/2005. (XII. 19.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„1.  § (1) E ren de let ha tá lya
a) a föld gáz szál lí tás ha tó sá gi leg ma ga sabb dí já hoz

(a föld gáz tran zit ki vé te lé vel),
b) a föld gáz el osz tás ha tó sá gi leg ma ga sabb díjához,
c) a föld gáz tá ro lás ha tó sá gi leg ma ga sabb díjához

kap cso ló dó ár sza bá lyo zá si ke re tek meg ál la pí tá sá ra ter -
jed ki.

(2) E ren de let 2. szá mú mel lék le te nem vo nat ko zik
a Sze ged–Arad, Vá ros föld–Don ji Mi hol jac ha tár ke resz te -
zõ ve ze té kek és a Szer bia irá nyú kis kun do rozs mai ki adá si
pont (a továb biak ban együtt: össze kö tõ ve ze ték) díj meg ál -
la pí tá sá ra. Az össze kö tõ ve ze ték díj meg ál la pí tá sá ra vo nat -
ko zó keretszabályokat a 3. számú melléklet tartalmazza.”

2.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te az 1. mel lék let sze rint mó -
do sul.

(2) Az R. a 2. mel lék let sze rin ti 3. szá mú mel lék let tel
egé szül ki.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba, és a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát veszti.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 2.  § (3)–(4) be kez dé se, 2. szá -
mú mel lék let 1. pont 1.7. al pont ja, va la mint 2. szá mú mel -
lék let 2. pont 2.3. és 2.4. alpontja.

(3) Ha tá lyát vesz ti az R. 2. szá mú mel lék let 1. pont
1.1. al pont a) pont já ban a „a GET 50.  § (4) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti föld gáz ár ki egyen lí té si hoz zá já ru lás,”
szö veg rész, 2. szá mú mel lék let 2. pont já ban az „A költ ség -

ele mek nem tar tal maz hat ják to váb bá a 2007. jú li us 1-jei
rend sze res ár kor rek ció al kal má val az 1.7. pont sze rint
megállapított tõkeköltségelemet.” szövegrész.

(4) Az R. 1. szá mú mel lék let 2. pont já ban a „föld gáz
köz üze mi nagy ke res ke del mi, föld gáz köz üze mi szol gál ta -
tá si,” szö veg rész he lyé be a „GET sze rin ti föld gáz köz üze -
mi nagy ke res ke del mi, GET sze rin ti föld gáz köz üze mi
szol gál ta tá si,” szö veg, 1. szá mú mel lék let 2. pont a) al pont 
aa) pont já ban a „bá nya já ra dék köz üze mi” szö veg rész he -
lyé be a „bá nya já ra dék nak a GET sze rin ti köz üze mi” szö -
veg, 1. szá mú mel lék let 2. pont a) al pont ab) pont já ban az
„A föld gáz köz üze mi nagy ke res ke del mi és föld gáz köz -
üze mi szol gál ta tá si” szö veg rész he lyé be az „A GET sze -
rin ti köz üze mi nagy ke res ke del mi és a GET sze rin ti föld -
gáz köz üze mi szol gál ta tá si” szö veg, 1. szá mú mel lék let
2. pont c) al pont ce) és cf) pont já ban a „köz üze mi nagy ke -
res ke dõ” szö veg rész he lyé be a „GET sze rin ti köz üze mi
nagy ke res ke dõ” szö veg lép.

(5) Az R. 2. szá mú mel lék let 1. pont 1.3. al pont já ban
a „CPIX = (F-X x HE)/(1-X)” szö veg rész he lyé be
a „CPIX=[(F–1) – X x (HE–1)]/(1-X)+1” szö veg, a „KSH” 
szö veg rész he lyé be a „Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
(a továb biak ban: KSH)” szö veg, 2. szá mú mel lék let
1. pont 1.6. al pont c) pont já ban a „köz üze mi szol gál ta tói
vagy tá ro lói” szö veg rész he lyé be a „tá ro lói vagy GET sze -
rin ti köz üze mi szol gál ta tói” szö veg, az „elosz tói és köz -
üze mi szol gál ta tói” szö veg ré szek he lyé be az „elosz tói és
GET sze rin ti köz üze mi szol gál ta tói” szö veg, az „a köz üze -
mi szol gál ta tói és elosz tói en ge dé lyes” szö veg rész he lyé be 
az „az elosz tói és a GET sze rin ti köz üze mi szol gál ta tói en -
ge dé lyes” szö veg lép.

Hó nig Pé ter s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

1. melléklet a 30/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék let 1. pont 1.5. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.5. Az át lag árak és a ta ri fák
A rend sze res ár kor rek ció vagy rend kí vü li ár mó do sí tás so rán ér vé nye sí ten dõ át lag árak (ár szint) meg ha tá ro zá sá val

együtt kell az in de xált ár be vé tel-tö meg bõl szá mí tott át lag ára kat le bon ta ni ta ri fák ra (díj té te lek re). Mennyi ség ará nyos ta -
ri fák ese té ben – a komp resszo ro zá si költ sé get tar tal ma zó díj ele mek ki vé te lé vel – a jú li u si rend sze res ár kor rek ci ót meg -
elõ zõ nap tá ri évre vo nat ko zó (hõ mér sék let kor ri gált) mennyi sé gi ada to kat és súly ará nyo kat kell ala pul ven ni, ha a hõ -
mér sék let kor ri gált mennyi ség leg alább 1,5%-kal vál to zik. Egyéb ese tek ben az in du ló árak meg ál la pí tá sá nál figye lembe
vett (hõ mér sék let kor ri gált) mennyi sé gi ada to kat és súly ará nyo kat kell figye lembe ven ni. Az alap- és tel je sít mény dí ja kat
az in de xált ár be vé tel-tö meg és a leg utol só ren del ke zés re álló ada tok alap ján kell meg ha tá roz ni.”

2. Az R. 2. szá mú mel lék let 1. pont 1.6. al pont a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
[1.6. Nye re ség kor lát és nye re ség-vissza jut ta tás]
„a) A szál lí tói, a rend szer irá nyí tói, az elosz tói, a tá ro lói és a GET sze rin ti köz üze mi szol gál ta tói mû kö dé si en ge dé lye -

sek en ge dély kö te les te vé keny sé ge(i) ál tal sza ba don el ér he tõ nye re ség fel sõ kor lát já nak (NYK) kiszámítása adott
engedélyesre:



2006-ra: NYK = 1,2 × TK × (1+CPIX3/100-k3)
1/4 + TFK

2007-re: NYK = 1,2 × TK × (1+CPIX3/100-k3)
1/4 × (1+CPIX4/100-k4) + TFK

NYK = 1,2 × TKk2007

2008-ra: NYK = 1,2 × TK × (1+CPIX3/100-k3)
1/4 × (1+CPIX4/100-k4) × (1+CPIX5/100-k5) + TFK

NYK = 1,2 × TKk2007 × (1+CPIX5/100-k5)
2009-re: NYK = 1,2 × TK × (1+CPIX3/100-k3)

1/4 × (1+CPIX4/100-k4) × (1+CPIX5/100-k5) × 
             (1+CPIX6/100-k6) + TFK
NYK = 1,2 × TKk2007 × (1+CPIX5/100-k5) × (1+CPIX6/100-k6)

ahol:
NYK: sza ba don el ér he tõ nye re ség fel sõ kor lát ja,
TK: a GET sze rin ti köz üze mi szol gál ta tó GET sze rin ti köz üze mi szol gál ta tá si en ge dély kö te les te vé keny sé -

ge ré szé re az in du ló árak meg ál la pí tá sá nál kal ku lált tõ ke költ sé ge lem (TKk) a 2006. évi sza ba don el ér -
he tõ nye re ség fel sõ kor lát já nak meg ál la pí tá sá hoz, il let ve a szál lí tó és a rend szer irá nyí tó ha zai célú föld -
gáz szál lí tá si és rend szer irá nyí tá si, az el osz tó el osz tá si, a tá ro ló a GET sze rin ti köz üze mi tá ro lá si en ge -
dély kö te les te vé keny sé ge(i) ré szé re az in du ló árak meg ál la pí tá sá nál kal ku lált tõ ke költ sé ge lem (TKi),

TKk2007: a GET sze rin ti köz üze mi szol gál ta tó GET sze rin ti köz üze mi szol gál ta tá si en ge dély kö te les te vé keny sé -
ge ré szé re az in du ló árak meg ál la pí tá sá nál kal ku lált tõ ke költ sé ge lem (TKk2007),

CPIX3: a KSH ál tal köz zé tett 2006. évi éves át la gos fo gyasz tói ár in dex bõl a ház tar tá si ener gia sor el ha gyá sá val
szá mí tott ár in dex, szá za lék

CPIX4: a KSH ál tal köz zé tett 2007. évi éves át la gos fo gyasz tói ár in dex bõl a ház tar tá si ener gia sor el ha gyá sá val
szá mí tott ár in dex, szá za lék

CPIX5: a KSH ál tal köz zé tett 2008. évi éves át la gos fo gyasz tói ár in dex bõl a ház tar tá si ener gia sor el ha gyá sá val
szá mí tott ár in dex, szá za lék

CPIX6: a KSH ál tal köz zé tett 2009. évi éves át la gos fo gyasz tói ár in dex bõl a ház tar tá si ener gia sor el ha gyá sá val
szá mí tott ár in dex, szá za lék

TFK: a pár na gáz el is mert tõ ke fe de ze ti költ sé ge,
k3; k4; k5; k6: inf lá ció kor rek ci ós té nye zõk a 0,018 £  k £ 0,022 sáv ban.”

3. Az R. 2. szá mú mel lék let 1. pont 1.6. al pont ja a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:
[1.6. Nye re ség kor lát és nye re ség-vissza jut ta tás]
„e) A GET sze rin ti köz üze mi szol gál ta tó ál tal 2009-ben sza ba don el ér he tõ nye re ség fel sõ kor lát já nak ki szá mí tá sá hoz 

az a) pont 2009-re vo nat ko zó kép le te sze rint meg ha tá ro zott tõ ke költ ség nek – az elsõ, il let ve a má so dik fél év ben ér té ke -
sí tett mennyi sé gek re jel lem zõ – 1,8-as számmal elosztott értéke szolgál alapul.”

4. Az R. 2. szá mú mel lék let 2. pont 2.5. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.5. A kü lön me to di ka alap ján figye lembe ve en dõ költ sé gek:
Ha az ár sza bá lyo zás jel le gé bõl adó dó an az elõ zõ idõ szak so rán hi ány ke let ke zett, azt a jú li u si rend sze res ár kor rek ci ó -

nál csak olyan mér ték ben kell figye lembe ven ni, hogy az 1. pont 1.6. al pont a) pont já ban sze rep lõ, adott évre in de xált TK 
mértékét ne haladja meg.”

5. Az R. 2. szá mú mel lék let 2. pont 2.6. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.6. Je lö lé sek
a: a bel föl di fel hasz ná lá sú föld gáz bel föl di föld gáz szál lí tó rend sze ren tör té nõ to váb bí tá sá nak és a rend -

szer irá nyí tás nak az árak ban el is me rés re ke rü lõ faj la gos költ sé ge a tárgy idõ szak ban, Ft/m3

ae: a bel föl di fel hasz ná lá sú föld gáz a bel föl di föld gáz szál lí tó rend sze ren tör té nõ to váb bí tá sá nak és a rend -
szer irá nyí tás nak az árak ban el is mert (figye lembe vett) faj la gos költ sé ge a bá zis idõ szak ban, Ft/m3

b: a bel föl di fel hasz ná lá sú föld gáz tá ro lá sa ér de ké ben fel me rü lõ költ ség ele mek árak ban el is me rés re ke rü -
lõ faj la gos ér té ke a tárgy idõ szak ban, Ft/m3

be: a bel föl di fel hasz ná lá sú föld gáz tá ro lá sa ér de ké ben fel me rü lõ költ ség ele mek árak ban el is mert (figye -
lembe vett) faj la gos ér té ke a bá zis idõ szak ban, Ft/m3

c: a bel föl di fel hasz ná lá sú föld gáz el osz tá sa ér de ké ben fel me rü lõ költ ség ele mek árak ban el is me rés re ke -
rü lõ faj la gos ér té ke a tárgy idõ szak ban, Ft/m3

ce: a bel föl di fel hasz ná lá sú föld gáz el osz tá sa ér de ké ben fel me rü lõ költ ség ele mek árak ban el is mert (figye -
lembe vett) faj la gos ér té ke a bá zis idõ szak ban, Ft/m3

h: a ko ráb bi inf lá ci ós cél ki tû zés becs lé si hi bá ját kor ri gá ló hi ba kor rek ci ós té nye zõ
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k: a rend sze res ár kor rek ci ós ja vas lat tárgy idõ sza ká ra figye lembe ve en dõ inf lá ció kor rek ci ós té nye zõ
ke: a tárgy idõ sza ki (rend sze res) ár kor rek ci ós ja vas la tot meg elõ zõ (rend sze res) ár kor rek ci ós ja vas lat ban

– il let ve az elsõ (rend sze res) ár kor rek ci ó nál az in du ló ha tó sá gi föld gáz árak ra tett ja vas lat ban – figye -
lembe vett inf lá ció kor rek ci ós té nye zõ

Y: az éves át la gos KSH tény – a ház tar tá si ener gia sor el ha gyá sá val szá mí tott – fo gyasz tói ár vál to zás ból és
az MNB ál tal köz zé tett ak tu á lis (leg utol só) éves át la gos fo gyasz tói ár in dex-elõ re jel zés (az ár elõ ké szí -
tés le zá rá sa elõt ti utol só „Je len tés az inf lá ció ala ku lá sá ról”) alap ján kép zett (elõ re te kin tõ) át la gos fo -
gyasz tói ár vál to zás a tárgy idõ sza ki (rend sze res) ár kor rek ci ós idõ szak kö ze pe és az azt meg elõ zõ (rend -
sze res) ár kor rek ci ós idõ szak kö ze pe kö zöt ti idõ szak ra szá mít va, szá za lék

Ye: a tárgy idõ sza ki (rend sze res) ár kor rek ci ós ja vas la tot meg elõ zõ jú li u si (rend sze res) ár kor rek ci ós ja vas -
lat nál – il let ve az elsõ (rend sze res) ár kor rek ci ó nál az in du ló ha tó sá gi föld gáz árak ra tett ja vas lat ban –
figye lembe vett fo gyasz tói ár vál to zás, szá za lék

YRe: a ház tar tá si ener gia sor el ha gyá sá val szá mí tott éves át la gos KSH tény – il let ve en nek hi á nyá ban az
MNB ál tal kö zé tett ak tu á lis (leg utol só) éves át la gos fo gyasz tói ár in dex-elõ re jel zés alap ján kép zett (elõ -
re te kin tõ) át la gos – fo gyasz tói ár vál to zás ból az Ye ál tal le fe dett idõ szak ra kép zett fo gyasz tói ár vál to zás, 
szá za lék
(A KSH „A fo gyasz tói árak ala ku lá sa” címû ki ad vá nya, il let ve az MNB-nek az ár elõ ké szí tés le zá rá sa
elõt ti utol só „Je len tés az inf lá ció ala ku lá sá ról” címû ki ad vá nya alap ján.)

z: a tárgy idõ sza ki (rend sze res) ár kor rek ci ós ja vas lat ban szá mí tott inf lá ció kö ve té si té nye zõ (hibakorrek -
ciós té nye zõ nél kül)

zh: a tárgy idõ sza ki (rend sze res) ár kor rek ci ós ja vas lat ban figye lembe ve en dõ, a hi ba kor rek ci ós té nye zõ vel
kor ri gált inf lá ció kö ve té si té nye zõ”

2. melléklet a 30/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 105/2005. (XII. 19.) GKM ren de let hez

A Szeged–Arad, a Városföld–Donji Miholjac határkeresztezõ vezetékek 
és a Szerbia irányú kiskundorozsmai kiadási pont díjmegállapításának keretszabályai

I. A szál lí tá si for gal mi díj meg ha tá ro zá sa

A Hi va tal min den össze kö tõ ve ze ték-be ru há zás ese tén meg vizs gál ja az azon az össze kö tõ ve ze ték-sza ka szon al kal ma -
zan dó for gal mi díj meg ál la pí tá sá nak a szükségességét.

Az össze kö tõ ve ze ték-be ru há zás a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá rán be lül ta lál ha tó szál lí tó ve ze ték-rend szer – ki vé ve
a kis kun do rozs mai és csa nád pa lo tai ki lé pé si pon tok hoz tar to zó ve ze ték sza ka szo kat – (a továb biak ban: alaprendszer)
forgalmi díját nem növelheti.

Ha az össze kö tõ ve ze ték az alap rend szer for gal mi dí ját csök ken ti, azon kü lön for gal mi díj nem ke rül meg ál la pí tás ra.
A for gal mi díj meg ha tá ro zá sá hoz a költ sé gek kö zül a mennyi ség-ará nyos költ sé ge ket (a nyo más fo ko zás, a sa ját gáz -

fel hasz ná lás költ sé ge it) és a köz ve tett költ sé gek ará nyos ré szét kell figye lembe ven ni. Az ará nyo sí tás mér té ke a köz vet -
len mennyi ség-ará nyos költ ség és az összes közvetlen költség hányadosa.

II. A szál lí tá si ka pa ci tás díj meg ha tá ro zá sa

Az össze kö tõ-ve ze té ki esz kö zök re a vár ha tó mû kö dé si idõ tar tam (a hosszú távú szer zõ dé sek idõ tar ta ma, mi ni mum
25 év) figye lembe véte lével a szál lí tá si ka pa ci tás díj disz kon tált cash-flow mód szer rel (a továb biak ban: DCF modell)
kerül meghatározásra.

A DCF mo dell pa ra mé te rei:

 1.  In du ló díj: Az a szá mí tott szál lí tá si ka pa ci tás díj, amely nek éven kén ti in dex ál ásá val a ter ve zett ka pa ci tás ér té ke sí -
tés mel lett a vár ha tó mû kö dé si idõ tar tam alatt a pro jekt net tó je len ér té ke nul la (azaz a DCF mo dell a ter ve zett ka -
pa ci tás-le kö tés sel a vizs gált idõ szak ban ak ko ra ár be vé telt ered mé nyez, amely fe de ze tet biz to sít az esz köz ál lo -
mány üzemeltetési költségeire, amortizációjára, valamint tõ ke költ sé gé re)
Mér ték egy sé ge: Ft/m3/óra/év
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 2. In dex ál ás: Az in du ló ka pa ci tás díj vál to zá sá nak mér té ke
In dex ál ási = 1 + CPE(i–1)
CPE(i–1) = a tárgy évet meg elõ zõ évre vo nat ko zó, a KSH ál tal köz zé tett éves át la gos fo gyasz tói ár in dex bõl a ház -
tar tá si ener gia sor el ha gyá sá val számított index

 3. In de xált ka pa ci tás díj: Az i-edik év ben figye lembe ve he tõ ka pa ci tás-le kö té si díj
Díji = Díj(i–1) * In dex ál ási

i: a (tárgy)évet je lö lõ in dex

 4. CPE = [(CP–1)–XE * (E–1)] / (1–XE)+1
CPE: a KSH ál tal köz zé tett éves át la gos fo gyasz tói ár in dex bõl a ház tar tá si ener gia sor el ha gyá sá val szá mí-

tott árindex,
CP: a KSH ál tal köz zé tett éves át la gos tény fo gyasz tói ár in dex,
XE: a ház tar tá si ener gia sú lya a fo gyasz tói ko sár ban,
E: a ház tar tá si ener gia KSH ál tal köz zé tett éves át la gos tény ár in de xe.

 5. NPV: Net tó je len ér ték

NPV DF Ci
i

n

i= *
=
å

1

 6. DFi: Disz kont té nye zõ az i-edik év ben

DF 1
1

(1 WACC )

1

(1 WACC )
...........

1

(1 WACC )
i

1 2 i

= *
+

*
+

* *
+

 7. WACCi: Adó zás utá ni no mi nál sú lyo zott át la gos tõ ke költ ség az i-edik év ben
WACCi = [(1 + r) * (1+CPIi)–1] * (1 – ti)
r: a Hi va tal ál tal fe lül vizs gált és az adott össze kö tõ ve ze ték-beruhá zás ra jó vá ha gyott adó zás elõt ti sú lyo-
                zott át la gos reál tõ ke ho zam
CPIi: az MNB ál tal köz zé tett ak tu á lis (leg utol só) „Je len tés az inf lá ció ala ku lá sá ról” címû ki ad vány ban sze-
                rep lõ át la gos éves fo gyasz tói ár in dex elõ re jel zés az i-edik évre vo nat ko zó an, szá za lék
                (Közép- és hosszú tá von az MNB elõ re jel zé se he lyett a Hi va tal ál tal az MNB-vel egyez te tett inf lá ci ós-
                prog nó zis is figye lembe ve he tõ.)
ti: a tár sa sá gi ered mény re ható adók adó kul csa az i-edik évben

 8. Ci: Sza bad for rás az i-edik év ben = Kép zõ dõ for rási – Le kö tött for rási

 9. Kép zõ dõ for rá si1 = ÉCSi + Adó zott ered ményi

10. ÉCSi: Az i-edik év ben el szá molt, a DCF mo dell sze rin ti ér ték csök ke nés
ÉCSi = Ak ti vált esz köz ér ték * amor ti zá ci ós kulcs
Az amor ti zá ci ós kulcs ki ala kí tá sa kor az esz köz hasz nos élet tar ta ma, a szál lí tó ve ze ték ese tén a szál lí tó ve ze ték
vár ha tó mû kö dé si idõ tar ta ma, de leg alább 25 év vehetõ számításba.

11. Adó zott ered mé nyi (DCF mo dell sze rin ti) = (DCF mo dell sze rin ti) Üz le ti ered ményi * (1-ti)

12. Üz le ti ered mé nyi (DCF mo dell sze rin ti) = Ár be vé teli – (DCF mo dell sze rin ti) Költ sé geki – ÉCSi

13. Ár be vé teli = Le kö tött ka pa ci tási * Díji

14. Költ sé gek:
Üze mel te té si és fenn tar tá si fel ada tok el vég zé sé hez szük sé ges köz vet len és köz ve tett költ sé gek elõ ze tes kal ku -
lá ció és bench mark ada tok alap ján. A bench mark adat az azo nos, il let ve ha son ló mû sza ki pa ra mé te rek kel ren -
del ke zõ be ru há zás, a ma gyar or szá gi ve ze ték sza kasz költ ség-fe lül vizs gá lat tal jó vá ha gyott üze mel te té si és fenn -
tar tá si költ sé ge, amely bõl az új vezetékszakaszra nem jellemzõ költségek kiszûrésre kerülnek.
A szál lí tá si ka pa ci tás díj kal ku lá ci ó já hoz a költ sé gek kö zül a „fix jel le gû” költ sé ge ket kell figye lembe ven ni. A
költ sé gek nem tar tal maz zák a for gal mi díj szá mí tá sá hoz al kal ma zott, mennyi ség ará nyos költ ség ele me ket.
Éven te 1% ha té kony ság ja ví tás („k”) kerülhet figye lembevételre.
Költ sé geki = Költ sé gek(i–1) * (1 + CPE(i–1)–k)

15. Le kö tött for rási = Tárgy évi üzem be he lye zés, be fek te tés
A ka pa ci tás biz to sí tá sa ér de ké ben lét re ho zott esz kö zök ak ti vált ér té ke. A szál lí tá si fel adat meg kez dé se elõt ti
be ru há zás és az össze kö tõ ve ze ték vár ha tó mû kö dé si idõ tar ta má nál rö vi debb hasz nos élet tar ta mú esz kö zök
pót lá sá ra irá nyu ló be ru há zás üzem be he lye zé sé bõl szár ma zik.
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III. A díj szá mí tás fo lya ma ta

A szál lí tá si fel adat meg kez dé se kor ér vé nyes szál lí tá si ka pa ci tás díj (in du ló díj) meg ha tá ro zá sá hoz a DCF mo dell sze -
rin ti költ ség- és díj ér té kek elõ re jel zé sé hez a fen ti mód szer tan ban meg ha tá ro zott CPIi in de xet kell al kal maz ni. A DCF
mo dell sze rin ti szá mí tás éven te kor ri gá lás ra ke rül a fen ti mód szer tan sze rin ti paraméterek már ismert tény értékeinek
meg fele lõen.

Az in du ló díj a hosszú távú szál lí tá si szer zõ dés idõ tar ta ma alatt éven ként az in dex ál ás mér té ké vel vál to zik. Az éven -
kén ti díj vál to zás ra a szál lí tói en ge dé lyes tesz ja vas la tot a Hi va tal nak. A ja vas lat mód szer tan nak  való meg fe le lõ sé gét
a Hi va tal el len õr zi és hagy ja jóvá. Az eh hez szük sé ges ada to kat (be le ért ve a tény ka pa ci tás-le kö té se ket és ár be vé telt)
a szál lí tói en ge dé lyes köteles az adott év április 1-jéig a Hivatal rendelkezésére bocsátani.

IV. A díj-fe lül vizs gá lat kri té ri u ma

Ha a tény le ges pa ra mé te rek alap ján szá mí tott meg té rü lé si mu ta tó (IRRi) 5%-kal meg ha lad ja a ki in du ló pa ra mé te rek

alap ján szá mí tott meg té rü lé si mu ta tót  (IRRi ³ 1,05×IRR0), ak kor a dí jat olyan mér ték ben kell kor ri gál ni, hogy a tény le -

ges pa ra mé te rek kel szá mí tott IRRi ne le gyen na gyobb, mint 1,05 * IRR0 (IRRi £ 1,05* IRR0). E pont al kal ma zá sá ban az
egy év nél hosszabb idõ tar ta mú le kö tés sel tör té nõ ka pa ci tás ér té ke sí tés bõl szár ma zó ár be vé tel 100%-át, az egy év nél rö -
vi debb idõ tar ta mú le kö tés sel tör té nõ ka pa ci tás ér té ke sí tés bõl szár ma zó ár be vé tel 50%-át kell figye lembe ven ni. A fen ti
fel té tel tel je sü lé se ese tén a szál lí tói en ge dé lyes a so ron kö vet ke zõ éves in dex ál ás idõ pont já val egy idõ ben kö te les a díj -
szá mí tás fe lül vizs gá la tát kez de mé nyez ni.

V. Díj vál to zás ka pa ci tás bõ ví tés esetén

Ha a szál lí tói en ge dé lyes nek az össze kö tõ ve ze ték szál lí tá si ka pa ci tá sán fe lül je len tõs hosszú távú ka pa ci tás-le kö té si
igényt je lez nek, ak kor az azok ki elé gí té se ér de ké ben vég zett több let ka pa ci tá so kat biz to sí tó be ru há zá sok kal kap cso lat -
ban a Hivatal a jóváhagyott díjszámítást felülvizsgálhatja.
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

31/2009. (VI. 25.) KHEM
rendelete

a földgáz rendszerhasználati díjak
 megállapításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény 133.  §
(1) be kez dés 2. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let
1.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya

a) a föld gáz szál lí tás, rend szer irá nyí tás, föld gáz el osz tás
és föld gáz tá ro lás (a továb biak ban együtt: rend szer hasz ná -
lat) leg ma ga sabb ha tó sá gi ára i nak (a továb biak ban: rend -
szer hasz ná la ti dí jak) meg ál la pí tá sá ra, a rend szer hasz ná la ti

dí jak al kal ma zá si fel té te le i re, va la mint a kap cso ló dó fi ze -
té si fel té te lek re,

b) a föld gáz szál lí tá si, a rend szer irá nyí tá si, a föld gáz el -
osz tá si és a föld gáz tá ro lá si mû kö dé si en ge dé lye sek re
(a továb biak ban: szál lí tói, rend szer irá nyí tói, elosz tói vagy
tá ro lói en ge dé lyes) és a rend szer hasz ná lók ra,

c) a Ma gyar Ener gia Hi va tal ra (a továb biak ban: Hi -
vatal)
ter jed ki.

(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki
a) a föld gáz há ló za ti csat la ko zás lé te sí té sé vel kap cso la -

tos egy sze ri költ ség té rí tés re,
b) a cél ve ze ték föld gáz for gal má val kap cso la tos dí jakra,
c) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény

(a továb biak ban: GET) 137.  §-a sze rin ti szer zõ dés díj ára,
d) az ide gen tu laj do nú esz kö zök üze mel te té se után fi ze -

ten dõ dí jak ra,
e) – a 3.  § (3) be kez dé se ki vé te lé vel – az egye te mes

szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ dí jakra,
f) az a)–e) pon tok alá nem tar to zó, egyéb jog cí me ken

sze dett dí jak ra (pél dá ul a rend szer irá nyí tás hoz nem tar to -
zó, de a hoz zá kap cso ló dó adat szol gál ta tás díja),

g) azon gáz ke res ke del mi ügy le tek re, ame lyek a szál lí tó, 
az el osz tó vagy a tá ro ló ka pa ci tá sa i nak tény le ges igény be -
vé te lé vel, le kö té sé vel nem jár nak.



Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) át adá si-át vé te li pont:
aa) a szál lí tó ve ze ték
aaa) mé ré si rend szer rel el lá tott azon gáz át adó ál lo má -

sá nak ki lé põ csonk ja, amely az adott fel hasz ná ló – köz vet -
len vagy köz ve tett – el lá tá sát szol gál ja,

aab) azon mé ré si rend sze ré nek ki lé põ csonk ja, amely
az adott fel hasz ná ló – köz vet len vagy köz ve tett – el lá tá sát
szol gál ja, ha a fel hasz ná ló el lá tá sa nem gáz át adó ál lo má -
son ke resz tül tör té nik,

aac) Oszt rák Köz tár sa ság és Ma gyar Köz tár sa ság ál -
lam ha tá rá nak Ba um gar ten fe lõ li im port be táp lá lá si pont ja,

aad) Uk rán Köz tár sa ság és Ma gyar Köz tár sa ság ál lam -
ha tá rá nak Be re go vo fe lõ li im port be táp lá lá si pont ja,

aae) együtt mû kö dõ föld gáz rend sze ren lévõ össze vont
be táp lá lá si pont jai ha zai ter me lés ese tén,

aaf) mé ré si rend szer rel el lá tott Kis kun do rozs ma ha tár -
ke resz te zõ ki lé pé si pont ja,

aag) mé ré si rend szer rel el lá tott Csa nád pa lo ta ha tár ke -
resz te zõ ki lé pé si pont ja,

ab) az el osz tó ve ze ték hez
aba) csat la ko zó fel hasz ná ló föld gáz el lá tá sá hoz lé te sí -

tett mé ré si rend sze rek ki lé põ csonk jai, il let ve az áta lány dí -
jas fel hasz ná lók ese té ben a fel hasz ná lá si hely,

abb) csat la ko zó föld gáz ter me lõ ál tal a ki ter melt föld -
gáz be táp lá lá sa ér de ké ben köz vet le nül igény be vett el osz -
tó ve ze ték hez csat la ko zó, azo nos te lep he lyen lévõ összes
gáz mé rõ ki lé põ csonk ja,

abc) hoz zá fé rés sel ren del ke zõ rend szer irá nyí tó ál tal
a tá ro ló ból  való be táp lá lás hoz köz vet le nül igény be vett el -
osz tó ve ze ték hez csat la ko zó, azo nos te lep he lyen lévõ
összes gáz mé rõ ki lé põ csonk ja,

ac) a tá ro ló
aca) össze von tan ke zelt be lé pé si pont jai be tá ro lás ese -

tén,
acb) össze von tan ke zelt ki lé pé si pont jai ki tá ro lás ese -

tén,
b) áta lány dí jas fel hasz ná ló: olyan fel hasz ná ló, aki

föld gázt csak fõ zé si cél ra vé te lez, és nincs fel sze rel ve nála
gáz mé rõ, így a föld gáz fo gyasz tá sa a la kás és a gáz tûz hely
mé re té tõl füg gõ en ke rül meg ál la pí tás ra,

c) be tá ro lá si díj: az a díj, ame lyet a tá ro ló ba be tá rolt
föld gáz mennyi sé ge (m3) alap ján kell fi zet ni,

d) be tá ro lá si idõ szak: a tá ro lói en ge dé lyes ál tal a hon -
lap ján köz zé tett idõ szak,

e) be tá ro lá si ka pa ci tás: szer zõ dés ben rög zí tett, a tá ro -
lá si ka pa ci tást le kö tõ szá má ra a gáz na pon ma xi má li san be -
tá rol ha tó gáz mennyi ség,

f) el osz tá si alap díj: az a díj, ame lyet a 20 m3/h-nál ki -
sebb név le ges ka pa ci tá sú gáz mé rõ vel ren del ke zõ fel hasz -
ná ló nak és a 20–100 m3/h név le ges (össz)ka pa ci tá sú gáz -

mé rõ vel ren del ke zõ fel hasz ná ló nak a szer zõ dé si idõ szak ra 
vo nat ko zó an kell fi zet nie,

g) el osz tá si áta lány díj: az a díj, ame lyet a gáz mé rõ vel
nem ren del ke zõ fel hasz ná ló nak a szer zõ dé si idõ szak ra vo -
nat ko zó an az el osz tó ve ze ték hasz ná la tá ért az 1. mel lék let
sze rin ti föld gáz mennyi sé ge (m3) alap ján kell fi zet nie,

h) el osz tá si for gal mi díj: az a díj, ame lyet az el osz tó ve -
ze ték hez csat la ko zó fel hasz ná ló gáz mé rõ jén mért, át vett
vagy – a föld gáz ter me lõ és a rend szer irá nyí tó ese té ben –
át adott föld gáz mennyi sé gért (m3) kell fi zet ni,

i) el osz tá si ka pa ci tás díj: az a díj, ame lyet
a 101–500 m3/h ka pa ci tás-le kö té sû fel hasz ná ló nak és az
500 m3/h fe let ti ka pa ci tás-le kö té sû fel hasz ná ló nak a le kö -
tött leg na gyobb ka pa ci tás (m3/h) alap ján a szer zõ dé si idõ -
szak ra vo nat ko zó an kell fi zet nie,

j) gáz tech ni kai nor mál ál la pot: a föld gáz olyan ál la po -
ta, ami kor a föld gáz ab szo lút nyo má sa 101,325 kPa, a ter -
mo di na mi kai hõ mér sék le te 288,15 K,

k) há ló za ti vesz te ség: a föld gáz szál lí tás, a föld gáz el -
osz tás és a föld gáz tá ro lás so rán be kö vet ke zõ vesz te ség,

l) ki tá ro lá si díj: az a díj, ame lyet a tá ro ló ból ki tá rolt
föld gáz mennyi sé ge (m3) alap ján kell fi zet ni,

m) ki tá ro lá si idõ szak: a tá ro lói en ge dé lyes ál tal a hon -
lap ján köz zé tett idõ szak,

n) ki tá ro lá si ka pa ci tás: szer zõ dés ben rög zí tett, a tá ro -
lá si ka pa ci tást le kö tõ szá má ra a gáz na pon ma xi má li san ki -
tá rol ha tó gáz mennyi ség, amely nek órai ma xi mu ma nem
ha lad hat ja meg a napi ér ték 1/24-ed ré szét,

o) meg sza kít ha tó ka pa ci tás: a szál lí tói vagy az elosz tói
en ge dé lyes ál tal a rend szer hasz ná ló szá má ra – sza bad ka -
pa ci tás hi á nyá ban – adott át adá si-át vé te li pon ton ren del ke -
zés re bo csá tott ka pa ci tás, amely igény be vé te lé nek mér té -
két a szál lí tói vagy az elosz tói en ge dé lyes jo go sult a gáz -
na pon be lül is mó do sí ta ni,

p) mo bil ka pa ci tás: szer zõ dés ben rög zí tett, a tá ro lá si
ka pa ci tást le kö tõ rend szer hasz ná ló szá má ra a tá ro lá si szer -
zõ dés idõ tar ta ma alatt ren del ke zés re álló tá ro lói be fo ga dó -
ké pes ség,

q) napi át lag hõ mér sék let: az Üze mi és Ke res ke del mi
Sza bály zat ban (a továb biak ban: ÜKSZ) meg ha tá ro zott
24 órás idõ szak át lag hõ mér sék le te,

r) rend szer irá nyí tá si díj: a rend szer irá nyí tá si szol gál ta -
tá sért fi ze ten dõ díj,

s) sza go sí tá si díj: az a díj, ame lyet a föld gáz ka pa ci -
tás-le kö té si szer zõ dés sel ren del ke zõ rend szer üze mel te tõk
a föld gáz szál lí tó nak a föld gáz sza go sí tá sá ért fi zet nek,

t) szál lí tá si for gal mi díj: az a díj, ame lyet az át adá si-át -
vé te li pon ton mért föld gáz mennyi sé ge (m3) alap ján kell fi -
zet ni,

u) szál lí tá si ka pa ci tás díj: az a díj, ame lyet a le kö tött
leg na gyobb ka pa ci tás alap ján (m3/h) kell fi zet ni,

v) szer zõ dé si idõ szak: a gáz év a 100 m3/h-nál nem na -
gyobb gáz mé rõ vel ren del ke zõ fel hasz ná lók, il let ve éves
ka pa ci tás-le kö tés (-igény be vé tel) ese té ben, a tel jes nap tá ri 
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hó nap(ok)ból álló idõ szak a gáz éven be lül havi ka pa ci -
tás-le kö tés (-igény be vé tel) ese té ben, a tel jes gáz na pok ból
álló idõ szak a gáz éven be lül napi ka pa ci tás-le kö tés
(-igény be vé tel) ese té ben,

w) tá ro lá si év: adott nap tá ri év áp ri lis 1-jé tõl a kö vet ke -
zõ nap tá ri év már ci us 31-éig tar tó idõ szak,

x) tá ro lói csúcs díj: az az éves díj, ame lyet a leg na -
gyobb igény be vett ki tá ro lá si ka pa ci tás (m3/nap) alap ján
kell fi zet ni,

y) tá ro lói mo bil díj: az az éves díj, ame lyet a tá ro ló be -
fo ga dó ké pes sé gé nek leg na gyobb (m3) igény be vett ré sze
alap ján kell fi zet ni,

z) téli fo gyasz tá si idõ szak: a no vem ber 1-jé tõl már ci us
31-éig ter je dõ idõ szak; azon rend szer hasz ná ló ese té ben,
amely nél az a) pont aa) al pont aaa), aab), aac) vagy aad)
pont ja sze rin ti át adá si-át vé te li pon ton kén ti ka pa ci -
tás-igény be vé tel a ja nu ár 1-jé tõl már ci us 31-éig ter je dõ
idõ szak ban ki sebb, mint a gáz év töb bi ré szé ben, a ja nu ár
1-jé tõl már ci us 31-éig ter je dõ idõ szak,

zs) utó la gos ka pa ci tás díj: az a díj, ame lyet a 6.  § (4) be -
kez dé sé nek a)–c) és e) pont ja i ban, va la mint a 7.  § (6) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott díj fi ze tés re kö te le zett az adott
hó nap ban –12 °C-nál hi de gebb át lag-hõ mér sék le tû na pon
jo go su lat la nul igény be vett leg na gyobb – az adott hó nap -
ban a pót díj fi ze tés alap já ul szol gá ló több let tel je sít -
ménnyel csök ken tett – több let ka pa ci tás után fi zet, és
mely nek mér té ke meg egye zik az adott ár sza bás sze rin ti
szál lí tá si ka pa ci tás dí jak kal.

(2) Az e ren de let ben meg nem ha tá ro zott fo gal ma kat
a GET és a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bá lyok
sze rint kell ér tel mez ni.

Általános rendelkezések

3.  §

(1) A rend szer hasz ná la ti dí ja kat az ÜKSZ-ben elõ írt
– a szál lí tói, a rend szer irá nyí tói, az elosz tói és a tá ro lói en -
ge dé lyes ál tal biz to sí tott – alap szol gál ta tá sok el len ér té ke -
ként kell meg fi zet ni.

(2) A szál lí tói, a rend szer irá nyí tói, az elosz tói és a tá ro -
lói en ge dé lyes a ré szé re fi ze tett rend szer hasz ná la ti dí ja kat
el kü lö nít ve, díj té te len ként kö te les nyil ván tar ta ni, el szá -
mol ni és a rend szer hasz ná ló (fi ze tõ) szám lá ján meg je le ní -
te ni.

(3) Az egye te mes szol gál ta tást igény be vevõ egye te mes
szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló ál tal az egye te mes szol -
gál ta tó nak fi ze tett dí jak tar tal maz zák az egye te mes szol gál ta -
tó ál tal – az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer egye te mes szol -
gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók ál ta li ter he lé se mér té ké ben –
fi ze ten dõ rend szer hasz ná la ti dí jak fe de ze tét is.

(4) A rend szer hasz ná la ti dí ja kat a 2. mel lék let tar tal -
maz za.

(5) A rend szer hasz ná la ti dí ja kat – egyéb meg ál la po dás
hi á nyá ban – a tel je sí tett szol gál ta tás alap ján át adá si-át vé -
te li pon ton ként ha von ta egy al ka lom mal kell meg fi zet ni.

(6) A rész le tes ár al kal ma zá si fel té te le ket a 3. mel lék let
tar tal maz za.

4.  §

(1) A szám lán a gáz mé rõn le ol va sott, va la mint a díj fi ze -
tés alap já ul szol gá ló, a gáz tech ni kai nor mál ál la pot ra tör té -
nõ tér fo gat-át szá mí tás so rán ki szá mí tott fo gyasz tás köb -
mé ter ben ki fe je zett mennyi sé gét és a ki szá mí tás mód ját
kö zért he tõ mó don sze re pel tet ni kell.

(2) Üze mi ál la pot ról gáz tech ni kai nor mál ál la pot ra tör -
té nõ át szá mí tás nál a 4. mel lék let ben meg ha tá ro zott hi te le -
sí té si elõ írásokban fog lal tak irány adók.

(3) A tárgy hó ra esõ alap-, ka pa ci tás- és áta lány dí jat hó -
kö zi fel hasz ná ló-vál to zás (fi ze tõ vál to zás) ese tén a ko ráb bi 
fel hasz ná ló (fi ze tõ), hó el se jé vel tör té nõ fel hasz ná ló-vál -
to zás (fi ze tõ vál to zás) ese tén az új fel hasz ná ló (fi ze tõ) kö -
te les meg fi zet ni.

(4) A szol gál ta tás ból tör té nõ vég le ges ki kap cso lást
a gáz év köz ben kérõ fel hasz ná ló – ki vé ve a 20 m3/h-nál ki -
sebb név le ges tel je sít mé nyû gáz mé rõ vel ren del ke zõ fel -
hasz ná lót – az alap dí jat a gáz év vé gé ig, a tel je sít mény dí jat
a tel jes szer zõ dé si idõ szak ra kö te les meg fi zet ni.

(5) Ha a szál lí tói vagy az elosz tói en ge dé lyes a fo gyasz -
tás el szá mo lá sá nál nyo más kor rek ci ót al kal maz, kö te les
a szám lán a mért és a kor ri gált ér té ket is fel tün tet ni, kö te les 
to váb bá a szol gál ta tá si te rü le té re hi te les mé rõ esz köz zel
mért lég kö ri (ba ro met ri kus) nyo más ér té ke ket rend sze re -
sen hon lap ján és ügy fél szol gá la tán köz zé ten ni.

(6) A szál lí tói és az elosz tói en ge dé lyes kö te les le he tõ vé 
ten ni, hogy a gáz el lá tás ba be kap csolt te le pü lés ön kor -
mány za ta, va la mint a fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi szer ve -
ze tek a (2) és a (4) be kez dés sze rin ti mé ré se ket és szá mí tá -
so kat el len õriz hes sék vagy el len õriz tet hes sék.

Rendszerirányítási díjrendszer

5.  §

(1) A rend szer irá nyí tá si szol gál ta tás igény be vé te lé ért
e ren de let sze rin ti dí jat kö te les fi zet ni

a) a szál lí tói, az elosz tói és a tá ro lói en ge dé lyes, ki vé ve
a GET 4.  §-a sze rin ti en ge dé lyest,

b) a föld gáz ter me lõ,

c) a ka pa ci tás-le kö té si szer zõ dés sel ren del ke zõ fel -
hasz ná ló, va la mint

d) a Ma gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ Szö vet ség.
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(2) A rend szer irá nyí tá si díj díj té te le it a 2. mel lék let
4. pont ja, ár al kal ma zá si fel té te le it a 3. mel lék let 4. pont ja
tar tal maz za.

Szállítási díjrendszer

6.  §

(1) A föld gáz szál lí tá si díj ré sze ként
a) szál lí tá si ka pa ci tás dí jat,
b) szál lí tá si for gal mi dí jat, va la mint
c) sza go sí tá si dí jat

kell fi zet ni.

(2) A föld gáz szál lí tá si díj nyújt fe de ze tet a szál lí tó ve ze -
ték és sza go sí tó rend sze rek in do kolt ér ték csök ke né sé re,
mû kö dé si és tõ ke költ sé gé re, va la mint a szál lí tó ve ze ték in -
do kolt há ló za ti vesz te sé gé re.

(3) A föld gáz szál lí tá si díj és al kal ma zá si fel té te lei a 2.  §
(1) be kez dés a) pont aa) és ac) al pont ja sze rin ti át adá si-át -
vé te li pon tok ra vo nat koz nak.

(4) A szál lí tó ve ze ték igény be vé te le ese tén a szál lí tói en -
ge dé lyes ré szé re a szál lí tá si ka pa ci tás dí jat és a szál lí tá si
for gal mi dí jat

a) a föld gáz ke res ke dõ,
b) az egye te mes szol gál ta tó,
c) a fel hasz ná ló,
d) a Ma gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ Szö vet ség, va la -

mint
e) a föld gáz ter me lõ

kö te les meg fi zet ni.

(5) A szál lí tá si ka pa ci tás dí jak szá mí tá sá nál az ak tu a li -
zált (mo del le zett) ka pa ci tás-le kö té sek és az e ren de let ha -
tály ba lé pé se elõt ti le kö tött meg sza kít ha tó ka pa ci tá sok
azon ré sze ke rül figye lembevételre, amely alap ján szál lí tá -
si ka pa ci tás dí jat kell fi zet ni.

(6) A föld gáz sza go sí tás szol gál ta tás igény be vé te lé ért
az e ren de let sze rin ti sza go sí tá si dí jat kell fi zet nie min den
rend szer hasz ná ló nak, aki ér vé nyes föld gáz szál lí tá si ka pa -
ci tás-le kö té si szer zõ dés sel ren del ke zik. A föld gáz sza go sí -
tá si szer zõ dés idõ tar ta ma nem le het rö vi debb, mint a ka pa -
ci tás-le kö té si szer zõ dés idõ tar ta ma. A föld gáz sza go sí tá si
dí jat a 3. mel lék let 1.11. pont ja alap ján kell meg ha tá roz ni.
A sza go sí tó anyag egy ség árát a 2. mel lék let 1. pont b) al -
pont ja tar tal maz za.

(7) A (4) be kez dés sze rint díj fi ze tés re kö te le zet te ket az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott dí jon fe lül – és a 3. mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ár al kal ma zá si fel té te le ken kí vül –
más föld gáz szál lí tá si díj-fi ze té si kö te le zett ség nem ter he li.

(8) A szál lí tá si díj rend szer díj té te le it a 2. mel lék let
1. pont ja, ár al kal ma zá si fel té te le it a 3. mel lék let 1. pont ja
tar tal maz za.

Elosztási díjrendszer

7.  §

(1) A föld gáz el osz tá si díj ré sze ként
a) el osz tá si áta lány dí jat,
b) el osz tá si alap dí jat,
c) el osz tá si ka pa ci tás dí jat, va la mint
d) el osz tá si for gal mi dí jat

kell fi zet ni.

(2) A föld gáz el osz tá si díj nyújt fe de ze tet az el osz tó ve -
ze ték in do kolt ér ték csök ke né sé re, mû kö dé si és tõ ke költ -
sé gé re, va la mint az el osz tó ve ze ték in do kolt há ló za ti vesz -
te sé gé re.

(3) A föld gáz el osz tá si díj és al kal ma zá si fel té te lei bel -
föl di föld gáz for ga lom ese tén a 2.  § (1) be kez dés a) pont
ab) al pont ja sze rin ti át adá si-át vé te li pont ra vo nat koz nak.

(4) Egy át adá si-át vé te li pont után – füg get le nül az el lá -
tó rend szer szer ke ze té tõl – a rend szer hasz ná ló csak egy -
szer kö te lez he tõ a föld gáz el osz tá si díj meg fi ze té sé re.

(5) Ha egy át adá si-át vé te li pont több el osz tó ve ze té ken
ke resz tül lát ha tó el, az át adá si-át vé te li pont után ka pott
föld gáz el osz tá si díj meg osz tá sa vo nat ko zá sá ban az el osz -
tó ve ze ték-tu laj do no sok meg ál la po dá sa az irány adó.

(6) Az el osz tó ve ze ték igény be vé te le ese tén az elosz tói
en ge dé lyes ré szé re a föld gáz el osz tá si dí jat

a) a föld gáz ke res ke dõ,
b) az egye te mes szol gál ta tó,
c) a fel hasz ná ló, va la mint
d) a föld gáz ter me lõ

kö te les meg fi zet ni.

(7) Az el osz tá si ka pa ci tás dí jak szám sze rû sí té se az ak -
tualizált (mo del le zett) ka pa ci tás-le kö té sek és az e ren de let
ha tály ba lé pé se elõt ti le kö tött meg sza kít ha tó ka pa ci tá sok
azon ré szé nek figye lembe véte lével tör té nik, amely után
el osz tá si ka pa ci tás dí jat kell fi zet ni.

(8) A (6) be kez dés sze rin ti díj fi ze tés re kö te le zet te ket az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott dí jon fe lül – és a 3. mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ár al kal ma zá si fel té te le ken kí vül –
más föld gáz el osz tá si díj-fi ze té si kö te le zett ség nem ter he li.

(9) Az el osz tá si díj rend szer díj té te le it – fel hasz ná lói ka -
te gó ri án ként – a 2. mel lék let 2. pont ja és az 1. mel lék let, ár -
al kal ma zá si fel té te le it a 3. mel lék let 2. pont ja, az új on nan
be épít he tõ gáz mé rõk meg ha tá ro zá sát az 5. mel lék let tar tal -
maz za.

Tárolási díjrendszer

8.  §

(1) A föld gáz tá ro lá si díj ré sze ként
a) ki tá ro lá si dí jat,
b) be tá ro lá si dí jat,
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c) tá ro lói mo bil dí jat, va la mint
d) tá ro lói csúcs dí jat

kell fi zet ni.

(2) A föld gáz tá ro lá si díj nyújt fe de ze tet a tá ro ló in do -
kolt ér ték csök ke né sé re, mû kö dé si és tõ ke költ sé gé re, va la -
mint az in do kolt tá ro lói vesz te sé gé re.

(3) A föld gáz tá ro lá si díj és al kal ma zá si fel té te lei a 2.  §
(1) be kez dés a) pont ac) al pont ja sze rin ti át adá si-át vé te li
pont ra vo nat koz nak.

(4) A tá ro ló igény be vé te le ese tén a föld gáz tá ro lá si dí ja -
kat a tá ro lói en ge dé lyes ré szé re

a) a föld gáz ke res ke dõ,
b) az egye te mes szol gál ta tó,
c) a fel hasz ná ló, va la mint
d) a Ma gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ Szö vet ség

kö te les meg fi zet ni.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti díj fi ze tés re kö te le zet te ket az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott föld gáz tá ro lá si dí jon fe lül
– a 3. mel lék let ben meg ha tá ro zott ár al kal ma zá si fel té te le -
ken kí vül – más föld gáz tá ro lá si díj-fi ze té si kö te le zett ség
nem ter he li.

(6) A tá ro lá si díj rend szer díj té te le it a 2. mel lék let 3. pont ja,
ár al kal ma zá si fel té te le it a 3. mel lék let 3. pont ja tar tal maz za.

Hálózati veszteség

9.  §

(1) A szál lí tó ve ze té ken ke let ke zõ há ló za ti vesz te ség
pót lá sa (be szer zé se) a szál lí tói en ge dé lyes kö te le zett sé ge.

(2) Az el osz tó ve ze té ken ke let ke zõ há ló za ti vesz te ség
pót lá sa (be szer zé se) az elosz tói en ge dé lyes kö te le zett sé ge.

(3) A tá ro lók ban ke let ke zõ tá ro lói vesz te ség pót lá sa
(be szer zé se) a tá ro lói en ge dé lyes kö te le zett sé ge.

(4) A szál lí tói, az elosz tói, a tá ro lói, va la mint a rend szer -
irá nyí tói en ge dé lyes kö te les együtt mû köd ni an nak ér de ké -
ben, hogy az együtt mû kö dõ föld gáz rend sze ren ne ke let kez -
zen az in do kolt nál na gyobb mér té kû há ló za ti vesz te ség.

A szolgáltatási minõség ösztönzése

10.  §

(1) A Hi va tal a GET 127.  § l) pont ja alap ján ki adott ha -
tá ro za tá ban ál la pít ja meg az en ge dély kö te les te vé keny ség
foly ta tá sá nak mi ni má lis mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it, a fel -
hasz ná lók el lá tá si szín vo na lá nak mé ré sé re szol gá ló, va la -
mint a mi nõ ség ösz tön zé se kap csán figye lembe ve en dõ
leg fel jebb négy mi nõ sé gi mu ta tó szá mot, azok ki szá mí tá -
sá nak mód sze rét és elv árt szint jét.

(2) Ha az adott nap tá ri év ben a fel hasz ná ló kat köz vet le -
nül ki szol gá ló szál lí tói és elosz tói en ge dé lyes – (1) be kez -

dés sze rin ti – bár mely mi nõ sé gi mu ta tó szá ma ese tén a mi -
ni má lis mi nõ sé gi kö ve tel mény tõl  való el ma ra dás a (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott mér té kû, a kö vet ke zõ nap tá ri év
jú li us 1-jé tõl egy éven ke resz tül mi nõ sé gi ár en ged ményt
kö te les adni a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott díj té te lek bõl
a rend szer hasz ná ló szá má ra.

(3) A kö te le zõ en al kal ma zan dó mi nõ sé gi ár en ged mény
mér té ke

a) 0,5%, ha az adott mi nõ sé gi mu ta tó szám leg alább
5%-kal, de 10%-nál ki sebb mér ték ben,

b) 1%, ha az adott mi nõ sé gi mu ta tó szám ak tu á lis ér té ke 
leg alább 10%-kal
ma rad el az adott – (1) be kez dés sze rin ti – mi nõ sé gi mu ta -
tó szám elv árt szint jé tõl.

(4) Ha több mi nõ sé gi mu ta tó szám ese té ben is ki mu tat -
ha tó a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té kû el té rés,
a mi nõ sé gi ár en ged mény mér té két az (1) be kez dés sze rint
min den mi nõ sé gi mu ta tó szám figye lembe véte lével,
összeg zés sel kell meg ál la pí ta ni. A mi nõ sé gi ár en ged mény
al kal ma zá sa az en ge dé lyes szá má ra kü lön fel szó lí tás nél -
kül kö te le zõ.

(5) Ha az egye te mes szol gál ta tó vagy a föld gáz ke res ke -
dõ a (2)–(4) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott mi nõ sé gi ár -
en ged mény ben ré sze sül, kö te les an nak tel jes össze gét –
a Hi va tal lal egyez te tett mó don – köz vet le nül vagy köz vet -
ve a fel hasz ná lók nak to vább ad ni.

(6) Ha a Hi va tal meg ál la pít ja, hogy a szál lí tói vagy
elosz tói en ge dé lyes nél a fel hasz ná lók el lá tá si szín vo na lá -
nak mé ré sé re szol gá ló mi nõ sé gi mu ta tó szá mok ban be kö -
vet ke zett csök ke nés nem ró ha tó fel a szál lí tói vagy elosz -
tói en ge dé lyes nek, a Hi va tal hoz zá já rul hat kor rek ció al -
kal ma zá sá hoz a (2)–(4) be kez dés ben sza bá lyo zott mi nõ sé -
gi ár en ged mény adá sa szem pont já ból figye lembe ve en dõ
mu ta tók ér té ke i nél. En nek rész le tes sza bá lya it a Hi va tal az 
(1) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tá ban rög zí ti.

Záró rendelkezések

11.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 3. mel lék let 1. pont 1.1.13. al pont ja 2010. jú li us
1-jén lép ha tály ba.

(3) Ha tá lyát vesz ti a föld gáz rend szer hasz ná la ti dí jak
meg ál la pí tá sá ról  szóló 70/2003. (X. 28.) GKM ren de let.
Ez a be kez dés az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti.

Hó nig Pé ter s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Gázmérõvel nem rendelkezõ felhasználók földgázfogyasztása 
az elosztási átalánydíj meghatározásához (m3/hó)

La kás tí pu sa 2 lán gú gáz tûz hely 3–4 lán gú gáz tûz hely
4 lán gú

gáz tûz hely elekt ro mos 
sütõ vel

Gar zon
gáz tûz hely

1 szo bás 6,2 8,8 7,1 7,4 

1,5 szo bás 8,8 10,9 9,1 9,1 

2 szo bás1 10,3 13,2 11,5 11,5 

2,5 szo bás2 12 15,3 13,5 13,2 

3 szo bás3 13,8 17,6 15,9 15,3 

3,5 szo bás 15,6 20,3 18,5 17,6 

4 szo bás 17,9 22 20,3 19,4 

1 Az 1 + két 1/2 szo bás la kás is ide tar to zik.
2 Az 1 + há rom 1/2 szo bás la kás is ide tar to zik.
3 A 2 + két 1/2 szo bás la kás is ide tar to zik.

Az ebéd lõ az áta lány díj-fi ze tés szem pont já ból fél szo bá nak mi nõ sül.

2. melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai 
(általános forgalmi adó nélkül)

1. Szál lí tá si díj rend szer

a) Szál lí tá si dí jak

A 2.  § (1) be kez dés
Szál lí tá si

ka pa ci tás díj
[Ft/(m3/h)/év]

Szál lí tá si
for gal mi díj

(Ft/m3)

a) pont aa) al pont
aaa) és aab) pont ja
(ki lé pé si pon tok)

2 221

0,833

a) pont aa) al pont aaf) pont ja
(Kis kun do rozs ma ki lé pé si pont)

–

a) pont aa) al pont aag) pont ja
(Csa nád pa lo ta ki lé pé si pont)

–

a) pont aa) al pont aac) pont ja
(oszt rák/ma gyar ha tár Ba um gar ten fe lõ li be lé pé si pont)

12 144

a) pont aa) al pont aad) pont ja
(uk rán/ma gyar ha tár Be re go vo fe lõ li be lé pé si pont)

12 144

a) pont aa) al pont aae) pont ja
(ha zai ter me lés be lé pé si pont)

10 930

a) pont ac) al pont acb) pont ja
(tá ro lói be lé pé si pont)

7 287
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b) Sza go sí tá si díj

Sza go sí tá si díj
Ft/li ter

4039

2. El osz tá si díj rend szer

Díj fi ze tés re kö te le zett rend szer hasz ná lók

El osz tá si
áta lány díj

El osz tá si
alap díj

El osz tá si
alap díj

El osz tá si
ka pa ci tás díj

El osz tá si
for gal mi díj

Ft/m3 Ft/év Ft/m3/h/év Ft/m3/h/év Ft/m3

a) Gáz mé rõ vel nem ren del ke zõ fel hasz ná lók 11,85 – – – –

b) 20 m3/h-nál ki sebb név le ges ka pa ci tá sú
gáz mé rõ vel ren del ke zõ fel hasz ná lók

– 6 828 – – 7,40

c) 20–100 m3/h név le ges (össz)ka pa ci tá sú mé rõ vel 
ren del ke zõ fel hasz ná lók

– – 9 900 – 5,71

d) 101–500 m3/h ka pa ci tás le kö té sû fel hasz ná lók – – – 12 912 0,79

e) 500 m3/h fe let ti ka pa ci tás le kö té sû fel hasz ná lók – – – 11 892 0,83

3. Tá ro lá si díj rend szer

a) Ki tá ro lá si díj
Ft/m3

0,119

b) A tá ro lói mo bil díj, a tá ro lói csúcs díj és a be tá ro lá si díj ki szá mí tá sa a kö vet ke zõ kép le tek alap ján tör té nik:
(i) TM = 5,32 * cm0,48 Ft/m3

(ii)  TCS = 230,26 * cm0,48 Ft/m3/nap/év
(iii)  BT = [(bk / m) / (1/150)/3 + 2/3] * 0,78

A kép let ben a
TM: tá ro lói mo bil díj (Ft/m3),
TCS: tá ro lói csúcs díj (Ft/m3/nap/év),
BT: be tá ro lá si díj (Ft/m3).
cm= 100 * cs / m
cm: a rend szer hasz ná ló 100 Mm3-re ve tí tett csúcs / mo bil le kö té se
cs: a rend szer hasz ná ló tá ro lói csúcs le kö té se (m3/nap)
m: a rend szer hasz ná ló tá ro lói mo bil le kö té se (m3)
bk: a rend szer hasz ná ló tá ro lói be tá ro lá si ka pa ci tás le kö té se (m3/nap)

4. Rend szer irá nyí tá si díj rend szer

Rend szer irá nyí tá si díj
Ft/év

1 000 000
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3. melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A rendszerhasználati díjak áralkalmazási feltételei

1. Szál lí tá si díj rend szer

1.1. Ál ta lá nos sza bá lyok
1.1.1. A szál lí tá si for gal mi dí jat a 2.  § (1) be kez dés a) pont aa) al pont aaa), aab), aaf), aag) pont ja, va la mint a 2.  §

(1) be kez dés a) pont ac) al pont aca) pont ja sze rin ti át adá si-át vé te li pon to kon mért és a kap cso ló dó (el osz tó)rend szer üze -
mel te tõ je ál tal – az ÜKSZ-ben, il let ve a ha tár ke resz te zõ ve ze té kek ese tén a kap cso ló dó rend szer üze mel te tõ vel kö tött
együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban, a szál lí tó ve ze ték be- és ki lé pé si pont ja i ra vo nat ko zó al lo ká lá si sza bá lyok sze rint – le -
osz tott föld gáz mennyi sé ge után kell meg fi zet ni a tárgy hót kö ve tõ hó nap ban. Az el szá mo lás hoz szük sé ges ada tok rög zí -
té sé nek, át adá sá nak mód ját az ÜKSZ, il let ve az Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás tar tal maz za. A rend szer hasz ná ló ké ré sé -
re a szál lí tói en ge dé lyes kö te les a jegy zõ könyv ben sze rep lõ fû tõ ér té ket díj men te sen, mû bi zony lat tal alá tá masz ta ni.

1.1.2. A rend szer hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ szál lí tá si ka pa ci tás díj össze gét
a) az ál ta luk a 2.  § (1) be kez dés a) pont aa) al pont ja és a 2.  § (1) be kez dés a) pont ac) al pont acb) pont ja sze rin ti át adá -

si-át vé te li pon ton kén ti bon tás ban le kö tött leg na gyobb órai ka pa ci tá sok, va la mint
b) az egy ség nyi ka pa ci tás ra vo nat ko zó szál lí tá si ka pa ci tás díj

szor za ta ként kell meg ál la pí ta ni. A szál lí tá si ka pa ci tás díj szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ kö zön ként, de leg alább ha von -
ta havi egyen lõ rész le tek ben a hó nap elsõ nap ján fi ze ten dõ.

1.1.3. Ha a föld gáz el lá tás a szál lí tói en ge dé lyes nek fel ró ha tó ok ból egy be füg gõ 24 órás idõ tar tam nál hosszabb üzem -
za var  miatt szü ne tel, a szál lí tá si ka pa ci tás dí jat a ki e sõ na pok ará nyá ban nem kell meg fi zet ni. Ez a ren del ke zés nem
 vonatkozik az elõ re be je len tett és meg adott idõ tar ta mú terv sze rû kar ban tar tás  miatti ki esés re.

1.1.4. A rend szer hasz ná ló a szál lí tói en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban rög zí tett ese tek ben a gáz át adó-ál lo má sok ka pa -
ci tás-le kö té se it össze von hat ja. Ek kor az össze vont gáz át adók ka pa ci tás-le kö té si és no mi ná lá si szem pont ból egy gáz át -
adó nak szá mí ta nak, ezért rög zí te ni kell az össze vont ka pa ci tá sok ra vo nat ko zó no mi ná lás tól  való el té rés és ka pa ci tás túl -
lé pés el szá mo lá si rend jét.

1.1.5. A 2.  § (1) be kez dé se a) pont aa) al pont aaf) és aag) pont ja sze rin ti ha tár ke resz te zõ ve ze ték hez tör té nõ hoz zá fé -
rés ese tén a rend szer hasz ná ló nak meg kell fi zet ni a 2.  § (1) be kez dés a) pont aa) al pont aab) pont já ra vo nat ko zó,
a 2. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott ki lé pé si dí jat is. Ez eset ben ka pa ci tás le kö tés ként a ha tár ke resz te zõ ve ze té ken
le kö tött ka pa ci tás sal egye zõ mér té kû ka pa ci tást kell figye lembe ven ni.

1.1.6. Ha a sza bad ka pa ci tást egy adott át adá si-át vé te li pon ton a rend szer hasz ná lók tel jes mér ték ben le kö töt ték, vagy
a szál lí tó rend sze ren szû kü let van, ak kor a szál lí tói en ge dé lyes olyan meg sza kít ha tó ka pa ci tás-le kö té si szer zõ dést köt het, 
amely nek alap ján a rend szer hasz ná ló a meg sza kít ha tó szál lí tá si ka pa ci tást a szál lí tói en ge dé lyes sel kö tött szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott fel té te lek kel és mér ték ben ve he ti igény be.

1.1.7. A meg sza kít ha tó ka pa ci tás sal ren del ke zõ rend szer hasz ná ló kö te les a ka pa ci tás-le kö té si szer zõ dés ben sza bá -
lyo zott fo lya ma tos és azon na li in for má ci ót biz to sí ta ni az ak tu á lis és vár ha tó gáz át vé te li szint jé rõl a szál lí tói en ge dé lyes
szá má ra.

1.1.8. A meg sza kí tá si hely zet fenn ál lá sá ról ka pott ér te sí tést köve tõen a rend szer hasz ná ló a meg sza kí tá si jog gal ren -
del ke zõ szál lí tói en ge dé lyes fel szó lí tá sá ra, a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõn be lül meg kez di a meg je lölt át adá si-át vé -
te li pon ton a meg sza kít ha tó vé te le zés elõ írt szint re  való be ál lí tá sát, és azt a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõn be lül be fe -
je zi. Amennyi ben a szer zõ dés ben meg je lölt ha tár idõn be lül az érin tett rend szer hasz ná ló az el ren delt ka pa ci tás-be ál lí tást
nem hajt ja vég re – azaz meg sza kí tá si hi bát kö vet el –, a szál lí tói en ge dé lyes jo go sult az érin tett rend szer hasz ná ló ter hé re
az elõ írt ka pa ci tás szint jé tõl el té rõ ka pa ci tá sa alap ján szá mí tott éves szál lí tá si ka pa ci tás dí já nak 1/365-öd ré szé nek
1,5-sze re sét min den, a meg je lölt ha tár idõ után meg kez dett órá ra fel szá mí ta ni (meg sza kí tá si pót díj).

1.1.9. A 6.  § (4) be kez dés a)–c) és e) pont jai sze rin ti díj fi ze tés re kö te le zett az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött órai 
ka pa ci tás 1%-nál na gyobb mér té kû túl lé pé se ese tén – át adá si-át vé te li pon ton ként – kö te les az adott hó na pon be lül,
–12 °C vagy an nál me le gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su lat la nul igény be vett leg na gyobb több let ka pa ci tás éves
szál lí tá si ka pa ci tás dí já nak 1,5-sze re sét (a továb biak ban: pót díj) és az adott hó na pon be lül, –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ -
mér sék le tû na pon jo go su lat la nul igény be vett leg na gyobb – az adott hó nap ban a pót díj fi ze tés alap já ul szol gá ló több let -
ka pa ci tás sal csök ken tett – több let ka pa ci tás éves szál lí tá si ka pa ci tás dí ját (a továb biak ban: utó la gos ka pa ci tás díj) meg fi -
zet ni a szál lí tói en ge dé lyes nek. A be lé pé si pon tok ese té ben az or szá gos napi át lag hõ mér sék le tet, ki lé pé si pon tok ese té -
ben a ki lé pé si pont hoz ren delt mé ré si pon ton mért napi át lag hõ mér sék le tet kell figye lembe ven ni. Is mé telt ka pa ci tás-túl -
lé pés ese tén a pót díj ha von ta is mé tel ten fel szá mí tás ra ke rül. Utó la gos ka pa ci tás dí jat csak a meg elõ zõ hó nap(ok)ban,
–12 °C-nál hi de gebb na pon jo go su lat la nul igény be vett több let ka pa ci tás fe let ti ka pa ci tás ra kell meg fi zet ni a szál lí tói
 engedélyesnek. A ka pa ci tás-túl lé pé si pót díj és utó la gos ka pa ci tás díj szá mí tá sá nak alap ja a gáz tech ni kai nor mál ál la pot ra
át szá mí tott föld gáz köb mé ter ben le kö tött órai ka pa ci tás és a túl lé pés sel érin tett órá ban – köb mé ter ben mért – át vett gáz -
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mennyi ség tel jes kü lön bö ze te. A ka pa ci tás-túl lé pés el szá mo lá sa a 2.  § (1) be kez dés a) pont aa) al pont aac), aad), aae) és
acb) pont jai sze rin ti át adá si-át vé te li pon ton mért órai mennyi ség nek a rend szer hasz ná ló ra – az ÜKSZ-ben a szál lí tó ve ze -
ték be lé pé si pont ja i ra vo nat ko zó al lo ká lá si sza bá lyok sze rint – le osz tott órai mennyi sé gek alap ján tör té nik. A ka pa ci -
tás-túl lé pés el szá mo lá sa a 2.  § (1) be kez dés a) pont aa) al pont aaa), aab), aaf) és aag) pont jai sze rin ti át adá si-át vé te li
pon ton mért órai mennyi ség nek a kap cso ló dó (el osz tó)rend szer üze mel te tõ je ál tal, a rend szer hasz ná ló ra – az ÜKSZ-ben
a szál lí tó ve ze ték ki lé pé si pont ja i ra vo nat ko zó al lo ká lá si sza bá lyok sze rint – le osz tott órai mennyi sé gek alap ján tör té nik.
Az el szá mo lás hoz szük sé ges ada tok rög zí té sé nek, át adá sá nak mód ját az ÜKSZ tar tal maz za.

1.1.10. A ki lé pé si pon tok ra vo nat ko zó pót dí jak ki szá mí tá sá nál al kal ma zott napi át lag hõ mér sék let az Or szá gos Me te -
o ro ló gi ai Szol gá lat (a továb biak ban: OMSz) ál tal mért és a gáz na pot kö ve tõ nap 9.00 órá ig nyil vá nos ság ra ho zott hõ mér -
sék let ér ték. Amennyi ben adott hõ mér sék let-mé ré si he lyen adott nap ra vo nat ko zó an nem áll ren del ke zés re át lag hõ mér -
sék let adat, a fe lek az OMSz-t ké rik fel he lyet te sí tõ ér ték meg ál la pí tá sá ra. A fe lek meg ál la pod hat nak a ki lé pé si pon tok -
hoz ren delt hõ mér sék let-mé ré si pon tok te kin te té ben. Meg ál la po dás hi á nyá ban a pót dí jak ki szá mí tá sá nál a 6. szá mú mel -
lék let sze rin ti be so ro lást kell al kal maz ni.

1.1.11. A 6.  § (4) be kez dés a)–c) és e) pont jai sze rin ti díj fi ze tés re kö te le zet tek ál tal fi ze ten dõ utó la gos ka pa ci tás díj
össze gét

a) a gáz év so rán elõ ször, adott hó nap ban, –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su lat la nul igény be vett
leg na gyobb – a pót díj fi ze tés alap já ul szol gá ló több let tel je sít ménnyel csök ken tett – több let ka pa ci tás, és

b) a 2. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott szál lí tá si ka pa ci tás díj
szor za ta ként kell meg ál la pí ta ni.

1.1.12. Az adott hó nap ban, az utó la gos ka pa ci tás dí jat a 6.  § (4) be kez dés a)–c) és e) pont jai sze rin ti díj fi ze tés re kö te -
le zet tek nek a meg elõ zõ hó nap, –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék le tû nap ján jo go su lat la nul igény be vett leg na gyobb
több let ka pa ci tás fe let ti ka pa ci tás ra kell meg fi zet ni.

1.1.13. A 6.  § (4) be kez dés a)–c) és e) pont já ban meg ha tá ro zott díj fi ze tés re kö te le zett 0,52 Ft/m3 no mi ná lás el té ré si
pót dí jat kö te les fi zet ni a szál lí tói en ge dé lyes nek a 2009. jú li us 1. után ha tá lyos ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott ese tek ben és
fel té te lek sze rint.

1.1.14. A 6.  § (4) be kez dés a)–c) és e) pont já ban meg ha tá ro zott díj fi ze tés re kö te le zett 0,05 Ft/MJ ki egyen sú lyo zá si
pót dí jat kö te les fi zet ni a szál lí tói en ge dé lyes nek a 2009. jú li us 1. után ha tá lyos ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott ese tek ben és
fel té te lek sze rint.

1.1.15. A szál lí tói en ge dé lyes ál tal ha von ta be sze dett pót dí jak, va la mint a több let ér té ke sí tés  miatt fel me rült több let -
költ ség egyen le ge éves szin ten ki szá mí tás ra ke rül. A ne ga tív egyen leg köz vet le nül a kö vet ke zõ ta ri fa-meg ál la pí tás nál,
a po zi tív egyen leg – a Hi va tal dön té se alap ján – köz vet le nül a kö vet ke zõ ta ri fa-meg ál la pí tás nál vagy köz ve tet ten a ka pa -
ci tás gaz dál ko dás el vét elõ se gí tõ be ru há zá sok meg valósításánál ke rül figye lembevételre.

1.1.16. Ha a fel hasz ná ló a gáz év fo lya mán ke res ke dõt vált és a ko ráb bi ke res ke dõ ál tal át adott ka pa ci tás ki sebb, mint
ami a fel hasz ná ló ko ráb bi szer zõ dé sé ben sze re pelt, a fel hasz ná ló a több let ka pa ci tá sért az éves szál lí tá si ka pa ci tás díj idõ -
ará nyos ré szét kö te les meg fi zet ni a gáz év vé géig.

1.2. A szál lí tá si ka pa ci tás díj fi ze té sé nek sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon tör té nõ éves szál lí tá si ka pa ci tás-le kö tés
ese tén

1.2.1. A szer zõ dé si idõ szak ra vo nat ko zó ka pa ci tást a szer zõ dé si idõ szak ban az át adá si-át vé te li pon to kon igény be ven -
ni ter ve zett leg na gyobb ka pa ci tás alap ján kell le köt ni. A 2. mel lék let 1. pont ja sze rin ti szál lí tá si ka pa ci tás dí jat a téli fo -
gyasz tá si idõ szak ra le kö tött ka pa ci tás alap ján kell meg fi zet ni. Ha a 2.  § (1) be kez dés a) pont aa) al pont aaa), aab), aac),
aad), aaf) és aag) pont ja sze rin ti át adá si-át vé te li pon to kon a szer zõ dé si idõ szak ban igény be vett leg na gyobb ka pa ci tá sok 
a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ra es nek, ak kor a rend szer hasz ná ló kö te les a le kö té se it a téli fo gyasz tá si idõ -
szak ra is meg ad ni.

A téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött ka pa ci tá sok alap ján meg fi ze tett – a 2. mel lék let sze rin ti – szál lí tá si ka pa ci tás dí jon 
fe lül kö te les a rend szer hasz ná ló meg fi zet ni a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ra le kö tött ka pa ci tá sok és a téli fo -
gyasz tá si idõ szak ra le kö tött ka pa ci tá sok po zi tív kü lön bö ze té re az éves szál lí tá si ka pa ci tás díj 5%-át.

1.2.2. Azo kon a 2.  § (1) be kez dés a) pont aa) al pont aaa), aab), aac), aad), aaf) és aag) pont ja sze rin ti át adá si-át vé te li 
pon to kon, ame lye ken a téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött ka pa ci tás ki sebb, mint a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ -
szak ra le kö tött ka pa ci tás, a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ra le kö tött ka pa ci tás no vem be ri és de cem ber havi
igény be vé te le után a szál lí tá si ka pa ci tás dí jat – az 1.2.1. pont sze rin ti össze gen fe lül – azok ra a na pok ra is meg kell fi zet -
ni, ame lye ken föld gázt vé te lez nek. A szá mí tás nál figye lembe ve en dõ ka pa ci tás a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ -
szak ra le kö tött ka pa ci tás és a téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött ka pa ci tás kü lön bö ze te.

1.2.3. Ha az 1.2.2. pont ja sze rin ti át adá si-át vé te li pon to kon no vem ber és de cem ber hó na pok ban 0 °C-nál hi de gebb át -
lag hõ mér sék le tû na pon vagy a téli fo gyasz tá si idõ szak elsõ hó nap ja után is vé te lez nek föld gázt, a szál lí tói en ge dé lyes jo -
go sult a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ra le kö tött ka pa ci tás után a szál lí tá si ka pa ci tás dí jat egész évre ér vé nye -
sí te ni. Az adott át adá si-át vé te li pon ton a gáz év ben (szál lí tá si ka pa ci tás díj ban) meg fi ze tett összeg – az eset le ges pót dí jak, 
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köt bé rek és kár té rí té sek figye lembevétele nél kül – leg fel jebb a téli idõ sza kon kí vü li idõ szak ra le kö tött leg na gyobb ka pa -
ci tás ra szá mí tott éves szál lí tá si ka pa ci tás díj le het.

1.2.4. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött leg na gyobb napi vagy órai ka pa ci tá sok jog ha tá lyos be je len té sét az
ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kell meg ten ni.

1.2.5. A pót díj ra és az utó la gos ka pa ci tás díj ra vo nat ko zó szám lát a szál lí tói en ge dé lyes a szál lí tá si ka pa ci tás díj szám -
lá já val együtt jo go sult ki ál lí ta ni a rend szer hasz ná ló szá má ra, aki a pót díj és utó la gos ka pa ci tás díj szám lá ját a szál lí tá si
ka pa ci tás díj szám lá já val együtt kö te les ki egyen lí te ni.

1.2.6. A rend szer hasz ná ló a le kö tés kor meg adott havi üte me zés – amely nem azo nos az 1.3. pont sze rin ti havi ka pa ci -
tás-le kö tés sel – sze rint fel nem hasz nált le kö tött szál lí tá si éves ka pa ci tást rész ben vagy egész ben az ÜKSZ-ben meg ha tá -
ro zott mó don jo go sult – a szál lí tói en ge dé lyes tá jé koz ta tá sa mel lett – fel aján la ni azok ra a hó na pok ra vo nat ko zó an, ame -
lyek ben az át adá si-át vé te li pont leg na gyobb fo gyasz tá sa nem éri el a le kö tött ka pa ci tást.

1.2.7. Ha a fel hasz ná ló a gáz év kez de te elõtt éves ka pa ci tás igényt je len tett be, és a szál lí tá si ka pa ci tás dí jat ezen ka pa -
ci tás-le kö tés alap ján fi zet te a gáz év kez de té tõl a szer zõ dés fel mon dá sá nak ha tá lyo su lá sá ig, az új ke res ke dõ nek mind
a be lé pé si, mind a ki lé pé si pont ese té ben a vissza adott ka pa ci tá sok kal azo nos le kö té se ket kell meg ten nie, amely nek
a szál lí tá si ka pa ci tás dí ját a gáz év hát ra lé võ ré szé re kell meg fi zet ni.

1.2.8. A föld gáz el lá tás ba év köz ben be kap cso ló dó új fel hasz ná ló, tá ro ló és ter me lé si pont – az el osz tá si alap dí jat fi ze -
tõ és a 2.1.10. pont sze rin ti el osz tá si áta lány dí jat fi ze tõ fel hasz ná lók ese tét ki vé ve –, il let ve a gáz év fo lya mán éves több -
let ka pa ci tást igény be vevõ fel hasz ná ló, tá ro ló vagy ter me lé si pont ese té ben az éves szál lí tá si ka pa ci tás dí jat kell meg fi -
zet ni a gáz év bõl hát ra lé võ idõ szak alatt. Az el osz tá si alap dí jat fi ze tõ és a 2.1.10. pont sze rin ti el osz tá si áta lány dí jat fi ze tõ 
fel hasz ná ló ese té ben a szál lí tá si ka pa ci tás díj idõ ará nyos ré szét kell meg fi zet ni a gáz év bõl hát ra lé võ idõ szak alatt.
A meg kez dett hó nap vagy idõ szak egész hó nap nak vagy idõ szak nak szá mít.

1.3. A szál lí tá si ka pa ci tás díj fi ze té sé nek sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon tör té nõ havi szál lí tá si ka pa ci tás-le kö -
tés ese tén

1.3.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött leg na gyobb órai ka pa ci tá sok jog ha tá lyos be je len té sét az ÜKSZ-ben
meg ha tá ro zott idõ pon tig kell meg ten ni.

1.3.2. A le kö tött ka pa ci tás be je len té sé nek ké se del me ese tén a rend szer hasz ná ló – a be je len tett ka pa ci tás után a tel jes
szer zõ dé si idõ szak ra fel szá molt szál lí tá si ka pa ci tás dí jon fe lül – kö te les a szál lí tói en ge dé lyes ré szé re meg fi zet ni az adott
át adá si-át vé te li pont(ok)ra a be je len tett ka pa ci tás éves szál lí tá si ka pa ci tás dí já nak 1/365 ré szét a ké se de lem min den nap -
já ra (pót díj).

1.3.3. Az 1.1.12. pont sze rin ti pót díj ra és utó la gos ka pa ci tás díj ra, va la mint az 1.3.2. pont sze rin ti pót díj ra vo nat ko zó
szám lát a szál lí tói en ge dé lyes a szál lí tá si ka pa ci tás díj szám lá já val együtt jo go sult ki ál lí ta ni a rend szer hasz ná ló szá má ra,
aki a pót dí jak ra és utó la gos ka pa ci tás díj ra vo nat ko zó szám lá ját a szál lí tá si ka pa ci tás díj szám lá já val együtt kö te les ki -
egyen lí te ni.

1.3.4. Azon át adá si-át vé te li pont ese tén, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban föld gázt vé te lez nek, a le kö tés idõ tar -
ta má nak elsõ hó nap já ra a 2. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott éves szál lí tá si ka pa ci tás díj 90%-át, és min den to váb bi
meg kez dett hó nap után az éves szál lí tá si ka pa ci tás díj to váb bi 10%-át kö te les meg fi zet ni a rend szer hasz ná ló. Min den
– a téli fo gyasz tá si idõ szak ban le kö tött ka pa ci tás fe let ti – új le kö tés ese tén a szál lí tá si ka pa ci tás dí jat a fen ti mó don kell
ki szá mí ta ni.

1.3.5. Azon át adá si-át vé te li pont ese tén, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban nem vé te lez nek föld gázt, a le kö tés
idõ tar ta má nak elsõ hó nap já ra a 2. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott éves szál lí tá si ka pa ci tás díj 20%-át, és min den
to váb bi meg kez dett hó nap után az éves szál lí tá si ka pa ci tás díj to váb bi 5%-át kö te les meg fi zet ni a rend szer hasz ná ló. Min -
den – a nem téli fo gyasz tá si idõ szak ban le kö tött ka pa ci tás fe let ti – új le kö tés ese tén a szál lí tá si ka pa ci tás dí jat a fen ti mó -
don kell ki szá mí ta ni.

1.3.6. Azon át adá si-át vé te li pont ese tén, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban föld gázt vé te lez nek, és amely után
a rend szer hasz ná ló egy idõ pont ban leg alább 3 hó nap ra köt le ka pa ci tást, a le kö tött ka pa ci tás a szer zõ dé ses év hát ra lé võ
ré szé ben – an nak ren del ke zés re ál lá sa ese tén – té rí tés men te sen ve he tõ igény be.

1.3.7. Azon át adá si-át vé te li pont után, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban nem vé te lez nek föld gázt, és amely után
a rend szer hasz ná ló egy idõ pont ban leg alább 3 hó nap ra köt le ka pa ci tást, a le kö tött ka pa ci tás, an nak ren del ke zés re ál lá sa
ese tén, a gáz év hát ra lé võ – téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li – ré szé ben té rí tés men te sen ve he tõ igény be.

1.3.8. Azon át adá si-át vé te li pont után, ame lyen a téli és nyá ri idõ szak ban is vé te lez nek föld gázt az 1.3.4–1.3.7. pont
sze rint szá mí tott szál lí tá si ka pa ci tás díj nem ha lad hat ja meg az éves szál lí tá si ka pa ci tás díj 110%-át.

1.3.9. A rend szer hasz ná ló a le kö tött szál lí tói havi ka pa ci tást rész ben vagy egész ben az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott mó -
don jo go sult – a szál lí tói en ge dé lyes tá jé koz ta tá sa mel lett – fel aján la ni azok ra a hó na pok ra vo nat ko zó an, ame lyek ben az
át adá si-át vé te li pon ton a leg na gyobb fo gyasz tás nem éri el a le kö tött ka pa ci tást.
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1.4. A szál lí tá si ka pa ci tás díj fi ze té sé nek sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon tör té nõ napi szál lí tá si ka pa ci tás-le kö -
tés ese tén

1.4.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött leg na gyobb órai ka pa ci tá sok jog ha tá lyos be je len té sét az ÜKSZ-ben
meg ha tá ro zott idõ pon tig kell meg ten ni.

1.4.2. A le kö tött ka pa ci tás be je len té sé nek ké se del me ese tén a rend szer hasz ná ló – a be je len tett ka pa ci tás után a tel jes
szer zõ dé si idõ szak ra fel szá molt szál lí tá si ka pa ci tás dí jon fe lül – kö te les a szál lí tói en ge dé lyes ré szé re meg fi zet ni az adott
át adá si-át vé te li pont(ok)ra a be je len tett ka pa ci tás éves szál lí tá si ka pa ci tás dí já nak 1/365 ré szét a ké se de lem min den nap -
já ra (pót díj).

1.4.3. Az 1.1.12. pont sze rin ti pót díj ra és utó la gos ka pa ci tás díj ra, va la mint az 1.4.2. pont sze rin ti pót díj ra vo nat ko zó
szám lát a szál lí tói en ge dé lyes a szál lí tá si ka pa ci tás díj szám lá já val együtt jo go sult ki ál lí ta ni a rend szer hasz ná ló szá má ra,
aki a pót dí jak ra és utó la gos ka pa ci tás díj ra vo nat ko zó szám lá ját a szál lí tá si ka pa ci tás díj szám lá já val együtt kö te les
 kiegyenlíteni.

1.4.4. Azon át adá si-át vé te li pont után, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban föld gázt vé te lez nek, a le kö tés idõ tar ta -
má nak min den nap já ra a 2. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott éves szál lí tá si ka pa ci tás díj 110%-ának az 1/30-ad
 részét kö te les meg fi zet ni a rend szer hasz ná ló.

1.4.5. Azon át adá si-át vé te li pont után, ame lyen nem a téli fo gyasz tá si idõ szak ban vé te lez nek föld gázt, a le kö tés idõ -
tar ta má nak min den nap já ra a 2. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott éves szál lí tá si ka pa ci tás díj 50%-ának az 1/30-ad
ré szét kö te les meg fi zet ni a rend szer hasz ná ló.

1.4.6. Azon át adá si-át vé te li pont után, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban föld gázt vé te lez nek, és a rend szer hasz -
ná ló egy idõ pont ban leg alább 40 nap ra köt le ka pa ci tást, a le kö tött ka pa ci tás a szer zõ dé ses év hát ra lé võ ré szé ben té rí tés -
men te sen ve he tõ igény be.

1.4.7. Azon át adá si-át vé te li pont után, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban nem vé te lez nek föld gázt, és a rend szer -
hasz ná ló egy idõ pont ban leg alább 40 nap ra köt le ka pa ci tást, a le kö tött ka pa ci tás a szer zõ dé ses év hát ra lé võ – téli
 fogyasztási idõ sza kon kí vü li – ré szé ben té rí tés men te sen ve he tõ igény be.

1.4.8. A rend szer hasz ná ló a le kö tött ka pa ci tást rész ben vagy egész ben az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott mó don jo go sult
– a szál lí tói en ge dé lyes tá jé koz ta tá sa mel lett – fel aján la ni azok ra a na pok ra vo nat ko zó an, ame lyek ben a fo gyasz tás vár -
ha tó no mi ná lá sa nem éri el a le kö tött ka pa ci tást.

1.5. A szál lí tá si ka pa ci tás díj fi ze té sé nek sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon tör té nõ éves szál lí tá si meg sza kít ha tó
ka pa ci tás-le kö tés ese tén

1.5.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött meg sza kít ha tó órai vagy napi ka pa ci tá sok jog ha tá lyos be je len té sét az
ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kell meg ten ni.

1.5.2. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást a gáz év ben leg fel jebb össze sen 10 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor
a meg sza kít ha tó ka pa ci tás díja a 2. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott szál lí tá si ka pa ci tás díj 90%-a.

1.5.3. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást a gáz év ben leg fel jebb össze sen 30 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor
a meg sza kít ha tó ka pa ci tás díja a 2. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott szál lí tá si ka pa ci tás díj 50%-a.

1.5.4. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást a gáz év ben össze sen 30 gáz nap nál hosszabb idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor
a meg sza kít ha tó ka pa ci tás díja a 2. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott szál lí tá si ka pa ci tás díj 10%-a.

1.6. A szál lí tá si ka pa ci tás díj fi ze té sé nek sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon tör té nõ havi szál lí tá si meg sza kít ha tó
ka pa ci tás-le kö tés ese tén

1.6.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött leg na gyobb napi vagy órai ka pa ci tá sok jog ha tá lyos be je len té sét az
ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kell meg ten ni.

1.6.2. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást ha von ta leg fel jebb össze sen 3 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg -
sza kít ha tó ka pa ci tás díja az 1.3. pont ban meg ha tá ro zott szál lí tá si ka pa ci tás díj 90%-a.

1.6.3. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást ha von ta leg fel jebb össze sen 10 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg -
sza kít ha tó ka pa ci tás díja az 1.3. pont ban meg ha tá ro zott szál lí tá si ka pa ci tás díj 50%-a.

1.6.4. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást ha von ta leg fel jebb össze sen 25 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg -
sza kít ha tó ka pa ci tás díja az 1.3. pont ban meg ha tá ro zott szál lí tá si ka pa ci tás díj 10%-a.

1.6.5. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást ha von ta össze sen 25 gáz nap nál hosszabb idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor
a meg sza kít ha tó ka pa ci tás után a rend szer hasz ná ló szál lí tá si ka pa ci tás dí jat nem fi zet.

1.7. A szál lí tá si ka pa ci tás díj fi ze té sé nek sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon tör té nõ napi meg sza kít ha tó szál lí tá si
ka pa ci tás-le kö tés ese tén

1.7.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött meg sza kít ha tó órai vagy napi ka pa ci tá sok jog ha tá lyos be je len té sét az
ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kell meg ten ni.

1.7.2. A téli fo gyasz tá si idõ szak ban a meg sza kít ha tó ka pa ci tás-le kö tés napi szál lí tá si ka pa ci tás dí já nak mér té ke leg -
fel jebb a 2. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott éves szál lí tá si ka pa ci tás díj 110%-ának az 1/60-ad ré sze.
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1.7.3. A téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ban a meg sza kít ha tó ka pa ci tás-le kö tés napi szál lí tá si ka pa ci tás dí já -
nak mér té ke leg fel jebb a 2. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott éves szál lí tá si ka pa ci tás díj 50%-ának az 1/60-ad ré sze.

1.7.4. A le nem no mi nált napi ka pa ci tá so kat meg sza kít ha tó ka pa ci tás ként ki kell aján la ni, amely nek a díja a 2. mel lék -
let 1. pont já ban meg ha tá ro zott, az 1.7.2 vagy az 1.7.3 pont sze rint kor ri gált szál lí tá si ka pa ci tás díj 50%-a.

1.8. No mi ná lás
Ha a rend szer hasz ná ló az ÜKSZ-ben fog lal tak sze rint no mi nált, a no mi ná lás ban meg adott leg na gyobb ka pa ci tás tól

nem tért el, és a szál lí tói en ge dé lyes ezt – sa ját hi bá já ból – nem tud ja tel je sí te ni, a szál lí tói en ge dé lyes szál lí tói no mi ná lá -
si el té ré si pót dí jat kö te les fi zet ni az érin tett rend szer hasz ná ló nak. A szál lí tói no mi ná lá si el té ré si pót díj az át adá si-át vé te li 
pon ton no mi nált ka pa ci tás és a ren del ke zés re bo csá tott ka pa ci tás kö zöt ti ka pa ci tás nak az adott hó na pon be lül a leg na -
gyobb kü lön bö ze té re szá mí tott éves szál lí tá si ka pa ci tás díj 1,5-sze re se. A szál lí tói no mi ná lá si el té ré si pót díj ha von ta újra
fel szá mít ha tó.

1.9. Ka pa ci tás túl igény lés ke ze lé se a szál lí tó rend sze ren
Ka pa ci tás hi ány ese tén a rend szer hasz ná ló az adott be lé pé si pont ra vo nat ko zó an meg hir de tett ka pa ci tás auk ci ón aján -

lat te võ ként ka pa ci tás hoz zá fé ré si jo got sze rez. Az aján la tot a több let re az éves szál lí tá si ka pa ci tás díj %-ában kell meg -
ten ni. A li ci tá lás alap ér té ke 0%. Az auk ció nyer te sei auk ci ós díj ként a leg na gyobb éves ka pa ci tás-le kö tés re ve tít ve meg -
fi ze tik a vál lalt össze get, majd a meg szer zett hoz zá fé ré si jog alap ján meg fi ze tik az át adá si-át vé te li pont ra az éves leg na -
gyobb ka pa ci tás-le kö tés re szá mí tott szál lí tá si ka pa ci tás dí jat.

1.10. Ke res ke dõ vál tás
1.10.1. A ke res ke dõ vál tás  miatt az át adá si-át vé te li pon ton ként és órai ka pa ci tás igé nyek jog ha tá lyos be je len té sét az

ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kell meg ten ni.
1.10.2. A le kö tött tel je sít mény be je len té sé nek ké se del me ese tén a rend szer hasz ná ló – a be je len tett ka pa ci tás igény -

vál to zás után a tel jes szer zõ dé si idõ szak ra fel szá molt szál lí tá si tel je sít mény dí jon fe lül – kö te les a szál lí tói en ge dé lyes
 részére meg fi zet ni az adott át adá si-át vé te li pont(ok)ra a be je len tett ka pa ci tás igény vál to zás éves szál lí tá si tel je sít mény -
dí já nak 1/365 ré szét a ké se de lem min den nap já ra (pót díj).

1.10.3. Az 1.10.2. pont sze rin ti pót díj ra vo nat ko zó szám lát a szál lí tói en ge dé lyes a szál lí tá si ka pa ci tás díj szám lá já val
együtt jo go sult ki ál lí ta ni a rend szer hasz ná ló szá má ra, aki a pót dí jak ra és utó la gos ka pa ci tás díj ra vo nat ko zó szám lát
a szál lí tá si ka pa ci tás díj szám lá já val együtt kö te les ki egyen lí te ni.

1.11. Sza go sí tá si díj
A sza go sí tá si dí jat a 2.  § (1) be kez dés a) pont aa) al pont aaa) és aab) pont ja sze rin ti át adá si-át vé te li pon to kon mért, és

a kap cso ló dó rend szer üze mel te tõ je ál tal az ÜKSZ-ben a szál lí tó ve ze té kek be és ki táp lá lá si pont ja i ra vo nat ko zó al lo ká -
lá si sza bá lyok sze rint le osz tott föld gáz mennyi sé ge, va la mint a sza go sí tá si szol gál ta tá si szer zõ dés ben rög zí tett, az adott
át adá si-át vé te li pont ra és idõ szak ra vo nat ko zó sza go sí tá si nor ma szor za ta alap ján kell meg fi zet ni a tárgy hót kö ve tõ
 hónapban.

2. El osz tá si díj rend szer

2.1. Ál ta lá nos sza bá lyok
2.1.1. Az el osz tá si for gal mi dí jat a 2.  § (1) be kez dés a) pont ab) al pont ja sze rin ti át adá si-át vé te li pon to kon mért föld -

gáz mennyi sé ge alap ján kell meg fi zet ni.
2.1.2. A tárgy hó elsõ nap ján ese dé kes el osz tá si ka pa ci tás dí jat azon fel hasz ná lók nak (fel hasz ná lók után) kell fi zet ni,

ame lyek nek a 2.  § (1) be kez dés a) pont ab) al pont ja sze rin ti át adá si-át vé te li pont ján a leg na gyobb ka pa ci tá sú gáz fo -
gyasz tást mérõ gáz mé rõk név le ges össz ka pa ci tá sa na gyobb 100 m3/h-nál. Ezen fel hasz ná lók te kin te té ben a rend szer -
hasz ná ló szer zõ dé si idõ sza kon be lü li leg na gyobb ka pa ci tás-le kö té se nem le het ki sebb 101 m3/h-nál.

2.1.3. A tárgy hó elsõ nap ján ese dé kes el osz tá si alap dí jat azon fel hasz ná lók után kell meg fi zet ni, ame lyek nek a 2.  §
(1) be kez dés a) pont ab) al pont ja sze rin ti át adá si-át vé te li pont ján a leg na gyobb ka pa ci tá sú gáz fo gyasz tást mérõ gáz mé -
rõk név le ges össz ka pa ci tá sa 100 m3/h vagy an nál ki sebb. Ha ezen gáz mé rõk név le ges össz ka pa ci tá sa 20 m3/h-nál  kisebb, 
az el osz tá si alap dí jat a fel hasz ná lók után a fel hasz ná lók szá ma sze rint kell meg fi zet ni. Ha a leg na gyobb ka pa ci tá sú gáz -
fo gyasz tást mérõ gáz mé rõk név le ges össz ka pa ci tá sa 20 és 100 m3/h ér ték kö zött van, az el osz tá si alap dí jat a gáz mé rõk
név le ges (össz)ka pa ci tá sá val (me lye ken a szer zõ dé si idõ szak ban föld gázt vé te lez) szo roz va kell ki szá mí ta ni.

2.1.4. Ha a föld gáz el lá tás az elosz tói en ge dé lyes nek fel ró ha tó ok ból egy be füg gõ 24 órás idõ tar tam nál hosszabb
üzem za var  miatt szü ne tel, az el osz tá si ka pa ci tás dí jat a ki e sõ órák ará nyá ban nem kell meg fi zet ni. Ez a ren del ke zés nem
vo nat ko zik az elõ re be je len tett és meg adott idõ tar ta mú terv sze rû kar ban tar tás  miatti ki esés re.

2.1.5. Ha a föld gáz el lá tás az elosz tói en ge dé lyes nek fel ró ha tó ok ból egy be füg gõ 24 órás idõ tar tam nál hosszabb
üzem za var  miatt szü ne tel, az el osz tá si alap dí jat a ki e sõ na pok (24 órás idõ sza kok) ará nyá ban nem kell meg fi zet ni.
Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik az elõ re be je len tett és meg adott idõ tar ta mú terv sze rû kar ban tar tás  miatti ki esésre.

17990 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/87. szám



2.1.6. Az elosz tói en ge dé lyes olyan meg sza kít ha tó ka pa ci tás-le kö té si szer zõ dést köt het, amely nek alap ján a rend -
szer hasz ná ló a meg sza kít ha tó el osz tá si ka pa ci tást az elosz tói en ge dé lyes sel kö tött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek kel és mér ték ben ve he ti igény be.

2.1.7. A meg sza kít ha tó tel je sít ménnyel ren del ke zõ rend szer hasz ná ló kö te les a ka pa ci tás-le kö té si szer zõ dés ben sza -
bá lyo zott fo lya ma tos és azon na li in for má ci ót biz to sí ta ni az ak tu á lis és vár ha tó gáz át vé te li szint jé rõl az elosz tói en ge dé -
lyes szá má ra.

2.1.8. A meg sza kí tá si hely zet fenn ál lá sá ról ka pott ér te sí tést köve tõen a rend szer hasz ná ló a meg sza kí tá si jog gal ren -
del ke zõ elosz tói en ge dé lyes fel szó lí tá sá ra, a ka pa ci tás-le kö té si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõn be lül a meg je lölt
 átadási-átvételi pon ton meg kez di a meg sza kít ha tó vé te le zés elõ írt szint re  való be ál lí tá sát, és azt a ka pa ci tás-le kö té si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõn be lül be fe je zi. Amennyi ben a szer zõ dés ben meg je lölt ha tár idõn be lül a rend szer hasz -
ná ló a kért ka pa ci tás be ál lí tást nem hajt ja vég re – azaz meg sza kí tá si hi bát kö vet el –, az elosz tói en ge dé lyes jo go sult
a rend szer hasz ná ló ter hé re az elõ írt ka pa ci tás szint tõl el té rõ ka pa ci tás alap ján szá mí tott éves el osz tá si ka pa ci tás díj
1/365 ré szét min den, a meg je lölt ha tár idõ után meg kez dett órá ra fel szá mí ta ni.

2.1.9. Azok ban a la kó épü le tek ben, ahol a szol gál ta tott föld gáz mé ré se át adá si-át vé te li pon ton ként nem meg ol dott,
a fo gyasz tott föld gá zért át adá si-át vé te li pon ton ként

a) a 2. mel lék let 2. pont a) so rá ban sze rep lõ el osz tá si áta lány díj nak, és
b) az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott fo gyasz tás nak

a szor za ta ként meg ha tá ro zott el osz tá si áta lány dí jat kell fi zet ni.
2.1.10. Ha a ha tá ro zat ban meg ál la pí tott, il let ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott föld gáz ár, ár ré sek vagy azok al -

kal ma zá si fel té te le i ben olyan vál to zá sok kö vet kez nek be, ame lyek az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló és
az egye te mes szol gál ta tó kö zött meg kö tött szer zõ dé sek új ra tár gya lá sát is le he tõ vé te szik, az egye te mes szol gál ta tó az
elosz tói en ge dé lyes sel kö tött szer zõ dé sét új ra tár gyal hat ja. Az egye te mes szol gál ta tó és az elosz tói en ge dé lyes kö zött
meg kö tött szer zõ dé sek ben sze rep lõ ka pa ci tás igény be vé tel-mó do sí tá si igényt in do kol ni kell.

2.1.11. A rend szer hasz ná ló kez de mé nyez he ti a gáz mé rõ cse ré jét a gyár tá si mé ret so ro zat nak meg fe le lõ tí pu sú és
 kapacitású gáz mé rõ re, ha

a) az át adá si-át vé te li pon ton üze me lõ gáz üze mi be ren de zé sek név le ges ka pa ci tá sa i nak össze ge 115 m3/h-nál ki sebb,
és a fel sze relt gáz mé rõ név le ges ka pa ci tá sa 100 m3/h-nál na gyobb, vagy

b) a 20–100 m3/h ka pa ci tás igé nyû át adá si-át vé te li pont gáz mé rõ jé nek név le ges ka pa ci tá sa a be épí tett gáz üze mi
 berendezések név le ges ka pa ci tá sa i nak össze gé hez vi szo nyít va 15%-kal na gyobb.

2.1.12. A kez de mé nye zést a ren del ke zé sé re álló mû sza ki ada tok figye lembe véte lével (be épí tett gáz mé rõ név le ges
ka pa ci tá sa, üze me lõ be ren de zé sek szá ma, ka pa ci tá sa, éves gáz fel hasz ná lás) az elosz tói en ge dé lyes 30 na pon be lül kö te -
les fe lül vizs gál ni. A fe lül vizs gá lat le zá rá sát köve tõen az elosz tói en ge dé lyes a föld gáz for gal mat a mû sza ki lag in do kolt
gáz mé rõ ka pa ci tá sá nak meg fe le lõ dí já val kö te les el szá mol ni a be je len tés idõ pont já tól. Ha az elosz tói en ge dé lyes a fe lül -
vizs gá lat alap ján ki cse ré li a gáz mé rõt, az új gáz mé rõ be szer zé sé nek költ sé ge a gáz mé rõ tu laj do no sát ter he li. A fen ti
 mérõcserével kap cso la tos gáz mé rõ kö tés ki ala kí tá sá nak költ sé ge a rend szer hasz ná lót ter he li, ki vé ve ha az elosz tói en ge -
dé lyes az in do kolt gáz mé rõ cse rét 3 hó na pon be lül nem hajt ja vég re. Mé rõ cse re ese tén a föld gáz for ga lom el szá mo lá sá -
hoz új on nan be épít he tõ gáz mé rõk név le ges ka pa ci tá sát az 5. mel lék let tar tal maz za.

2.1.13. Ha a gáz mé rõ(k) 100 mbar-nál na gyobb üze mi nyo má sú sza kasz ba van(nak) be épít ve, az elosz tói en ge dé lyes
jo go sult a gáz mé rõ(k) név le ges (össz)ka pa ci tá sát gáz tech ni kai nor mál ál la pot ra át szá mí ta ni. Az át szá mí tás nál üze mi
 értékként a gáz mé rõ(k)nél mért üze mi nyo más át la gát, il let ve a for gal ma zott gáz hõ mér sék le té nek át la gát kell figye -
lembe ven ni.

2.1.14. Ha a gáz mé rõ
a) mé ré si tar to má nya nem il lesz ke dik az üze me lõ be ren de zé sek egy ide jû ka pa ci tás fel hasz ná lá sá hoz,
b) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal hi te le sí té si elõ írásában a tí pus ra vo nat ko zó an fog lal tak nak nem

 felel meg,
c) tí pus avult, vagy
d) a 2.2.2. pont sze rint ked vez ményt igény be vevõ rend szer hasz ná ló igény be vett leg na gyobb ka pa ci tá sá nak méré -

sére al kal mat lan,
az elosz tói en ge dé lyes kez de mé nyez he ti a gáz mé rõ cse ré jét a gyár tá si mé ret so ro zat nak meg fe le lõ tí pu sú és ka pa ci tá sú,
il let ve a mé rés ügyi szem pon tok nak meg fe le lõ elosz tói en ge dély esi tu laj do nú gáz mé rõ re. Ha az elosz tói en ge dé lyes
a  felülvizsgálat alap ján a mé rõ cse rét in do kolt nak tart ja, és a gáz mé rõt ki cse ré li, ak kor a mé rõ cse re költ sé ge – ki vé ve
a mé rõ hely ki ala kí tá sá nak költ sé gét – az elosz tói en ge dé lyest ter he li. A rend szer hasz ná ló kö te les tûr ni a gáz mé rõ cse ré -
jét. A mé rõ hely át ala kí tá si költ sé gé nek meg osz tá sá ban az ér de kelt fe lek meg ál la po dást köt nek.

2.1.15. A 7.  § (6) be kez dé sé nek a)–d) pont já ban meg ne ve zett rend szer hasz ná ló az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö -
tött órai ka pa ci tás 1%-nál na gyobb mér té kû túl lé pé se ese tén – át adá si-át vé te li pon ton ként – kö te les az adott hó na pon
 belül, –12 °C vagy an nál me le gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su lat la nul igény be vett leg na gyobb több let ka pa ci tás
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éves el osz tá si ka pa ci tás dí já nak 1,5-sze re sét (pót díj) és az adott hó na pon be lül, –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék le tû
na pon jo go su lat la nul igény be vett leg na gyobb – az adott hó nap ban a pót díj fi ze tés alap já ul szol gá ló több let tel je sít -
ménnyel csök ken tett – több let ka pa ci tás éves el osz tá si ka pa ci tás dí ját (utó la gos ka pa ci tás díj) meg fi zet ni az elosz tói en ge -
dé lyes nek. Is mé telt ka pa ci tás-túl lé pés ese tén a pót díj ha von ta is mé tel ten fel szá mí tás ra ke rül. Az utó la gos ka pa ci tás dí jat
csak a meg elõ zõ hó nap(ok)ban, –12 °C-nál hi de gebb na pon jo go su lat la nul igény be vett több let ka pa ci tás fe let ti ka pa ci -
tás ra kell meg fi zet ni. A ka pa ci tás-túl lé pé si pót díj és az utó la gos ka pa ci tás díj szá mí tá sá nak alap ja a gáz tech ni kai nor mál -
ál la pot ra át szá mí tott föld gáz köb mé ter ben le kö tött órai ka pa ci tás és a túl lé pés sel érin tett na pon át vett – köb mé ter ben
mért – gáz mennyi ség tel jes kü lön bö ze te.

2.1.16. A pót dí jak ki szá mí tá sá nál al kal ma zott, a gáz át adó ál lo má sok ra és a gáz nap ra vo nat ko zó napi át lag hõ mér sék -
let nek az OMSz ál tal mért és a gáz na pot kö ve tõ nap 9.00 órá ig nyil vá nos ság ra ho zott hõ mér sék let ér té ket kell te kin te ni.
Ha az adott hõ mér sék let-mé ré si he lyen adott gáz nap ra vo nat ko zó an nem áll ren del ke zés re át lag hõ mér sék let adat, a fe lek
az OMSz-t ké rik fel he lyet te sí tõ ér ték meg ál la pí tá sá ra. A fe lek meg ál la pod hat nak a gáz át adó ál lo má sok hoz ren delt
 hõmérséklet-mérési pon tok te kin te té ben. Meg ál la po dás hi á nyá ban a pót dí jak ki szá mí tá sá nál a 6. mel lék let sze rin ti be so -
ro lást kell al kal maz ni.

2.1.17. A 7.  § (6) be kez dé sé nek a)–d) pont ja i ban meg ne ve zett rend szer hasz ná ló ak ál tal fi ze ten dõ utó la gos ka pa ci tás -
díj össze gét

a) a gáz év so rán elõ ször, adott hó nap ban, –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su lat la nul igény be vett
leg na gyobb – a pót díj fi ze tés alap já ul szol gá ló több let tel je sít ménnyel csök ken tett – több let ka pa ci tás, és

b) a 2. mel lék let 2. pont já ban meg ha tá ro zott el osz tá si ka pa ci tás díj

szor za ta ként kell meg ál la pí ta ni.

2.1.18. Az adott hó nap ban, az utó la gos ka pa ci tás dí jat az 7.  § (6) be kez dé sé nek a)–d) pont ja i ban meg ne ve zett rend -
szer hasz ná ló ak nak a meg elõ zõ hó nap, –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék le tû nap ján jo go su lat la nul igény be vett leg na -
gyobb több let ka pa ci tás fe let ti ka pa ci tás ra kell meg fi zet ni.

2.1.19. Az elosz tói en ge dé lyes ál tal ha von ta be sze dett pót dí jak, va la mint a –12 °C-nál hi de gebb idõ ben a több let ér té -
ke sí tés  miatt fel me rült több let költ ség egyen le ge éves szin ten ki szá mí tás ra ke rül. A ne ga tív egyen leg köz vet le nül
a  következõ díj meg ál la pí tás nál, a po zi tív egyen leg – a Hi va tal dön té se alap ján – köz vet le nül a kö vet ke zõ díj meg ál la pí -
tás nál vagy köz ve tet ten a ka pa ci tás gaz dál ko dás el vét elõ se gí tõ be ru há zá sok meg valósításánál ke rül figye lembevételre.

2.2. Az éves el osz tá si ka pa ci tás-igény be vé tel sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon

2.2.1. Ha az át adá si-át vé te li pon ton a szer zõ dé si idõ szak ban, és a téli fo gyasz tá si idõ szak ban is vé te lez nek föld gázt,
az el osz tá si ka pa ci tás dí jat és az el osz tá si alap dí jat a téli fo gyasz tá si idõ szak ra igény be vett leg na gyobb ka pa ci tás alap ján
kö te les a fel hasz ná ló után a rend szer hasz ná ló meg fi zet ni. Igény be vett ka pa ci tás alatt a fel hasz ná ló leg na gyobb ka pa ci -
tá sú fel hasz ná lá sát mérõ gáz mé rõ(k) név le ges (össz)ka pa ci tá sa ér ten dõ, ha az át adá si-át vé te li pon ton ként 20 és 100 m3/h 
ér ték kö zött van, és a le kö tött ka pa ci tás ér ten dõ, ha a fel hasz ná ló leg na gyobb ka pa ci tá sú fel hasz ná lá sát mérõ gáz mé rõ(k) 
név le ges (össz)ka pa ci tá sa át adá si-át vé te li pon ton ként 100 m3/h-nál na gyobb. Az el osz tá si ka pa ci tás dí jat, az el osz tá si
alap dí jat, va la mint az el osz tá si for gal mi dí jat a szer zõ dé si idõ szak ban igény be vett leg na gyobb ka pa ci tás sze rin ti fel -
hasz ná lói ka te gó ria díj té te lei sze rint kö te les a rend szer hasz ná ló meg fi zet ni.

2.2.2. Ha a 20 m3/h-nál na gyobb ka pa ci tás igé nyû át adá si-át vé te li pon ton a szer zõ dé si idõ szak ban igény be vett leg na -
gyobb ka pa ci tás a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ra esik, ak kor a rend szer hasz ná ló kö te les a téli fo gyasz tá si
idõ szak ban igény be vett leg na gyobb ka pa ci tás alap ján meg fi ze tett el osz tá si alap dí jon, il let ve el osz tá si ka pa ci tás dí jon
 felül meg fi zet ni a téli idõ sza kon kí vü li idõ szak ban igény be vett leg na gyobb ka pa ci tás és a téli idõ szak ban igény be vett
leg na gyobb ka pa ci tás kü lön bö ze té re az el osz tá si alap díj vagy az el osz tá si ka pa ci tás díj 5%-át az elosz tói en ge dé lyes ál tal 
ki szám lá zott havi üte me zés ben. Eb ben az eset ben a 100 m3/h-nál na gyobb ka pa ci tás igé nyû át adá si-át vé te li pon ton
a rend szer hasz ná ló kö te les kü lön ka pa ci tás-le kö tést a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ra is meg ad ni. A 20 és
100 m3/h kö zöt ti ka pa ci tás igé nyû át adá si-át vé te li pont ese té ben ez az el szá mo lás ak kor al kal maz ha tó, ha van leg alább
egy olyan üzem be he lye zett gáz mé rõ, ame lyen ke resz tül a téli fo gyasz tá si idõ szak ban nem tör té nik gáz vé te le zés.

2.2.3. Ha a 2.2.2. pont sze rin ti el szá mo lás alá vont át adá si-át vé te li pon ton no vem ber és de cem ber hó na pok ban is sor
ke rül a téli idõ sza kon kí vü li idõ szak ra vo nat ko zó ka pa ci tás igény be vé te lé re, ak kor (a szer zõ dé si idõ szak ban igény be vett 
leg na gyobb ka pa ci tás és a téli idõ szak ban igény be vett leg na gyobb ka pa ci tás kü lön bö ze té re) a rend szer hasz ná ló az
 elosztási ka pa ci tás dí jat vagy az el osz tá si alap dí jat – a 2.2.1. és 2.2.2. pont sze rin ti össze gen fe lül – azok ra a no vem be ri és 
de cem be ri na pok ra is kö te les meg fi zet ni, ame lye ken az át adá si-át vé te li pon ton föld gázt vé te lez nek. Ha az át adá si-át vé -
te li pon ton no vem ber és de cem ber hó na pok ban 0 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék le tû na pon vagy a téli fo gyasz tá si idõ -
szak elsõ hó nap ja után is tör té nik gáz vé te le zés, az elosz tói en ge dé lyes jo go sult a téli idõ sza kon kí vü li idõ szak ban igény -
be vett leg na gyobb ka pa ci tás után az el osz tá si ka pa ci tás dí jat vagy az el osz tá si alap dí jat – a 2.2.1. pont sze rint – egész
évre ér vé nye sí te ni. A rend szer hasz ná ló ál tal a gáz év ben az át adá si-át vé te li pont ra (el osz tá si ka pa ci tás díj ban vagy el osz -
tá si alap díj ban) meg fi ze tett összeg – az eset le ges pót dí jak, a köt bé rek és a kár té rí té sek figye lembevétele nél kül – leg fel -
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jebb a téli idõ sza kon kí vü li idõ szak ban igény be vett leg na gyobb ka pa ci tás ra szá mí tott éves el osz tá si ka pa ci tás díj vagy
el osz tá si alap díj le het.

2.2.4. Az át adá si-át vé te li pon ton ként igény be vett leg na gyobb órai ka pa ci tá sok jog ha tá lyos be je len té sét az
ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kell meg ten ni.

2.2.5. Az igény be vett ka pa ci tás be je len té sé nek ké se del me (el mu lasz tá sa) ese tén az elosz tói en ge dé lyes a so ron kö -
vet ke zõ szer zõ dé si idõ sza kot meg elõ zõ szer zõ dé si idõ szak ra igény be vett ka pa ci tá so kat jo go sult ér vé nyes igény be vett
ka pa ci tás nak te kin te ni mind ad dig, amíg a rend szer hasz ná ló a ka pa ci tás be je len té sé nek nem tesz ele get. Ilyen ké se de lem
ese tén a rend szer hasz ná ló – a be je len tett ka pa ci tás után a tel jes szer zõ dé si idõ szak ra fel szá molt el osz tá si ka pa ci tás dí jon
fe lül – kö te les az elosz tói en ge dé lyes ré szé re meg fi zet ni az adott át adá si-át vé te li pont(ok)ra a ké se de lem idõ tar ta ma alatt
figye lembe vett ka pa ci tás éves el osz tá si ka pa ci tás dí já nak, vagy alap dí já nak 1/365 ré szét a ké se de lem min den nap já ra
(pót díj).

2.2.6. A pót díj ra vo nat ko zó szám lát az elosz tói en ge dé lyes az el osz tá si ka pa ci tás díj vagy alap díj szám lá já val együtt
jo go sult ki ál lí ta ni a rend szer hasz ná ló szá má ra, aki a pót díj szám lá ját az el osz tá si ka pa ci tás díj, vagy alap díj szám lá já val
együtt kö te les ki egyen lí te ni.

2.2.7. Ha a fel hasz ná ló a gáz év kez de te elõtt éves ka pa ci tás igényt je len tett be, és az el osz tá si ka pa ci tás dí jat vagy az
el osz tá si alap dí jat ezen ka pa ci tás-igény be vé tel alap ján fi zet te a gáz év kez de té tõl a szer zõ dés fel mon dá sá nak ha tá lyo su -
lá sá ig, ak kor az új ke res ke dõ nek a vissza adott ka pa ci tá sok kal azo nos le kö té se ket kell meg ten nie, amely nek – az igény -
be vé tel tí pu sá tól füg gõ en a 2.2.1. vagy a 2.2.2. pont sze rint ki szá mí tott – el osz tá si ka pa ci tás dí ját vagy el osz tá si alap dí ját
idõ ará nyo san kell meg fi zet ni a gáz év hát ra lé võ ré szé re.

2.2.8. Az elosz tói en ge dé lyes kö te les az egye te mes szol gál ta tó nak a ki lé põ fo gyasz tók  miatt szük sé ges szer zõ dés mó -
do sí tást – el len szol gál ta tás-men te sen – le he tõ vé ten ni a gáz év kez de te és az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés fel mon dá -
sá nak ha tá lyo su lá sa kö zöt ti idõ szak ban.

2.2.9. A föld gáz el lá tás ba év köz ben be kap cso ló dó új fel hasz ná ló, il let ve a gáz év fo lya mán éves több let ka pa ci tást
igény be vevõ fel hasz ná ló ese té ben – az el osz tá si alap dí jat és a 2.1.10. pont sze rin ti el osz tá si áta lány dí jat fi ze tõ fel hasz -
ná lók ese tét ki vé ve – az éves el osz tá si ka pa ci tás dí jat, il let ve el osz tá si alap dí jat kell meg fi zet ni a gáz év bõl hát ra lé võ idõ -
szak alatt. Az el osz tá si alap dí jat és a 2.1.10. pont sze rin ti el osz tá si áta lány dí jat fi ze tõ fel hasz ná lók ese té ben az el osz tá si
alap díj, il let ve az el osz tá si áta lány díj idõ ará nyos ré szét kell meg fi zet ni a gáz év bõl hát ra lé võ idõ szak alatt. A meg kez dett
hó nap vagy idõ szak egész hó nap nak vagy idõ szak nak szá mít.

2.3. A havi el osz tá si ka pa ci tás-igény be vé tel sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon

2.3.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött leg na gyobb órai ka pa ci tá sok jog ha tá lyos be je len té sét a ter ve zett igény -
be vé telt leg alább 30 nap tá ri nap pal meg elõ zõ en kell meg ten ni.

2.3.2. A le kö tött ka pa ci tás be je len té sé nek ké se del me (el mu lasz tá sa) ese tén a rend szer hasz ná ló – a be je len tett ka pa ci -
tás után a tel jes szer zõ dé si idõ szak ra fel szá molt el osz tá si ka pa ci tás dí jon fe lül – kö te les az elosz tói en ge dé lyes ré szé re
meg fi zet ni az adott át adá si-át vé te li pont(ok)ra a ké se de lem idõ tar ta má ra a be je len tett ka pa ci tás éves el osz tá si ka pa ci tás -
dí já nak 1/365 ré szét a ké se de lem min den nap já ra (pót díj).

2.3.3. A pót díj ra vo nat ko zó szám lát az elosz tói en ge dé lyes az el osz tá si ka pa ci tás díj szám lá já val együtt jo go sult ki ál lí ta ni
a rend szer hasz ná ló szá má ra, aki a pót díj szám lá ját az el osz tá si ka pa ci tás díj szám lá já val együtt kö te les ki egyen lí te ni.

2.3.4. Azon át adá si-át vé te li pont után, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban föld gázt vé te lez nek, a le kö tés idõ tar ta -
má nak elsõ hó nap já ra a 2. mel lék let 2. pont já ban meg ha tá ro zott éves el osz tá si ka pa ci tás díj vagy el osz tá si alap díj 90%-át, 
va la mint min den to váb bi meg kez dett hó nap után az éves el osz tá si ka pa ci tás díj vagy el osz tá si alap díj to váb bi 10%-át kö -
te les a rend szer hasz ná ló meg fi zet ni. Min den – a téli fo gyasz tá si idõ szak ban le kö tött ka pa ci tás fe let ti – új le kö tés ese tén
az el osz tá si ka pa ci tás dí jat a fen ti mó don kell ki szá mí ta ni.

2.3.5. Azon át adá si-át vé te li pont után, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban nem vé te lez nek föld gázt a le kö tés idõ -
tar ta má nak elsõ hó nap já ra, a 2. mel lék let 2. pont já ban meg ha tá ro zott éves el osz tá si ka pa ci tás díj vagy el osz tá si alap díj
20%-át, va la mint min den to váb bi meg kez dett hó nap után az éves el osz tá si ka pa ci tás díj vagy el osz tá si alap díj to váb bi
5%-át kö te les a rend szer hasz ná ló meg fi zet ni. Min den – a nem téli fo gyasz tá si idõ szak ban le kö tött ka pa ci tás fe let ti – új
le kö tés ese tén az el osz tá si ka pa ci tás dí jat a fen ti mó don kell ki szá mí ta ni.

2.3.6. Azon át adá si-át vé te li pont, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban föld gázt vé te lez nek, és ame lyen egy idõ pont -
ban leg alább 3 hó nap ra vesz igény be a rend szer hasz ná ló elosz tói ka pa ci tást, a gáz év hát ra lé võ ré szé ben té rí tés men te sen
ve he tõ igény be.

2.3.7. Azon át adá si-át vé te li pont, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban nem vé te lez nek föld gázt, és ame lyen egy
idõ pont ban leg alább 3 hó nap ra vesz igény be a rend szer hasz ná ló elosz tói ka pa ci tást, a gáz év hát ra lé võ – téli fo gyasz tá si
idõ sza kon kí vü li – ré szé ben té rí tés men te sen ve he tõ igény be.
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2.4. A napi el osz tá si ka pa ci tás-le kö tés sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon
2.4.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött leg na gyobb órai ka pa ci tá sok jog ha tá lyos be je len té sét a ter ve zett igény -

be vé telt leg alább 3 nap tá ri nap pal meg elõ zõ en kell meg ten ni.
2.4.2. A le kö tött ka pa ci tás be je len té sé nek ké se del me (el mu lasz tá sa) ese tén a rend szer hasz ná ló – a be je len tett ka pa ci -

tás után a tel jes szer zõ dé si idõ szak ra fel szá molt el osz tá si ka pa ci tás dí jon fe lül – kö te les az elosz tói en ge dé lyes ré szé re
meg fi zet ni az adott át adá si-át vé te li pont(ok)ra a ké se de lem idõ tar ta má ra a be je len tett ka pa ci tás éves el osz tá si ka pa ci tás -
dí já nak 1/365 ré szét a ké se de lem min den nap já ra (pót díj).

2.4.3. A pót díj ra vo nat ko zó szám lát az elosz tói en ge dé lyes az el osz tá si ka pa ci tás díj szám lá já val együtt jo go sult ki ál lí ta ni
a rend szer hasz ná ló szá má ra, aki a pót díj szám lá ját az el osz tá si ka pa ci tás díj szám lá já val együtt kö te les ki egyen lí te ni.

2.4.4. Azon át adá si-át vé te li pont után, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban föld gázt vé te lez nek, a le kö tés idõ tar ta -
má nak min den nap já ra a 2. mel lék let 2. pont já ban meg ha tá ro zott éves el osz tá si ka pa ci tás díj vagy el osz tá si alap díj
110%-ának az 1/30-ad ré szét kö te les meg fi zet ni a rend szer hasz ná ló.

2.4.5. Azon át adá si-át vé te li pont után, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban nem vé te lez nek föld gázt a le kö tés idõ -
tar ta má nak min den nap já ra, a 2. mel lék let 2. pont já ban meg ha tá ro zott éves el osz tá si ka pa ci tás díj vagy el osz tá si alap díj
50%-ának az 1/30-ad ré szét kö te les meg fi zet ni a rend szer hasz ná ló.

2.4.6. Azon át adá si-át vé te li pont, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban föld gázt vé te lez nek, és ame lyen a rend szer -
hasz ná ló egy idõ pont ban leg alább 40 nap ra köt le elosz tói ka pa ci tást, a gáz év hát ra lé võ ré szé ben té rí tés men te sen ve he tõ
igény be.

2.4.7. Azon át adá si-át vé te li pont, ame lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban nem vé te lez nek föld gázt, és ame lyen a rend -
szer hasz ná ló egy idõ pont ban leg alább 40 nap ra köt le elosz tói ka pa ci tást, a gáz év hát ra lé võ – téli fo gyasz tá si idõ sza kon
kí vü li – ré szé ben té rí tés men te sen ve he tõ igény be.

2.5. Az éves el osz tá si meg sza kít ha tó ka pa ci tás-le kö tés sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon
2.5.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött meg sza kít ha tó órai ka pa ci tá sok jog ha tá lyos be je len té sét az ÜKSZ-ben

meg ha tá ro zott idõ pon tig kell meg ten ni.
2.5.2. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli fo gyasz tá si idõ szak ban és leg fel jebb össze sen 10 gáz nap idõ tar tam ra te szi

le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó ka pa ci tás díja a 2. mel lék let 2. pont já ban meg ha tá ro zott el osz tá si alap díj vagy el osz tá si
ka pa ci tás díj 90%-a.

2.5.3. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli fo gyasz tá si idõ szak ban és leg fel jebb össze sen 30 gáz nap idõ tar tam ra te szi
le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó ka pa ci tás díja a 2. mel lék let 2. pont já ban meg ha tá ro zott el osz tá si alap díj vagy el osz tá si
ka pa ci tás díj 50%-a.

2.5.4. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli fo gyasz tá si idõ szak ban és össze sen 30 gáz nap nál hosszabb idõ tar tam ra
 teszi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó ka pa ci tás díja a 2. mel lék let 2. pont já ban meg ha tá ro zott el osz tá si alap díj vagy
 elosztási ka pa ci tás díj 10%-a.

2.6. A havi el osz tá si meg sza kít ha tó ka pa ci tás-le kö tés sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon
2.6.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött meg sza kít ha tó órai ka pa ci tá sok jog ha tá lyos be je len té sét a ter ve zett

igény be vé telt leg alább 30 nap pal meg elõ zõ en kell meg ten ni.
2.6.2. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást leg fel jebb össze sen 3 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó

ka pa ci tás díja a 2.3. pont ban meg ha tá ro zott el osz tá si alap díj vagy el osz tá si ka pa ci tás díj 90%-a.
2.6.3. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást leg fel jebb össze sen 10 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó 

ka pa ci tás díja a 2.3. pont ban meg ha tá ro zott el osz tá si alap díj vagy el osz tá si ka pa ci tás díj 50%-a.
2.6.4. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást leg fel jebb össze sen 25 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó 

ka pa ci tás díja a 2.3. pont ban meg ha tá ro zott el osz tá si alap díj vagy el osz tá si ka pa ci tás díj 10%-a.
2.6.5. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást össze sen 25 gáz nap nál hosszabb idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít -

ha tó ka pa ci tás után a rend szer hasz ná ló el osz tá si alap- vagy ka pa ci tás dí jat nem fi zet.

2.7. A napi meg sza kít ha tó el osz tá si ka pa ci tás-le kö tés sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon
2.7.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött meg sza kít ha tó órai ka pa ci tá sok jog ha tá lyos be je len té sét a ter ve zett

igény be vé telt meg elõ zõ gáz nap vé gé ig kell meg ten ni.
2.7.2. Ha a téli fo gyasz tá si idõ szak ban a meg sza kít ha tó ka pa ci tás-le kö tés sel – a meg sza kít ha tó ka pa ci tás-le kö tés sel

meg egye zõ mér té kû – föld gáz vé te le zés re ke rül sor, a napi el osz tá si alap díj vagy el osz tá si ka pa ci tás díj mér té ke a 2. mel -
lék let 2. pont já ban meg ha tá ro zott éves el osz tá si alap díj vagy el osz tá si ka pa ci tás díj 110%-ának az 1/60-ad ré sze.

2.7.3. Ha a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ban a meg sza kít ha tó ka pa ci tás-le kö tés sel – a meg sza kít ha tó
 kapacitás-lekötéssel meg egye zõ mér té kû – föld gáz vé te le zés re ke rül sor, a napi el osz tá si alap díj vagy el osz tá si ka pa ci tás -
díj mér té ke a 2. mel lék let 2. pont já ban meg ha tá ro zott éves el osz tá si alap díj vagy el osz tá si ka pa ci tás díj 50%-ának az
1/60-ad ré sze.
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2.8. No mi ná lás

Ha a rend szer hasz ná ló az ÜKSZ-ben fog lal tak sze rint no mi nált, a no mi ná lás ban meg adott leg na gyobb ka pa ci tás tól
nem tért el, és az elosz tói en ge dé lyes ezt – sa ját hi bá já ból – nem tud ja tel je sí te ni, az elosz tói en ge dé lyes elosz tói no mi ná -
lá si el té ré si pót dí jat kö te les fi zet ni az érin tett rend szer hasz ná ló nak. Az elosz tói no mi ná lá si el té ré si pót díj az át adá si-át -
vé te li pon ton no mi nált ka pa ci tás és a ren del ke zés re bo csá tott ka pa ci tás kö zöt ti ka pa ci tás ra szá mí tott éves el osz tá si ka pa -
ci tás díj 1,5-szö rö se a havi leg na gyobb ka pa ci tás kü lönb ség re szá mít va. Az elosz tói no mi ná lá si el té ré si pót díj ha von ta
újra fel szá mít ha tó.

2.9. Egyéb sza bá lyok

2.9.1. A köz vi lá gí tá si célú fo gyasz tás el szá mo lá sa ese tén a köz te rü le te ket meg vi lá gí tó be ren de zé sek kar ban tar tá si és
fenn tar tá si költ sé ge i nek – be le ért ve a vi lá gí tó tes tek pót lá sá nak és cse ré jé nek a költ sé ge it is – meg fi ze té se te kin te té ben az 
érin tett szer zõ dõ fe lek kü lön meg ál la po dá sa az irány adó.

2.9.2. Az el osz tó ve ze ték re csat la ko zó fo gyasz tók ese té ben az elosz tói en ge dé lyes ál tal rend sze res idõ kö zön ként le ol -
va sott – en nek hi á nyá ban jog sza bály vagy az üz let sza bály za tok sze rint meg ha tá ro zott – föld gáz mennyi sé ge je len ti az el -
osz tá si for gal mi díj fi ze té sé nek az alap ját.

2.9.3. Áram lás ta ni lag azo nos el osz tó ve ze té ken lévõ át adó ál lo má sok ra a mér leg kört al ko tó, nyil ván tar tás ba vett fel -
jo go sí tott fo gyasz tók az át adá si-át vé te li pon tok ka pa ci tás-le kö té se i nek össze vo ná sá ban is meg ál la pod hat nak az elosz tói
en ge dé lyes sel.

3. Tá ro lá si díj rend szer

3.1. A 2. mel lék let ben meg ál la pí tott tá ro lá si ta ri fák az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott tá ro lói rend szer szin tû alap szol gál ta -
tá sok ra nyúj ta nak fe de ze tet az aláb bi kor lá tok figye lembe véte lével, me lyek rész le tes le írá sát a tá ro lói en ge dé lyes a szer -
zõ dõ part ne rek ré szé re a szer zõ dés kö té si fo lya ma tot meg elõ zõ en biz to sít ja:

a) a rend szer hasz ná ló a tá ro ló ki tá ro lá sá nak és be tá ro lá sá nak az in dí tá sá ra vo nat ko zó – a tá ro lói en ge dé lyes üz let sza -
bály za tá ban rög zí tett – sza bá lyok nak meg fele lõen ve he ti igény be a tá ro lá si szol gál ta tást; az in dí tás kor el ér he tõ csúcs ka -
pa ci tást a tá ro lói en ge dé lyes hon lap ján fo lya ma to san köz zé te szi;

b) a le kö tött tá ro lói csúcs ka pa ci tás a tá ro ló töl tött sé gé nek függ vé nyé ben áll a rend szer hasz ná lók ré szé re; a min den -
ko ri igény be ve he tõ csúcs ka pa ci tás a tá ro lói en ge dé lyes in for ma ti kai rend sze ré ben el len õriz he tõ;

c) tá ro lói ki adá si pon to kon gáz mi nõ ség-vál to zás kö vet kez het be a be tá rolt gáz és az el té rõ mi nõ sé gû tá ro lói pár na gáz
ke ve re dé se  miatt; a tá ro lói en ge dé lyes a be tá rolt és ki tá rolt hõ mennyi ség kü lön bö ze tét a tá ro lá si szer zõ dés sze rint el szá -
mol ja a tá rol ta tó val.

3.2. Ha a tá ro lói szol gál ta tást igény be vevõ a be tá ro lá si cik lus ban a tá ro lá si szer zõ dés ben rög zí tett nél több mo bil ka -
pa ci tást igé nyel, ak kor a több let mo bil ka pa ci tás-igény re a ko ráb ban meg ál la pí tott tá ro lói mo bil díj jal szá mí tott több let tá -
ro lói mo bil dí jat kell meg fi zet nie a tá ro lói szol gál ta tást igény be ve võ nek a hát ra lé võ tá ro lá si idõ szak ban, havi egyen le tes
rész le tek ben.

3.3. Ha a tá ro lói szol gál ta tást igény be vevõ a be tá ro lá si cik lus ban a tá ro lá si szer zõ dés ben rög zí tett nél egy ide jû leg
több csúcs- és több mo bil ka pa ci tást igé nyel, ak kor a tá ro lói szol gál ta tást igény be ve võ nek a hát ra lé võ tá ro lá si idõ szak -
ban, havi egyen le tes rész le tek ben meg kell fi zet nie

a) az új csúcs-mo bil arány nak meg fe le lõ tá ro lói csúcs díj jal a tel jes csúcs ka pa ci tás-igény re szá molt tá ro lói csúcs díj és
a már meg fi ze tett tá ro lói csúcs díj kö zöt ti kü lön bö ze tet,

b) az új csúcs-mo bil arány nak meg fe le lõ tá ro lói mo bil díj jal a tel jes mo bil ka pa ci tás-igény re szá molt tá ro lói mo bil díj
és a már meg fi ze tett tá ro lói mo bil díj kö zöt ti kü lön bö ze tet, va la mint

c) ha az új csúcs-mo bil arány sze rint szá mí tott tá ro lói mo bil díj, il let ve tá ro lói csúcs díj ke ve sebb, mint a ko ráb ban igé -
nyelt mo bil ka pa ci tás ra és csúcs ka pa ci tás ra meg fi ze tett tá ro lói mo bil díj, il let ve tá ro lói csúcs díj, a tá ro lói en ge dé lyest
díj-vissza fi ze té si kö te le zett ség nem ter he li.

3.4. Ha a tá ro lói szol gál ta tást igény be vevõ a ki tá ro lá si cik lus ban a tá ro lá si szer zõ dés ben rög zí tett csúcs ka pa ci tás nál
töb bet igé nyel, meg kell fi zet nie a hát ra lé võ tá ro lá si idõ szak ban, havi egyen le tes rész le tek ben

a) az új csúcs-mo bil arány nak meg fe le lõ tá ro lói csúcs díj jal a tel jes csúcs ka pa ci tás-igény re szá molt tá ro lói csúcs díj és
a már meg fi ze tett tá ro lói csúcs díj kö zöt ti kü lön bö ze tet, va la mint

b) az új csúcs-mo bil arány nak meg fe le lõ tá ro lói mo bil díj jal a tel jes mo bil ka pa ci tás-igény re szá molt tá ro lói mo bil díj
és a be tá ro lá si idõ szak ban meg fi ze tett tá ro lói mo bil díj kö zöt ti kü lön bö ze tet.

Ezt köve tõen a több let csúcs ka pa ci tás – a 3.1. pont nak meg fele lõen – a tel jes ki tá ro lá si pe ri ó dus ban a rend szer hasz ná -
ló ren del ke zé sé re áll.
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3.5. Ha az új csúcs-mo bil arány sze rint szá mí tott tá ro lói mo bil díj és tá ro lói csúcs díj ke ve sebb, mint a ko ráb ban igé -
nyelt mo bil ka pa ci tás ra és csúcs ka pa ci tás ra meg fi ze tett tá ro lói mo bil díj és tá ro lói csúcs díj, a tá ro lói en ge dé lyest
díj-vissza fi ze té si kö te le zett ség nem ter he li.

3.6. A 3.2., 3.3. és 3.4. pon tok sze rin ti több let ka pa ci tás-igé nye ket a tá ro lói en ge dé lyes vissza uta sít hat ja.

3.7. Ha a tá ro lói szol gál ta tást igény be vevõ a tá ro lá si szer zõ dés ben rög zí tett ér ték tõl el té rõ napi be tá ro lá si ka pa ci tás -
sal kí ván be tá rol tat ni, azt a tá ro lói en ge dé lyes be tá ro lá si pót díj meg fi ze té se el le né ben en ge dé lyez he ti.

3.8. A be tá ro lá si pót díj a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott be tá ro lá si ütem nél
a) 5–20%-kal na gyobb be tá ro lás ese tén 10%-a,
b) több mint 20%-kal na gyobb be tá ro lás ese tén 20%-a

az adott hó nap ban be tá rolt tel jes mennyi ség re ve tí tett be tá ro lá si díj nak.

3.9. A be tá ro lá si pót díj a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott be tá ro lá si ütem nél
a) 20–50%-kal ki sebb üte mû be tá ro lás ese tén 10%-a,
b) 50%-nál ki sebb üte mû be tá ro lás ese tén 20%-a

az adott hó nap ban be tá rolt tel jes mennyi ség re ve tí tett be tá ro lá si díj nak.

3.10. A be tá ro lá si pót dí jat ha von ta, a tárgy hót kö ve tõ hó nap ban, a tárgy hó nap ban elõ for dult leg na gyobb pót díj té nye -
zõ vel szá mít va kell meg fi zet ni.

3.11. A tá ro ló hi bá já ból be kö vet ke zett napi be tá ro lá si ka pa ci tás csök ke né sért a tá ro lói szol gál ta tást igény be ve võt
nem ter he li fe le lõs ség. A tá ro lói en ge dé lyes a napi be tá ro lá si ka pa ci tá si ütem

a) 5–20%-os csök ke nés ese tén a be tá ro lá si díj 50%-át,
b) 20%-nál na gyobb csök ke nés ese tén be tá ro lá si 100%-át

fi ze ti meg pót díj ként a csök kent be tá ro lá si ka pa ci tá sú idõ szak ra, a szer zõ dött be tá ro lan dó és a tény le ge sen be tá rolt gáz -
mennyi sé gek kü lön bö ze té re ve tít ve. Ha a tá ro lói szol gál ta tást igény be vevõ bi zo nyí tot tan a be tá ro lá si ka pa ci tás csök ke -
né se  miatt nem tud ja fel töl te ni a le kö tött mo bil tér fo ga tot, a tá ro lói en ge dé lyes a nem hasz nált tér fo gat és a szer zõ dé ses
tá ro lói mo bil díj szor za tá nak meg fe le lõ össze get is meg fi ze ti a tá ro lói szol gál ta tást igény be ve võ nek.

3.12. Ha a tá ro ló ban a ki tá ro lá si idõ szak vé gén tá rolt gáz ma rad, és a kö vet ke zõ gáz év re a rend szer hasz ná ló nem köt
le leg alább a benn ma radt gáz tá ro lá sá hoz meg fe le lõ mo bil gáz ka pa ci tást, ak kor a tá ro lói en ge dé lyes jo go sult – át lát ha tó
el szá mo lá si mó don – a tá ro ló ban ma radt gáz ér té ke sí té sé re. Az ér té ke sí tés bõl szár ma zó be vé tel és az ér té ke sí tés költ sé -
ge i nek kü lönb sé ge ként fenn ma ra dó be vé telt a tá ro lói en ge dé lyes a rend szer hasz ná ló szá má ra meg té rí ti.

3.13. Az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés fel mon dá sá nak tá ro lá si éven be lül tör té nõ ha tá lyo su lá sá ig a fel hasz ná ló – még
egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló ként – az egye te mes szol gál ta tá si dí jak ban fi ze ti meg a tá ro ló igény be vé te lét.

3.14. A tá ro lói en ge dé lyes ke res ke dõ vál tás ese tén a szük sé ges szer zõ dés mó do sí tást – el len szol gál ta tás-men te sen –
kö te les le he tõ vé ten ni, ha a föld gáz ke res ke dõ ál tal a fel hasz ná ló ré szé re ko ráb ban le kö tött ka pa ci tá so kat az új ke res ke dõ
tel jes mér ték ben le kö ti.

3.15. A tá ro lói mo bil díj és a tá ro lói csúcs díj a tá ro lá si év fo lya mán havi egyen lõ rész le tek ben fi ze ten dõ.

3.16. A be tá ro lá si díj és a ki tá ro lá si díj ha von ta a havi be tá rolt és a ki tá rolt mennyi ség után, a tárgy hót kö ve tõ hó nap -
ban fi ze ten dõ.

4. Rend szer irá nyí tá si díj rend szer

4.1. A rend szer irá nyí tá si szol gál ta tás igény be vé te le és a rend szer irá nyí tá si díj meg fi ze té se a gáz pi ac min den, az
együtt mû kö dõ föld gáz el lá tó rend szert igény be ve võ és azt mû köd te tõ sze rep lõ je szá ma ra kö te le zõ.

4.2. A rend szer irá nyí tá si díj áta lány díj, me lyet min den díj fi ze tés re kö te le zett egy sé ge sen meg fi zet.

4.3. Díj fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zik
a) a GET sze rin ti – szál lí tói, elosz tói, tá ro lói – en ge dé lyes te vé keny sé get vég zõ tár sa sá gok ese tén az en ge dély ha tály -

ba lé pé sé nek idõ pont já tól,
b) a ka pa ci tás-le kö té si szer zõ dés sel ren del ke zõ fel hasz ná lók ese té ben a rend szer hasz ná la ti szer zõ dés ha tály ba lé pé -

sé nek idõ pont já tól,
c) föld gáz ter me lõ ese té ben a rend szer hasz ná la ti szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já tól vagy az együtt mû kö dõ

föld gáz el lá tó rend szer hez tör té nõ csat la ko zás sal egy idõ ben,
d) a Ma gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ Szö vet ség ese tén a stra té gi ai kész le tek ren del ke zés re ál lá sá nak idõ pont já tól.
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4. melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Az üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történõ átszámítás
 általános szabályai

Az át szá mí tás nál a
a) szû kí tõ ele mes (mé rõ pe re mes) mé rõk ese tén a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal HE 64/1989. szá mú

hi te le sí té si elõ írásában fog lal ta kat,
b) tur bi nás, for gó du gattyús, va la mint ör vény le vá lá sos el ven mû kö dõ mé rõk ese tén a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé -

lye zé si Hi va tal HE 75/1992. szá mú hi te le sí té si elõ írásában fog lal ta kat,
c) le me zes (memb rá nos) mérõ ese tén a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal HE 2/1996. szá mú hi te le sí té si

elõ írásában fog lal ta kat
kell al kal maz ni.

5. melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Az újonnan beépíthetõ gázmérõk

Mé ret sor Név le ges ka pa ci tás (m3/h)

a)   

 G-25 25

 G-40 40

 G-65 65

 G-100 100

b) 

 G-160 160

6. számú melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Szállítási kilépési pontokhoz rendelt hõmérsékletmérési pontok

OMSZ mé ré si pont
meg ne ve zé se

OTR/WEM ki adá si pont meg ne ve zé se

Agárd Du na új vá ros 1, Du na új vá ros, Du na új vá ros 2, Du na új vá ros 3, Száz ha lom bat ta I-5-2 (DHE),
Du na új vá ros 4, Ká pol nás nyék+Me zõ szent györgy, Ká pol nás nyék, Me zõ szent györgy,
Ná dasd la dány 1-2+2, Ná dasd la dány 2, Ná dasd la dány 1-1, Sza bad egy há za 1+2,
Sza bad egy há za 1, Sza bad egy há za 2, DHE 1+2, Száz ha lom bat ta I-1 (DHE), Száz ha lom bat ta
I-2 (DHE), Száz ha lom bat ta I-3 (DHE), Száz ha lom bat ta I-5-1 (DHE), Szé kes fe hér vár,
Szé kes fe hér vár 1, Szé kes fe hér vár 2, Sza bad battyán 1-1, Sza bad battyán 1-2

Baja Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bá ta szék, Bát mo nos tor 1-1, Bát mo nos tor 1-2, Fel sõ szen ti ván,
Mo hács, Pa lo ta bo zsok, Szek szárd I+II, Szek szárd I, Szek szárd II, Vár domb

Bé kés csa ba Bé kés, Bé kés csa ba 1+2+Te lek ge ren dás, Bé kés csa ba 1, Bé kés csa ba 2, Te lek ge ren dás,
Ge ren dás + Bé kés csa ba 3, Bé kés csa ba 3, Gyu la, Me zõ be rény, Mu rony, Sar kad + Méh ke rék,
Sar kad, Méh ke rék, Új kí gyós
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OMSZ mé ré si pont
meg ne ve zé se

OTR/WEM ki adá si pont meg ne ve zé se

Bu da pest-Lõ rinc Alag 1+2, Alag 1, Alag 2, Bu da örs+Bu da té tény 1+Száz ha lom bat ta I-5-1 (DHE), Bu da örs,
Bu da té tény 1, Ceg léd I+II, Ceg léd I, Ceg léd II, Ceg léd ber cel, Cse pel 1-2+2, Cse pel 1-2,
Cse pel 2, Döm söd, Fót, Gö döl lõ 1+2, Gö döl lõ 1, Gö döl lõ 2, Gyál, Bu da pest, Ika rusz 1,
Ika rusz 2, Kõ bá nya 1, So rok sár 1-1, Cse pel 1-1, Bu da té tény 2, Soly már völgy 1-1,
Rá kos pa lo ta 1, Hárs hegy, Szent end re 1, Száz ha lom bat ta I-4 (DHE), Kõ bá nya 2, Rá kos pa lo ta 
2, Ma jos há za, Ma kád, Mo nor, Nagy kõ rös, Pi lis vö rös vár + Soly már völgy 1-2, Pi lis vö rös vár,
Soly már völgy 1-2, Pusz ta vacs, So rok sár 1-2, Szent end re 2, Szi get szent mik lós,
Szi get szent mik lós I, Szi get szent mik lós II, Szõd, Tö köl, Új har tyán, Vác I+III-1-2, Vác I, Vác 
III-1-2, Vác III-1-1 (DCM), Ve csés 1, Ve csés 2, Ve csés 3-1, Ve csés 3-2, Zsám bok 2, MOL
DUFI, Száz ha lom bat ta II-1 (DUFI), Száz ha lom bat ta II-2 (DUFI), Soly már völgy 2, Ecser

Deb re cen Bal ma zúj vá ros, Be rettyó új fa lu, Bö dön hát 1-2, Bö dön hát 1-1, Deb re cen, Deb re cen I-1,
Deb re cen I-2, Deb re cen II, Deb re cen I-3, Ebes, Egyek, Haj dú bö ször mény, Haj dú sám son,
Haj dú szo bosz ló II, Kaba 1-1, Kaba 1-2, Me zõ sas, Nád ud var, Nagy he gyes, Püs pök la dány,
Sá ránd, Tég lás, Ti sza cse ge

Eger Bé la pát fal va, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyön gyös, Hat van, Kál, Mát ra de recs ke,
Me zõ kö vesd, Me zõ nagy mi hály, Nagy fü ged, Pé ter vá sá ra, Sám son há za, Tar na le lesz,
Zagy va szán tó 1, Zagy va szán tó 2, Vi son ta

Gyõr Bá bol na, Bõny ré ta lap, De ve cser, De ve cser 1-2, De ve cser 1-1, Gyõr 1+2+Töl tés ta va, Gyõr 1, 
Gyõr 2, Töl tés ta va, Ik rény, Lo vász pa to na 1-1, Lo vász pa to na 1-2, Pápa

Káld Cell dö mölk, Já nos há za, Káld, Meggyes ko vá csi

Ka pos vár Ba bó csa, Dél-Ba la ton kör zet, Ba la ton szép lak, Ba la ton bog lár, Mar ca li, Há rom fa, Ka pos vár
I+II, Ka pos vár I, Ka pos vár II, Len gyel tó ti, Nagy atád, Öreg lak 1-1, Öreg lak 1-2, So mogy jád

Ka pu vár Csor na, Fer tõ szent mik lós, Ka pu vár, Rép ce lak, Új kér

Kecs ke mét Bu gac, Kecs ke mét I-1+I-2+II+Ke rek egy há za, Kecs ke mét I-1, Kecs ke mét I-2, Kecs ke mét II,
Ke rek egy há za, Kis kun fél egy há za I+Vá ros föld Kis kun fél egy há za I, Vá ros föld,
Kis kun fél egy há za II, La jos mi zse

Kel ebia Já nos hal ma, Kun fe hér tó

Kis kun maj sa Csó lyos pá los, Kis kun ha las, Kis kun maj sa, Pál mo nos to ra, Pusz ta szer, Szank

Mis kolc Aba új kér, Cen ter 2-1, Cen ter 2-2, Cen ter 2-3, Jár dán há za, Ka zinc bar ci ka, Ka zinc bar ci ka I,
Ka zinc bar ci ka II, Ka zinc bar ci ka III-2 (MUCSONY), Ka zinc bar ci ka IV (BHE), Bor sod chem, 
Ka zinc bar ci ka III-1 (BVK), Ka zinc bar ci ka V (BVK), Me zõ csát, Mis kolc I+II-3+II-4,
Mis kolc I, Mis kolc II-3, Mis kolc II-4, Mis kolc II-1, Mis kolc II-2, Mis kolc II-5, Mis kolc III
(HCM), Ne mes bikk, Ózd I-l+Ózd II, Ózd I-1, Ózd II, Ózd I-2 (OERG), Ru da bá nya,
Sa jó ke resz túr, Sa jó szent pé ter, Sa jó ve lezd, Sá ros pa tak, Sze rencs, Ti sza új vá ros I-1-1 (THE),
Ti sza új vá ros II-3+Kis to kaj 1+2, Ti sza új vá ros II-3, Kis to kaj 1, Kis to kaj 2, Ti sza új vá ros I-1-3, 
TVK, Ti sza új vá ros II-1 (TVK), Ti sza új vá ros II-4 (TVK-ER), Ti sza új vá ros II-2 (THE),
Vad na, Ti sza új vá ros I-2 (INERT), Ti sza új vá ros I-1-2 (TIFO)

Mo son ma gya ró vár Mo son ma gya ró vár, Mo son szent mik lós

Nagy ka ni zsa Be cse hely, Csur gó, Gu tor föl de, Iha ros be rény, Len ti 1-1, Len ti 1-2, Ma gyar szer da hely,
Nagy ka ni zsa 1-1, Nagy ka ni zsa 1-2

Nyír egy há za Anarcs, Bal kány, Be reg da róc, Gyõr te lek 1+2, Gyõr te lek 1, Gyõr te lek 2, Ib rány, Kis var sány
1+2, Kis var sány 1, Kis var sány 2, Má ria pócs + Nyír meggyes, Má ria pócs, Nyír meggyes,
Na gyar, Nap kor, Nyír bog dány, Nyír egy há za 1+2 + Nyír te lek 1, Nyír egy há za 1, Nyír egy há za 
2, Nyír te lek 1, Nyír te lek 2, Õr, Pet ne há za, Ti sza lök, Ti sza vas vá ri, Vá sá ros na mény

Oros há za Ge ren dás, Kar dos kút 1, Kar dos kút 2, Nagy má gocs, Oros há za I+II-1, Oros há za I, Oros há za
II-1, Oros há za II-2, Oros há za II-3, Pusz ta föld vár
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OMSZ mé ré si pont
meg ne ve zé se

OTR/WEM ki adá si pont meg ne ve zé se

Paks Aba, Tö rök kop pány, Fadd 1+2, Fadd 1-1, Fadd 1-2

Pécs Bony hád, Bony hád 1-1, Bony hád 1-2, Mar áza, Pécs I-1+I-2+II, Pécs I-1, Pécs I-2, Pécs II,
Pécs III

Pit va ros Bat to nya, Bat to nya 1-1, Bat to nya 1-2, Me zõ he gyes, Tót kom lós, Vég egy há za

Solt vad kert Ka lo csa, Solt vad kert, Táz lár

Sop ron Sop ron 1+2, Sop ron 1, Sop ron 2, Sop ron 3

Szar vas Ecseg fal va, Szar vas+End rõd 1-1, Szar vas, End rõd 1-1

Szé csény Ba las sa gyar mat, Bá tony te re nye, Ér sek vad kert, Mát ra te re nye, Pász tó 1, Pász tó 2, Rét ság,
Rom hány, Sal gó tar ján 1+2, Sal gó tar ján 1, Sal gó tar ján 2, Szé csény, Szi get mo nos tor, Vác II

Sze ged Al gyõ I, Al gyõ II, Hód me zõ vá sár hely, Ki szom bor, Makó, Ó föl de ák, Sze ged 1+2+Új sze ged,
Sze ged 1, Sze ged 2, Új sze ged, Ül lés + Kis kun do rozs ma Ül lés 1, Kis kun do rozs ma, Ül lés 2
(KTD)

Szen tes Csong rád I, Csong rád II, Szen tes I+II, Szen tes I, Szen tes II

Szent gott hárd Csá kány do rosz ló, Kör mend, Szent gott hárd

Szent ki rály sza bad ja Ajka 1, Ajka 2, Ba la ton fûz fõ, Ber hi da, He rend, Keszt hely, Kõ rös hegy, Pap ke szi, Pét für dõ 1,
Ra pos ka, So mogy sám son, Sü meg cse hi 1-1, Sü meg cse hi 1-2, Ta pol ca, Veszp rém I-1+I-2+II
(BM), Veszp rém I-1, Veszp rém I-2, Veszp rém II (BM), Õsi, Pét für dõ 2

Szol nok Abony, Be rek für dõ, Be rek für dõ 1-1, Be rek für dõ 1-2, Fegy ver nek, Jász be rény, Jász dó zsa,
Kar cag, Ken de res I-1, Kis új szál lás, Kun szent már ton, Mart fû, Me zõ túr + End rõd 1-2, End rõd 
1-2, Me zõ túr, Öcsöd, Sza jol 1-1, Szol nok, Szol nok I, Szol nok II-1, Szol nok II-2,
Tö rök szent mik lós I, Tö rök szent mik lós II, Sza jol 1-2, Ken de res I-2 (KTD)

Szom bat hely Kõ szeg, Sár vár, Szom bat hely, Szom bat hely 1, Szom bat hely 2, Szom bat hely 3, Vasszé csény

Tá pió sze le Zsám bok 3

Tass Ku na dacs, Tass

Tát Do rog 1+2, Do rog 1, Do rog 2, Nyer ges új fa lu

Tata Al más fü zi tõ, Ko má rom, Nagy sáp, Tata, Ta ta bá nya I, Ta ta bá nya II, Zsám bék

Zá hony Mán dok

Za la eger szeg Nagy len gyel 1-1, Nagy len gyel 1-2, Nagy len gyel KTD ZRG, Pó ka sze petk 1-1, Pó ka sze petk
1-2, Za la eger szeg 1+2, Za la eger szeg 1, Za la eger szeg 2, Nagy len gyel KTD NLT,
Nagy len gyel KTD NLT-3
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Az önkormányzati miniszter
20/2009. (VI. 25.) ÖM

rendelete

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések

 szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról  szóló 
25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet

 módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §-ának a), c) és
e) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
– a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró szo ci á lis 
és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket 
ren de lem el:

1.  §

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ha tás -
kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 6. mel lék le te e ren de let 1. mel -
lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

Az R. 10. mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze rint mó -
do sul.

3.  §

Az R. 11. mel lék le te e ren de let 3. mel lék le te sze rint mó -
do sul.

4.  §

Az R. 11. mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te sze rint mó -
do sul.

5.  §

Az R. 12. mel lék le te e ren de let 5. mel lék le te sze rint mó -
do sul.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na pon
lép ha tály ba, és ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

Var ga Zol tán s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter

1. melléklet
a 20/2009. (VI. 25.) ÖM rendelethez

Az R. 6. mel lék le te V. pont já nak 5. al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg lép:

„5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga -
sza bály zat tól el té rõ szem pont jai:

a) Ha a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és
el já rá si rend jé rõl  szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let
20.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a vizs ga bi zott ság a gya -
kor la ti vizs ga fel ada tok, il let ve ezek ér té ke lé si út mu ta tó i -
nak jó vá ha gyá sát meg elõ zõ en azo kat mó do sí tot ta, vagy
a vizs ga szer ve zõ vel mó do sít tat ta, il let ve át dol goz tat ta, ak -
kor e tényt a vizs ga jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell.

b) A ki ja ví tott és ér té kelt írás be li vizs ga dol go za to kat
és az ere de ti írás be li vizs ga fel adat egy pél dá nyát az ér té ke -
lést vég zõ szak ér tõ a %-os ér té ke lé si ja vas la tá val leg ké -
sõbb az utol só vizs ga fel adat (vizs ga te vé keny ség) meg kez -
dé se elõtt adja át a vizs ga bi zott ság el nö ké nek.”

2. melléklet
a 20/2009. (VI. 25.) ÖM rendelethez

Az R. 10. mel lék le té nek IV–V. pont jai he lyé be a kö vet -
ke zõ szö veg lép:

„IV. Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0780-06 
Te met ke zé si szol gál ta tá si fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ad mi niszt rá ci ót vé gez
Aján la tot tesz a fel ira to zás ra
Aján la tot tesz a kel lé kek re
Át ve szi a ru há kat jegy zék sze rint és öl töz te ti a ha lot tat
Át ve szi a szük sé ges ira to kat
Át ve szi, azo no sít ja és el szál lít ja a ha lot tat
Azo no sít ja és mi nõ sé gi leg át ve szi a kel lé ke ket
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Azo no sít ja, át ve szi, majd át ad ja a ha lot tat
Azo no sít ja, fó li á ba vagy ex hu ma lá dá ba he lye zi a cson -

to kat
Be azo no sít ja a sírt
Be he lye zi a ko por sót a gyász ko csi ba
Be tart ja a ha lott szál lí tás ra, va la mint a rend kí vü li ha lál -

eset re vo nat ko zó sza bá lyo kat
Be tart ja az egész ség ügyi és ke gye le ti sza bá lyo kat, fer -

tõt le nít
Biz to sít ja a bú csúz ta tás kel lé ke it
Biz to sít ja a ra va tal esz kö ze i nek mû kö dé sét
Biz to sít ja a tá ro lást, hû tést
Biz to sít ja a te me té sek fel té te le it
Biz to sít ja az ál lan dó ké szen lé tet, a szál lí tó jár mû vet

szál lí tás ra al kal mas ál la pot ban tart ja
Biz to sít ja az ex hu má lás fel té te le it
Bú csúz tat ja a ha lot tat
Egyez tet a bú csúz ta tó val
Egyez te ti és fel ve szi a te me tés le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko -

zó ren de lé se ket
Egyez tet a meg ren de lõ vel
Egyez tet a sír hely rõl és az idõ pont ról
Egyez tet az ille té kes ha tó sá gok kal és szer vek kel
Egyez tet az ügye le tes or vos sal a szál lí tás he lyé rõl és

mód já ról
Egyez te ti az ex hu má lás ide jét, mód ját, hely szí nét
Együtt mû kö dik a ke rá mia-lap pal tör té nõ azo no sí tás ban
El ké szí ti a sír jel zõt és kel lé ke it
El lát ja a meg ren de lõt gyász je len tés sel, ér te sí tõ vel, kö -

szö nõ lap pal
El len õr zi a ham vaszt ha tó ság té nyét
El len õr zi a ne mes fém nyi lat ko za tot
El len õr zi az ex hu má lá si en ge délyt, be szer zi a sír nyi tá si

en ge délyt
Elõ ké szí ti a ha lot tat a te me tés re
Elõ ké szí ti a sír ba he lye zés esz kö ze it
El vég zi a ham vasz tást
El vég zi a ko por só val kap cso la tos mun ká kat
El vég zi a sír nyi tást, ex hu má lást, új ra te me tést
Ér te sí ti az ügye le tes szál lí tót, és el len õr zi a szál lí tás kel -

lé ke it
Fel épí ti a ra va talt
Fel ta ka rít ja a ra va tal he lyét
Fel ve szi a bú csú be széd ada ta it
Fenn tart ja és mû köd te ti a te me tõ inf ra struk tú rá ját, zöld -

fe lü le te it, épü le te it
Fi gye lem mel kí sé ri a szer tar tás me ne tét
Fo gad ja a bú csúz ta tót
Fo gad ja a hoz zá tar to zó kat
Gon dos ko dik az új ra te me tés rõl, vagy ham vasz tás ról
Ham va kat hût, õröl és ur na be tét be he lyez
Ham va kat szór
Ham vasz tó ba tol ja a ha lot tat
Kel lé kek kel el lát
Ki ad ja az ur nát és a ki adást do ku men tál ja

Ki ala kít ja és be tar tat ja a te me tõ rend jét
Ki töl ti a te met ke zés hez szük sé ges ira to kat
Ki vi szi a ko szo rú kat és a kel lé ke ket a gyász ko csi hoz
Ko or di nál ja a köz re mû kö dõk mun ká ját
Ko szo rú kat az áll vány ra he lye zi
Köz re mû kö dik a kel lé kek ki vá lasz tá sá ban és tá jé koz tat

a köz zé té tel le he tõ sé ge i rõl
Köz re mû kö dik az en ge dé lyek be szer zé sé ben
Le bont ja a ra va talt
Le bo nyo lít ja a ham vasz tá sos te me tést
Le eresz ti a ko por sót a szer tar tás sal össz hang ban
Le zár ja a ko por sót
Meg ír ja és el mond ja a bú csú be szé det
Meg ren de li a meg lé võ sír hellyel kap cso la tos mun ká kat
Meg ren de lõt, szám lát ké szít
Össze han gol ja a te me té se ket, ki je lö li a te me tés he lyét
Ra va ta loz
Ra va tal tól a sír he lyig szál lít ja a ha lot tat
Ren del ke zik a sír kõ bon tá sá ról
Rög zí ti a be je len tés té nyét
Rög zí ti a meg ren de lõk kel tör tént egyez te té se ket
Sír ba, vagy ur na fül ké be, ur na sír ba, ur na krip tá ba te met
Sír he lyet ki ás sa
Sír hoz szál lít ja a gyász ko csi ból a ha lot tat, pal ló ra vagy

ko por só lift re he lye zi
Sírt be fed, az esz kö zö ket el szál lít ja
Szer zõ dést köt a te me tõ fenn tar tó já val, üze mel te tõ jé vel
Tá jé ko zó dik az el hunyt ról
Tá jé koz tat a ke gye le ti kel lé kek rõl
Tá jé koz tat a kö te le zõ te met ke zé si kel lé kek rõl
Tá jé koz tat a szol gál ta tás ról
Te me tõ gond no ki fel ada to kat lát el
Te me tõ rõl tér ké pet ké szít tet, ak tu a li zál ja, ki füg gesz ti
Tisz tít ja, koz me ti káz za, bo rot vál ja, hely re ál lít ja a ha -

lottat
Ur na be té tet ur ná ba he lyez, azo no sít, fel ira toz
Üze mel te ti, fenn tart ja a te me tõt
Ve ze ti a szük sé ges nyil ván tar tá so kat
Zár szót mond a sír nál

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A A te me tõk re és a te met ke zés re vo nat ko zó ál ta lá nos

jogi is me re tek al kal ma zá sa
A  A te met ke zé si szol gál ta tás szak mai is me re te i nek

al kal ma zá sa
B  A ke gye le ti kom mu ni ká ci ó ra vo nat ko zó szak mai

is me re tek al kal ma zá sa
B  A te me tõ- és a te met ke zé si kul tú rá ra vo nat ko zó is -

me re tek be mu ta tá sa
B  A te me tõ fenn tar tá sá nak és a te me tõ üze mel te té sé -

nek gya kor la ta
B  Köz egész ség ügyi, kör nye zet-egész ség ügyi, mun -

ka biz ton sá gi nor mák
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4  Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3  Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4  Köz nyel vi be széd kész ség
4  Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3  Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
4  Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4  Szak mai nyel vû be széd kész ség
3  Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tér be li tá jé ko zó dás
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Szer ve zõ kész ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség
Fo gal ma zó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0781-06
Te met ke zé si asszisz ten si fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ad mi niszt rá ci ót vé gez
Aján la tot tesz a fel ira to zás ra
Aján la tot tesz a kel lé kek re
Át ve szi a ru há kat jegy zék sze rint és öl töz te ti a ha lot tat
Át ve szi a szük sé ges ira to kat
Azo no sít ja, fó li á ba vagy ex hu ma lá dá ba he lye zi a cson -

to kat
Be azo no sít ja a sírt
Be he lye zi a ko por sót a gyász ko csi ba
Be tart ja az egész ség ügyi és ke gye le ti sza bá lyo kat, fer -

tõt le nít
Biz to sít ja a bú csúz ta tás kel lé ke it
Biz to sít ja a ra va tal esz kö ze i nek mû kö dé sét
Bú csúz tat ja a ha lot tat
Egyez tet a bú csúz ta tó val
Egyez te ti és fel ve szi a te me tés le bo nyo lí tá sá ra vonat -

kozó ren de lé se ket
Egyez tet a meg ren de lõ vel
Egyez tet a sír hely rõl és az idõ pont ról
Egyez tet az ügye le tes or vos sal a szál lí tás he lyé rõl és

mód já ról
Egyez te ti az ex hu má lás ide jét, mód ját, hely szí nét

Együtt mû kö dik a ke rá mia-lap pal tör té nõ azo no sí tás ban
El ké szí ti a sír jel zõt és kel lé ke it
El lát ja a meg ren de lõt gyász je len tés sel, ér te sí tõ vel, kö -

szö nõ lap pal
Elõ ké szí ti a ha lot tat a te me tés re
Elõ ké szí ti a sír ba he lye zés esz kö ze it
El vég zi a ham vasz tást
El vég zi a ko por só val kap cso la tos mun ká kat
El vég zi a sír nyi tást, ex hu má lást, új ra te me tést
Ér te sí ti az ügye le tes szál lí tót, és el len õr zi a szál lí tás kel -

lé ke it
Fel épí ti a ra va talt
Fel ta ka rít ja a ra va tal he lyét
Fel ve szi a bú csú be széd ada ta it
Fenn tart ja és mû köd te ti a te me tõ inf ra struk tú rá ját, zöld -

fe lü le te it, épü le te it
Fo gad ja a bú csúz ta tót
Fo gad ja a hoz zá tar to zó kat
Ham va kat hût, õröl és ur na be tét be he lyez
Ham va kat szór
Ham vasz tó ba tol ja a ha lot tat
Kel lé kek kel el lát
Ki ad ja az ur nát és a ki adást do ku men tál ja
Ki töl ti a te met ke zés hez szük sé ges ira to kat
Ki vi szi a ko szo rú kat és a kel lé ke ket a gyász ko csi hoz
Ko szo rú kat az áll vány ra he lye zi
Köz re mû kö dik a kel lé kek ki vá lasz tá sá ban és tá jé koz tat

a köz zé té tel le he tõ sé ge i rõl
Köz re mû kö dik az en ge dé lyek be szer zé sé ben
Le bont ja a ra va talt
Le eresz ti a ko por sót a szer tar tás sal össz hang ban
Le zár ja a ko por sót
Meg ír ja és el mond ja a bú csú be szé det
Meg ren de li a meg lé võ sír hellyel kap cso la tos mun ká kat
Meg ren de lõt, szám lát ké szít
Ra va ta loz
Ra va tal tól a sír he lyig szál lít ja a ha lot tat
Rög zí ti a be je len tés té nyét
Rög zí ti a meg ren de lõk kel tör tént egyez te té se ket
Sír ba, vagy ur na fül ké be, ur na sír ba, ur na krip tá ba te met
Sír he lyet ki ás sa
Sír hoz szál lít ja a gyász ko csi ból a ha lot tat, pal ló ra vagy

ko por só lift re he lye zi
Sírt be fed, az esz kö zö ket el szál lít ja
Tá jé ko zó dik az el hunyt ról
Tá jé koz tat a ke gye le ti kel lé kek rõl
Tá jé koz tat a kö te le zõ te met ke zé si kel lé kek rõl
Tá jé koz tat a szol gál ta tás ról
Te me tõ gond no ki fel ada to kat lát el
Tisz tít ja, koz me ti káz za, bo rot vál ja, hely re ál lít ja a ha -

lottat
Ur na be té tet ur ná ba he lyez, azo no sít, fel ira toz
Zár szót mond a sír nál

18002 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/87. szám



Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B  A ke gye le ti kom mu ni ká ci ó ra vo nat ko zó szak mai is -

me re tek al kal ma zá sa
B  A te me tõ- és a te met ke zé si kul tú rá ra vo nat ko zó is -

me re tek be mu ta tá sa
C  A te me tõ fenn tar tá sá nak és a te me tõ üze mel te té sé -

nek gya kor la ta
C  Köz egész ség ügyi, kör nye zet-egész ség ügyi, mun ka -

biz ton sá gi nor mák

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ud va ri as ság
Em pa ti kus kész ség
Adek vát me ta kom mu ni ká ció
Komp ro misszum kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0782-06
Te me tõi mun kás fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Át ve szi a ru há kat jegy zék sze rint és öl töz te ti a ha lot tat
Azo no sít ja, fó li á ba vagy ex hu ma lá dá ba he lye zi a cson -

to kat
Be azo no sít ja a sírt
Be he lye zi a ko por sót a gyász ko csi ba
Be tart ja az egész ség ügyi és ke gye le ti sza bá lyo kat, fer -

tõt le nít
Biz to sít ja a ra va tal esz kö ze i nek mû kö dé sét
Elõ ké szí ti a ha lot tat a te me tés re
Elõ ké szí ti a sír ba he lye zés esz kö ze it
El vég zi a ham vasz tást
El vég zi a ko por só val kap cso la tos mun ká kat

El vég zi a sír nyi tást, ex hu má lást, új ra te me tést
Fel épí ti a ra va talt
Fel ta ka rít ja a ra va tal he lyét
Fenn tart ja és mû köd te ti a te me tõ inf ra struk tú rá ját, zöld -

fe lü le te it, épü le te it
Ham va kat hût, õröl és ur na be tét be he lyez
Ham va kat szór
Ham vasz tó ba tol ja a ha lot tat
Kel lé kek kel el lát
Ki vi szi a ko szo rú kat és a kel lé ke ket a gyász ko csi hoz
Ko szo rú kat az áll vány ra he lye zi
Le bont ja a ra va talt
Le eresz ti a ko por sót a szer tar tás sal össz hang ban
Le zár ja a ko por sót
Ra va ta loz
Ra va tal tól a sír he lyig szál lít ja a ha lot tat
Sír ba, vagy ur na fül ké be, ur na sír ba, ur na krip tá ba te met
Sír he lyet ki ás sa
Sír hoz szál lít ja a gyász ko csi ból a ha lot tat, pal ló ra vagy

ko por só lift re he lye zi
Sírt be fed, az esz kö zö ket el szál lít ja
Te me tõ gond no ki fel ada to kat lát el
Tisz tít ja, koz me ti káz za, bo rot vál ja, hely re ál lít ja a ha -

lottat
Ur na be té tet ur ná ba he lyez, azo no sít, fel ira toz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A te me tõ fenn tar tá sá ra és a te me tõ üze mel te té sé re

vo nat ko zó gya kor lat be mu ta tá sa
C Köz egész ség ügyi, kör nye zet-egész ség ügyi, mun -

ka biz ton sá gi nor mák

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Tá jé ko zó dás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Erõs fi zi kum
Tér be li tá jé ko zó dás
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

Az 51 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú,
Te met ke zé si szol gál ta tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0780-06 Te met ke zé si szol gál ta tá si fel ada tok

0781-06 Te met ke zé si asszisz ten si fel ada tok

0782-06 Te me tõi mun kás fel ada tok
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Az 51 853 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú,
Te met ke zé si asszisz tens meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0781-06 Te met ke zé si asszisz ten si fel ada tok

0782-06 Te me tõi mun kás fel ada tok

Az 51 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú,
Te me tõi mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0782-06 Te me tõi mun kás fel ada tok

V. Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le: –
Szak mai dol go zat:
Te met ke zé si szol gál ta tó szak mai kö ve tel mény mo dul

tel je sí té se ese tén: A te met ke zé si szol gál ta tás szak mai is -
me re te i nek al kal ma zá sa tárgy kör ben szak mai dol go zat ké -
szí té se

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0780-06
Te met ke zé si szol gál ta tá si fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A te me tõk re és te met ke zés re vo nat ko zó jogi is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A te met ke zé si szol gál ta tás szak mai is me re te i nek al kal -

ma zá sa, va la mint a szak mai dol go zat meg vé dé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 20 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz -

adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0781-06
Te met ke zé si asszisz ten si fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ke gye le ti kom mu ni ká ció al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 20 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz -

adá si idõ 10 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A te me tõ kul tú rá val és a te met ke zé si kul tú rá val kap cso -

la tos is me re tek be mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0782-06
Te me tõi mun kás fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A te me tõ fenn tar tá sa és üze mel te té se gya kor la tá nak be -

mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Köz egész ség ügyi, kör nye zet-egész ség ügyi, mun ka biz -

ton sá gi elõ írások is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 20 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz -

adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 51 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te met ke zé si 
szol gál ta tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 40
2. vizs ga rész: 30
3. vizs ga rész: 30

Az 51 853 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Te met ke zé si 
asszisz tens meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

2. vizs ga rész: 50
3. vizs ga rész: 50

Az 51 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Te me tõi
mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs -
ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

3. vizs ga rész: 100

Az 51 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te met ke zé si 
szol gál ta tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben
a vizs gá zó az 51 853 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Te -
met ke zé si asszisz tens meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel
ren del ke zik

1. vizs ga rész: 100
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Az 51 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te met ke zé si 
szol gál ta tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben
a vizs gá zó az 51 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Te -
me tõi mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del -
ke zik

1. vizs ga rész: 60
2. vizs ga rész: 40

Az 51 853 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Te met ke zé si 
asszisz tens meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi -
ben a vizs gá zó az 51 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú,
Te me tõi mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –”

3. melléklet 
a 20/2009. (VI. 25.) ÖM rendelethez

Az R. 11. mel lék le te V. pont já nak 2. al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg lép:

„2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0783-06
Tûz ol tó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó tûz ol tó szol gá la ti, tûz ol -

tá si és mû sza ki fel ada ta i nak alap jai, sza bá lyo zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szak fel sze re lé sek meg sze re lé se, al kal ma zá sa raj kö te -

lék ben
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A vé dõ esz kö zök ke ze lé se, el len õr zé se, hasz ná la ta és

kar ban tar tá sa.
A hír for gal mi esz kö zök ke ze lé se és rá dió kap cso lat

meg valósítása.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc

A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
A ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó tûz ol tó tûz ol tá si, men té si

és szol gá la ti fel ada ta i nak, va la mint az al kal ma zott tech ni -
kai esz kö zök mû sza ki sa já tos sá ga i nak is mer te té se.

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%
4. fel adat: 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0784-06
Tûz ol tó tech ni ku si fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Fel té te le zett tûz ol tá si szi tu á ció fel szá mo lá si fel ada ta i -

nak ve ze té se (a tûz vizs gá lat hoz kö te le zõ adat gyûj té si te -
vé keny ség vég re haj tá sá val)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A tûz ol tást se gí tõ szak te vé keny sé gek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A ké szen lé ti szol gá lat el lá tá sá nak mû sza ki, va la mint

a tûz ol tás-mû sza ki men tés ve ze té sé nek tûz ol tó tech ni ku si
fel ada tai

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 45%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 35%”

4. melléklet
a 20/2009. (VI. 25.) ÖM rendelethez

Az R. 11. mel lék le te V. pont já nak 5. al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg lép:

,,5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai:

A ki ja ví tott és ér té kelt írás be li vizs ga dol go za to kat és az
ere de ti írás be li vizs ga fel adat egy pél dá nyát az ér té ke lést
vég zõ szak ér tõ a %-os ér té ke lé si ja vas la tá val leg ké sõbb az 
utol só vizs ga fel adat (vizs ga te vé keny ség) meg kez dé se
elõtt adja át a vizs ga bi zott ság el nö ké nek.”

2009/87. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 18005



5. melléklet
a 20/2009. (VI. 25.) ÖM rendelethez

Az R. 12. mel lék le te V. pont já nak 5. al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg lép:

,,5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai:

a) Ha a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és
el já rá si rend jé rõl  szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let
20.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a vizs ga bi zott ság a gya -
kor la ti vizs ga fel ada tok, il let ve ezek ér té ke lé si út mu ta tó i -
nak jó vá ha gyá sát meg elõ zõ en azo kat mó do sí tot ta, vagy
a vizs ga szer ve zõ vel mó do sít tat ta, il let ve át dol goz tat ta, ak -
kor e tényt a vizs ga jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell.

b) Az 1. vizs ga rész ak kor te kint he tõ ered mé nyes nek,
ha a vizs gá zó a vizs ga rész 1. szá mú gya kor la ti vizs ga fel -
ada tát 50%-ot meg ha la dó ered ménnyel tel je sí tet te és
a vizs ga rész %-os ered mé nye is meg ha lad ja az 50%-ot.

c) Az 1. vizs ga rész 1. szá mú gya kor la ti, va la mint
a 2. vizs ga rész 1. szá mú írás be li vizs ga fel ada tá nál a ki ja ví -
tott és ér té kelt írás be li vizs ga dol go za to kat és az ere de ti
írás be li vizs ga fel adat egy pél dá nyát az ér té ke lést vég zõ
szak ér tõ a %-os ér té ke lé si ja vas la tá val leg ké sõbb az utol só 
vizs ga te vé keny ség meg kez dé se elõtt adja át a vizs ga bi -
zott ság el nö ké nek.”

VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
69/2009. (VI. 25.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság ön kor mány za ti ren de let tör vé -
nyességének vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meg hozta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Átány Köz -
ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a szo ci á lis
el lá tá sok ról  szóló 8/2005. (VIII. 8.) ren de le te 11.  §
(13) be kez dés b), c) és d) pont ja alkot mány elle nes, ezért 

azo kat e ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val megsem -
misíti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi -
va tal ve ze tõ je – mi u tán Átány Köz ség Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ-tes tü le te a tör vényességi ész re vé te lé vel nem ér -
tett egyet – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) 99.  § (2) be kez dés
a) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va in dít vá nyoz ta
Átány Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le te ál tal
al ko tott, a szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 8/2005. (VIII. 8.)
ren de let (a továb biak ban: Ör.) 11.  § (13) be kez dés b), c) és
d) pont ja alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg -
sem mi sí té sét.

Ki fej tet te, hogy a szo ci á lis igaz ga tás ról és el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 43/B.  §
(1) be kez dé se le he tõ sé get ad a te le pü lé si ön kor mány zat
kép vi se lõ-tes tü le té nek az Szt.-ben meg ha tá ro zott ese te ken 
kí vül is ápo lá si díj meg ál la pí tá sá ra, azon ban a fel ha tal ma -
zás nem kor lát lan. A fel té te lek nek össz hang ban kell áll ni -
uk az zal, az Szt.-ben meg fo gal ma zott cél lal, hogy a tar tó -
san be teg, gon do zás ra szo ru ló sze mé lyek ott ho ni ápo lá sa
biz to sí tott le gyen.

Az Ör. 11.  § (2) be kez dé se a sú lyo san fo gya té kos, vagy
tar tó san be teg 18 év alat ti sze mély hoz zá tar to zó já nak – az
Szt. alap ján kö te le zõ en meg ál la pí tan dó – ápo lá si díj ra  való 
jo go sult sá gát, míg a 11.  § (4) be kez dé se a 18 év fe let ti, sú -
lyo san fo gya té kos, vagy tar tó san be teg, ön ma ga el lá tá sá ra
kép te len, ál lan dó és tar tós fel ügye let re szo ru ló sze mély
ápo lá sát vég zõ nagy ko rú hoz zá tar to zó szá má ra meg ál la -
pít ha tó ápo lá si dí jat sza bá lyoz za, a (13) be kez dés ben írt
ki vé te lek kel. Az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint
a (13) be kez dés b) és d) pont ja az ál tal, hogy a dí ja zás ra jo -
go sult sá got e sze mé lyek te kin te té ben mun ka vi szony hi á -
nyá hoz, vagy vál lal ko zás foly ta tá sá hoz köti, nem fe lel
meg az Szt.-ben fog lal tak nak, amely sze rint „az ápo lá si díj
fo lyó sí tá sá nak min den fé le eset re vo nat ko zó tör vényi alap -
fel té te le ép pen az, hogy az ápo ló ke re sõ te vé keny sé get
nem foly tat hat (napi 4 órán túl).” Ez ál tal az Ör. az Al kot -
mány 70/A.  § (1) be kez dé sét sér tõ en in do ko lat lan meg kü -
lön böz te tést ered mé nyez az ápo lást el lá tó sze mé lyek kö -
zött asze rint, hogy mun ka vi szony ban áll nak-e, vagy sem.
A 11.  § (13) be kez dés c) pont ja pe dig – amely sze rint az
ápo lá si díj nem ál la pít ha tó meg, ha van má sik, ápo lás ra al -
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kal mas hoz zá tar to zó – az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé -
sé be üt kö zik. A ren del ke zés az ere de ti igény lõt egy má sik
„al kal mas” hoz zá tar to zó ra te kin tet tel ki zár ja az ápo lá si
díj ra jo go sul tak kö zül, hol ott le het sé ges, hogy utób bi sze -
mély ese té ben nem áll nak fenn a díj ra jo go sult ság egyéb
fel té te lei, vagy nem kí ván ja a be te get ápol ni, és így a be teg 
el lá tat lan ma rad.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány el bí rá lá sá nál a kö -
vet ke zõ jog sza bá lyi ren del ke zé se ket vet te figye lembe:

1. Az Al kot mány vo nat ko zó ren del ke zé sei:
„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében

ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

2. Az Ör. tá ma dott ren del ke zé se:
„11.  § (13) Nem ál la pít ha tó meg ápo lá si díj a 11.  §

(3) be kez dés alap ján igé nyelt eset ben, ha
(…)
b) a csa lád jö ve del mé re te kin tet nél kül, ha az igény lõ

mun ka ké pes ko rú, de mun ka vi szo nya, ke re sõ fog lal ko zá sa 
nincs, ki vé ve ha mun ka vi szo nya, ke re sõ fog lal ko zá sa az
ápo lan dó sze mély ápo lá sa  miatt szûnt meg,

c) van má sik olyan hoz zá tar to zó ja is, aki az ápo lan dó
sze mély ápo lá sá ra al kal mas és azt el tud ja lát ni,

d) az igény lõ nek mun ka vi szo nya nincs ugyan, de vál -
lal ko zói iga zol vány alap ján vál lal ko zói te vé keny sé get
foly tat,

(…)”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt úgy ér tel mez te,
hogy az in dít vá nyo zó az Ör. 11.  § (13) be kez dé se va la -
mennyi ki fo gá solt al pont ját el len té tes nek tar tot ta az
Szt.-vel, ezért az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot elõ ször e te -
kin tet ben foly tat ta le.

A te le pü lé si ön kor mány zat (a továb biak ban: ön kor -
mány zat) az Ötv. 8.  § (4) be kez dé se sze rint kö te les gon -

dos kod ni a szo ci á lis alap el lá tás ról. Az Szt. 3.  § (5) be kez -
dé se rög zí ti, hogy a pénz be li, a ter mé szet ben nyúj tott és
a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok egyes 
for má it, a jo go sult ság fel té te le it, an nak meg ál la pí tá sát,
a szo ci á lis el lá tás fi nan szí ro zá sá nak el ve it és in téz mény -
rend sze rét e tör vény ha tá roz za meg. Az el lá tá sok for mái az 
Szt. 25.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben pénz be li, ille tõ leg az
Szt. 47.  §-a sze rint ter mé szet ben nyúj tott el lá tá sok. Elõb bi
kör be tar to zik az ápo lá si díj, amely re az a hoz zá tar to zó jo -
go sult, aki sú lyo san fo gya té kos, vagy tar tó san be teg 18 év
alat ti sze mély gon do zá sát, ápo lá sát vég zi (a továb biak ban: 
ala nyi jogú ápo lá si díj, Szt. 41.  §). Emel lett az Szt. 43/B.  §
(1) be kez dé se fel ha tal ma zást ad az ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le té nek arra, hogy az ön kor mány zat ren de le té ben
– meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén – a 18. élet -
évét be töl tött tar tó san be teg sze mély ápo lá sát, gon do zá sát
vég zõ hoz zá tar to zó ré szé re is ápo lá si dí jat (a továb biak -
ban: mél tá nyos sá gi ápo lá si díj) ál la pít son meg az zal, hogy
a díj meg ál la pí tá sa so rán meg fele lõen al kal maz ni kell az
Szt. – ál lan dó és tar tós gon do zás ra szo ru ló, ille tõ leg fo ko -
zott ápo lást igény lõ, sú lyo san fo gya té kos sze mély hoz zá -
tar to zó ja ápo lá si dí já nak meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó –
41–43.  §-ok ban fog lal ta kat. Az Szt. 42.  § (1) be kez dé se
tar tal maz za az ápo lá si díj ra jo go sult sá got ki zá ró oko kat,
kö zöt tük a d) pont ban azt az ese tet, ha a hoz zá tar to zó napi
4 órát meg ha la dó mun ka idõ ben ke re sõ te vé keny sé get
foly tat.

Az Szt. 43/B.  §-ában sza bá lyo zott mél tá nyos sá gi ápo -
lá si díj meg ál la pí tá sá ra az ala nyi jogú ápo lá si díj ra vo -
nat ko zó sza bá lyok al kal ma zan dók. Mi vel az Szt. ezen
sza bá lyai nem disz po zi tí vek, az ön kor mány zat nak nincs 
le he tõ sé ge a fel té te lek to váb bi szû kí té sé re. Az Ör. 11.  §
(13) be kez dé se b) és d) pont ja azon ban min den to váb bi
fel té tel nél kül ki zár ta a nem ke re sõ, ille tõ leg vál lal ko zá -
si te vé keny sé get foly ta tó hoz zá tar to zót az ápo lá si díj ra
jo go sul tak kö ré bõl, amely el len té tes az Szt. 43/B.  §
(2) be kez dé se foly tán al kal ma zan dó 42.  § (1) be kez dés
d) pont já val, így sér ti az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez -
dé sét. Az Ör. 11.  § (13) be kez dés c) pont ja pe dig ugyan -
eb bõl az ok ból alkot mány elle nes, mert a ren del ke zés
egy, az Szt. – de egyéb ként az Ör. – fel té te le i nek min -
den ben meg fe le lõ hoz zá tar to zó szá má ra egy to váb bi
hoz zá tar to zó ápo lás ra – pon to san meg nem ha tá ro zott
kri té ri u mok sze rin ti – al kal mas sá ga ese tén ugyan csak
nem tet te le he tõ vé, hogy ápo lá si dí jat kap jon.

A fen ti ek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság a tá ma -
dott ren del ke zé se ket meg sem mi sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint,
ha az in dít vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy an nak egy
ré szét az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ nek
mi nõ sí ti és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi al kot -
má nyi ren del ke zé sek eset le ges sé rel mét a már meg sem mi -
sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés sel össze füg gés ben ér dem -
ben nem vizs gál ja. [44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
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1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH
1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 
361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
420, 423.; 38/2003. (VI. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 2003,
829, 835.] Mi vel az Al kot mány bí ró ság a tá ma dott ren del -
ke zés alkot mány elle nességét meg ál la pí tot ta és meg sem -
mi sí tet te, ezért nem vizs gál ta an nak az Al kot mány 70/A.  §
(1) be kez dé sé be  való üt kö zé sét.

A meg sem mi sí tett ren del ke zé sek az Al kot mány bí ró ság -
ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban:
Abtv.) 42.  § (1) be kez dé se alap ján e ha tá ro zat nak a Ma -
gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lé nek nap ján vesz tik
ha tá lyu kat.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1235/H/2007.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv kiadó
meg je len tet te

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû kétkö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs

kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad-
nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té-
nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyanis ezek az

alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.

A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je lent meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -
prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.

A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény-
anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak
pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 
Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las

bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.

A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -
tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám

alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., So mogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), il letve megrendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... példányban, és ké rem, jut tassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után,
8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ-
számára vagy pos tai úton a fenti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................

cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó gon do zá sá ban meg je le nõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

– a Pénzügyminisz té ri um  hivatalos lap ja ként – fo lya ma to san fris sü lõ, össze fog la ló ké pet ad az adó zást, a pénz-
ügyeket, a szám vi telt érin tõ va la mennyi kér dés rõl, in for má ci ó ról, vál to zás ról, új don ság ról. Az adó zá si és egyéb pénz-
ügyi kér dé sek ben érin tet tek, il let ve a té ma iránt ér dek lõ dõk egy hi va ta los lap ban össze fog lal va, a tel jes ség igé nyé vel
tá jé ko zód hat nak az õket érin tõ kér dé sek rõl, az ak tu á lis vál to zá sok ról, pá lyá za ti és egyéb szak mai fel hí vá sok ról.

A Pénz ügyi Köz löny fo lya ma to san, tel jes ter je del mük ben köz zé te szi a pénz ügyi te rü le ten alkotott új jog sza bá lyok
szö ve gét, az egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sa it, va la mint a jog al kal ma zást meg könnyít ve meg je len te ti az azok hoz
fû zött in dok lást is. A fentieken túl a lap tar tal maz za a pénz ügyi te rü le tet érin tõ en közzétett ál la mi irá nyí tás egyéb
 jogi esz kö ze it, köz le mé nye ket, pá lyá za to kat, to vább kép zé se ket, ál lás hir de té se ket, az egyes pénz ügyi szerve-
zetek köz le mé nye it, tá jé koz ta tó it, az egyes cé ge ket érin tõ hir det mé nye ket.

2009. évi éves elõ fizetési díj: 45 108 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 22 554 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411).
Elõ fizetésben meg rendelhetõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Pénzügyi Köz löny címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2009. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 45 108 Ft  áfá val.
fél év re: 22 554 Ft  áfá val.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.
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09.1599 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285




