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V. A Kormány tagjainak
rendeletei
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 élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 6. és
7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. §
(1) A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 60. §-ának (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) Belföldi növény-egészségügyi bizonyítvánnyal
kell szállítani egyik megyébõl a másik megyébe
a) gyûjtõhelyre a külön jogszabályban meghatározott
esetekben, kiviteli céllal a célország elõírásai szerint növény-egészségügyi ellenõrzésre kötelezett küldeményeket,
b) hajóküldeményként történõ feladáshoz a szemes terményeket.”
(2) Az R. 60. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:
„(7) Az importáló ország elõírása alapján vizsgálatköteles termék kivitel céljából – amennyiben azt az importõr
kéri – más tagállamban lévõ gyûjtõhelyre, feladóhelyre
a 27. számú melléklet szerinti, Európai Unión belüli növény-egészségügyi információs dokumentummal szállítható.
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[Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:]
„l) A Bizottság 2008/61/EK irányelve (2008. június 17.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletében szereplõ károsító szervezetek, növények, növényi eredetû termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos
célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából
a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe
történõ beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról (kodifikált változat)”
(2) Az R. 69. §-a (1) bekezdésének o) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:]
„o) a Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 22.)
a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen
belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl, valamint az azt módosító,
1. a Bizottság 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 irányelve, valamint a Tanács
2002/89/EK, 2005/15/EK irányelve,
2. az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog,
valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történõ megfelelés
ellenõrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági
ellenõrzésekrõl.”

3. §
(1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
(2) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
(3) Az R. 5. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.
(4) Az R. 6. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.
(5) Az R. 8. számú melléklete e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul.
(6) Az R. e rendelet 6. számú melléklete szerinti 27. számú melléklettel egészül ki.

2. §

4. §

(1) Az R. 69. §-a (1) bekezdésének l) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon napon
lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.
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(2) Hatályát veszti:
a) az R. 2. számú melléklete A. része I. szakasza
a) pontjának 24. alpontja;
b) az R. 5. számú melléklete A része I. szakaszának
25.8. pontja.

5. §
Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2008/61/EK irányelve (2008. június 17.)
a 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletében szereplõ károsító szervezetek, növények, növényi eredetû termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe tör-
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ténõ beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról (kodifikált változat);
b) a Bizottság 2008/64/EK irányelve (2008. június 27.)
a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen
belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl szóló
2000/29/EK tanácsi irányelv I–IV. mellékletének módosításáról;
c) a Bizottság 2009/7/EK irányelve (2009. február 10.)
a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen
belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl szóló
2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., IV. és V. mellékletének
módosításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

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

1. Az R. 1. számú melléklete A. része I. szakaszának a) pontja a következõ 10.1. alponttal egészül ki:
[Rovarok, atkák és fonálférgek fejlõdésük valamennyi stádiumában]
„10.1. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov”
2. Az R. 1. számú melléklete A. része I. szakasza a) pontjának 14. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Rovarok, atkák és fonálférgek fejlõdésük valamennyi stádiumában]
„14. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith”
3. Az R. 1. számú melléklete A. része I. szakaszának a) pontja a következõ 19.1. alponttal egészül ki:
[Rovarok, atkák és fonálférgek fejlõdésük valamennyi stádiumában]
„19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)”
4. Az R. 1. számú melléklete A. része II. szakaszának a) pontja a következõ 0.1. alponttal egészül ki:
[Rovarok, atkák és fonálférgek fejlõdésük valamennyi stádiumában]
„0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”
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2. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklete A. része I. szakaszának a) pontja a következõ 1.1. ponttal egészül ki:
[Károsító

A fertõzés tárgya]

„1.1. Agrilus
planipennis Fairmaire

Kanadából, Kínából, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az
USA-ból származó, ültetésre szánt Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus .davidiana Planch.,
Ulmus parvifolia Jacq. És Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. növények, a növényi szövettenyészetek, és
vetõmagok, faanyagok és fakéreg kivételével”

2. Az R. 2. számú melléklete A. része I. szakaszának a) pontja a következõ 28.1. ponttal egészül ki:
[Károsító

A fertõzés tárgya]

„28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny

A Solanum tuberosum L. gumói”

3. Az R. 2. számú melléklete A. része I. szakaszának c) pontja a következõ 14.1. ponttal egészül ki:
[Károsító

A fertõzés tárgya]

„14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow
&Sydow

Ulmus L. és Zelkova L. ültetésre szánt növényei, a vetõmag kivételével”

4. Az R. 2. számú melléklete A. része I. szakaszának d) pontja a következõ 5.1. ponttal egészül ki:
[Károsító

„5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus

A fertõzés tárgya]

Dendranthema (DC.) Des Moul. és Lycopersicon lycopersicum (L.), Karsten
ex Farw. ültetésre szánt növényei, a vetõmag kivételével”

5. Az R. 2. számú melléklete A. része II. szakaszának a) pontja a következõ 6.3. ponttal egészül ki:
[Károsító

„6.3. Parasaissetia nigra (Nietner)

A fertõzés tárgya]

Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés
és a vetõmag kivételével”

6. Az R. 2. számú melléklete A. része II. szakaszának a) pontja a következõ 10. ponttal egészül ki:
[Károsító

„10. Paysandisia archon (Burmeister)

A fertõzés tárgya]

Ültetésre szánt Palmae növények, amelyek alapi törzsátmérõje 5 cm-nél
nagyobb és amelyek a következõ nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart.,
Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L.,
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart.,
Washingtonia Raf.”

7. Az R. 2. számú melléklete a következõ B. résszel egészül ki:
„B. RÉSZ
Zárlati károsítók, amelyeknek meghatározott védett zónákba való behurcolása és terjedésének elõsegítése tilos,
ha azok meghatározott növényeken vagy növényi termékeken elõfordulnak
a) Rovarok, atkák és fonálférgek, fejlõdésük valamennyi stádiumában
Károsító

1. Anthonomus grandis (Boh.)
2. Cephalcia lariciphila (Klug)

A fertõzés tárgya

Gossypium spp. vetõmagja és termése
(toktermése) és a nem magtalanított gyapot
Ültetésre szánt Larix Mill. növények,
a vetõmag kivételével

Védett zóna (zónák)

Görögország, Spanyolország (Andalúzia,
Katalónia, Extremadura, Murcia, Valencia)
Írország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)
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Károsító

3. Dendroctonus micans Kugelan

4. Gilphinia hercyniae (Hartig)
5. Gonipterus scutellatus Gyll.
6. a) Ips amitinus Eichhof

b) Ips cembrae Heer

c) Ips duplicatus Sahlberg

d) Ips sexdentatus Börner

e) Ips typographus Heer

7. Sternochetus mangiferae Fabricius
8. Thaumetopoea pityocampa (Den. és
Schiff.)

A fertõzés tárgya

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növényfajok
több mint 3 m magasságú növényei,
a termés és a vetõmag kivételével,
tûlevelûek (Coniferales) kérges faanyaga és
hántolt kérge
Picea A. Dietr. növényfajok ültetésre szánt
növényei, a vetõmag kivételével
Eucalyptus l¨Herit. növényfajok növényei,
a termés és a vetõmag kivételével
Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és
Pinus L. növényfajok több mint 3 m
magasságú növényei, a termés és a vetõmag
kivételével, tûlevelûek (Coniferales) kérges
faanyaga és hántolt kérge
Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növényfajok
több mint 3 m magasságú növényei,
a termés és a vetõmag kivételével,
tûlevelûek (Coniferales) kérges faanyaga és
hántolt kérge
Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és
Pinus L. növényfajok több mint 3 m
magasságú növényei, a termés és a vetõmag
kivételével, tûlevelûek (Coniferales) kérges
faanyaga és hántolt kérge
Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és
Pinus L. növényfajok több mint 3 m
magasságú növényei, a termés és a vetõmag
kivételével, tûlevelûek (Coniferales) kérges
faanyaga és hántolt kérge
Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növényfajok
több mint 3 m magasságú növényei,
a termés és a vetõmag kivételével,
tûlevelûek (Coniferales) kérges fája és
hántolt kérge
Harmadik országokból származó Mangifera
spp. vetõmagja
Pinus L. növényfajok ültetésre szánt
növényei, a termés és a vetõmag kivételével
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Védett zóna (zónák)

Görögország, Írország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)

Görögország, Írország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)
Görögország, Portugália (Azori-szigetek)
Görögország, Franciaország (Korzika),
Írország, Egyesült Királyság

Görögország, Írország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget)

Görögország, Írország, Egyesült Királyság

Ciprus (2008. március 31-ig), Írország,
Egyesült Királyság (Észak-Írország,
Man-sziget)

Írország, Egyesült Királyság

Spanyolország (Granada és Malaga),
Portugália (Alentejo, Algarve és Madeira)
Spanyolország (Ibiza)

b) Baktériumok
Károsító

1. Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens (Hedges) Collins és Jones
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

A fertõzés tárgya

Phaseolus vulgaris L. és Dolichos Jacq.
vetõmagja
Az alábbi nemzetségekhez tartozó növények
részei, a termés, vetõmag és ültetésre szánt
növények kivételével, de beleértve
a beporzásra szolgáló élõ pollent:
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és
Sorbus L.

Védett zóna (zónák)

Görögország, Spanyolország, Portugália
a) Spanyolország, Észtország,
Franciaország (Korzika), Olaszország
(Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania;
Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria
Marche; Molise; Piedmont; Szardínia;
Szicília; Toscana; Umbria; Valle d’ Aosta)
és Lettország, Portugália, Finnország, az
Egyesült Királyság (Észak-Írország,
Man-sziget és a Csatorna-szigetek)
esetében.
2008. március 31-ig:
b) Írország, Olaszország (Apulia;
Emilia-Romagna: Forlí-Cesena (a 9. számú
országos fõúttól – a Via Emiliától –
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Károsító

A fertõzés tárgya

2009/87. szám
Védett zóna (zónák)

északra fekvõ megyei terület kivételével),
Parma, Piacenza és Rimini tartomány
(a 9. számú országos fõúttól
– a Via Emiliától – északra fekvõ megyei
terület kivételével); Lombardia; Veneto:
kivéve Rovigo tartományban Rovigo,
Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine,
San Bellino, Badia Polesine, Trecenta,
Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquá
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello,
Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta,
Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo,
Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo,
Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,
Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,
Gaiba, Salara közigazgatási terület,
valamint Padova tartományban Castelbaldo,
Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana,
S. Urbano, Boara Pisani, Masi közigazgatási
terület, és Verona tartományban Palu,
Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco
all” Adige, Villa Bartolomea, Oppeano,
Terrazzo, Isola Rizza, Angiari közigazgatási
terület); Litvánia, Ausztria [Burgenland,
Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi
közigazgatási terület), Stájerország, Bécs],
Szlovénia (Gorenjska és Maribor régiókat
kivéve), Szlovákia [Blahó, Felsõvámos és
Ekecs (Dunaszerdahely megye),
Garamdamásd és Garamkelecsény (Lõcse
megye), Nagyrépény (Topolcsány megye),
Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgõ
(Rozsnyó megye), Nagykázmér, Legenye,
Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tõketerebes
megye) települések kivételével], esetében

c) Gombák
Károsító

1. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

A fertõzés tárgya

Faanyag, kivéve a kérgezett fát, továbbá
a Castanea Mill hántolt fakérge

2. Glomerella gossypii Edgerton

Gossypium spp. vetõmagja és termése
(toktermése)
3. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet
Ültetésre szánt Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga
Carr. növények, a vetõmag kivételével
4. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller Ültetésre szánt Populus L. növények,
a vetõmag kivételével

Védett zóna (zónák)

Csehország, Görögország (Kréta,
Leszbosz), Írország, Svédország, Egyesült
Királyság (Man-sziget kivételével)
Görögország
Írország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország)
Írország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország)

d) Vírusok és vírusszerû szervezetek
Károsító

A fertõzés tárgya

1. Citrus tristeza virus (európai izolátumok) Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
fajok és hibridjeik termése, levelekkel és
kocsányokkal
2. Grapevine flavescence dorée MLO
A Vitis L. fajhoz tartozó növények, a termés
és a vetõmag kivételével

Védett zóna (zónák)

Görögország, Franciaország (Korzika),
Málta (2008. március 31-ig)
Cseh Köztársaság (2009. március 31-ig),
a franciaországi Champagne-Ardenne,
Lotaringia és Elzász régiók (2009. március
31-ig), az olaszországi Basilicata régió
(2009. március 31-ig)”
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3. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez
1. Az R. 5. számú melléklete A része I. szakaszának 2.1–2.3. pontja helyébe a következõ 2–2.3. pont lép, egyidejûleg
a melléklet kiegészül a következõ 2.4. és 2.5. ponttal:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„2. Fából készült csomagolóanyag csomagolóládák, dobozok,
rekeszek, dobok és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák,
szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok és szállítótálcák
formájában, melyeket gyakorlatilag mindenféle tárgy szállításánál
alkalmaznak, kivéve a 6 mm vagy annál kisebb vastagságú
nyersfát, és a ragasztóval, hõvel és nyomással vagy ezek
kombinációjával elõállított, harmadik országokból – Svájc
kivételével – származó faanyagot.

Különleges elõírások]

A fa csomagolóanyag
a) kérgezett hengeres fából készült, és
b) a 23. számú melléklet II. részében meghatározott jóváhagyott
intézkedések egyikében részesítették,
és
c) megtalálható rajta a következõ jelzés:
ca) a két betûbõl álló ISO országkód, az elõállítót azonosító
regisztrációs szám és a 23. számú melléklet III. részében
meghatározott jelzésben szereplõ, a fa csomagolóanyagnál
alkalmazott jóváhagyott intézkedések azonosító jele. Az
alkalmazott intézkedés rövidítéséhez az említett jelzésben hozzá
kell tenni a ,,DB” betûjelet (debarked, kérgezett); valamint
cb) a 2005. március 1-je után elõállított, javított vagy
újrafeldolgozott csomagolóanyag esetén a 23. számú melléklet
III. részében meghatározott jelzést is. A 2005. február 28-a elõtt
elõállított, javított vagy újrafeldolgozott csomagolóanyag esetén
e követelményt 2007. december 31-ig nem kell alkalmazni.
2.1. Az Amerikai Egyesült Államokból vagy Kanadából származó Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa nedvességtartalmát
Acer saccharum Marsh. faanyaga, beleértve azt a faanyagot, amely mesterséges szárítással, megfelelõ idõ/hõmérséklet-programot
nem tartja meg a természetes hengeres felszínét, az alábbi
alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20% alá vitték. A
formában lévõ faanyag kivételével:
fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos
a) furnérlemez gyártására szánt fa,
csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló „mesterségesen
b) faforgács, apró darabok, fûrészpor, fahulladék vagy más
szárított” (,,Kiln-dried”) vagy „K.D.”, illetve bármely más,
törmelék.
nemzetközileg elfogadott jelzésnek.
2.2. Az Amerikai Egyesült Államokból vagy Kanadából származó Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa Ceratocystis virescens
Acer saccharum Marsh. faanyaga, melyet furnérlemez gyártására
(Davidson) Moreau-tól mentes területrõl származik, továbbá, hogy
szánnak.
furnérlemez gyártására szánják.
2.3. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa:
B. részében található KN-kódok között, a Fraxinus L., Juglans
(a) olyan területrõl származik, amelyet az exportáló ország nemzeti
mandshurica Maxim, Ulmus davidiana Planch, Ulmus parvifolia
növényvédelmi szolgálata az Agrilus planipennis Fairmaire-tõl
Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. Fája,
mentes területnek nyilvánít a megfelelõ növényegészségügyi
a következõktõl eltérõ formában:
intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban, vagy
– részben vagy egészben e fákból nyert faforgács,
(b) szögletesre lett vágva, hogy ezáltal teljesen elveszítse kerek
– fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok,
felszínét
rekeszek, dobok és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák,
szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok formájában, amelyet
gyakorlatilag mindenféle tárgy szállításánál alkalmaznak,
– a nem farakomány kiékeléséhez és alátámasztásához használt fa,
de beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát,
amely
Kanadából, Kínából, Japánból, Mongóliából, a Koreai
Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból
származik
2.4. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa:
B. részében található KN-kódok között, a részben vagy egészben
(a) olyan területrõl származik, amelyet az exportáló ország nemzeti
a Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim, Ulmus davidiana
növényvédelmi szolgálata az Agrilus planipennis Fairmaire-tõl
Planch, Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold & mentes területnek nyilvánít a megfelelõ növényegészségügyi
Zucc. fából elõállított, Kanadából, Kínából, Japánból,
intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban, vagy
Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból (b) 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességû darabokra
és az USA-ból származó faforgács
vágták fel
2.5. Kanadából, Kínából, Japánból, Mongóliából, a Koreai
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a hántolt fakéreg:
Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból
(a) olyan területrõl származik, amelyet az exportáló ország nemzeti
származó Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim, Ulmus
növényvédelmi szolgálata az Agrilus planipennis Fairmaire-tõl
davidiana Planch, Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia
mentes területnek nyilvánít a megfelelõ növényegészségügyi
Siebold & Zucc. hántolt fakérge
intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban, vagy
(b) 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességû darabokra
vágták fel.”
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2. Az R. 5. számú melléklete A részének I. szakasza a következõ 11.5. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„11.5. Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim, Ulmus
davidiana Planch, Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc. ültetésre szánt növények, a növényi
szövettenyészetek, és vetõmagok kivételével, melyek Kanadából,
Kínából, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból,
Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származnak

Különleges elõírások]

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket:
(a) egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet
a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelõ
növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival
összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire-tõl mentes
területnek nyilvánít, vagy
(b) az exportot megelõzõ legalább két évben olyan termõhelyen
termesztették, ahol az évi kétszeri – megfelelõ idõközönként,
közvetlenül a kivitel elõtt is végzett – hatósági ellenõrzések során
nem észlelték az Agrilus planipennis Fairmaire jeleit”

3. Az R. 5. számú melléklete A része I. szakaszának 14. pontjának helyébe a következõ szövegrész lép:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

Különleges elõírások]

„14. Észak-amerikai országból származó, ültetésre szánt Ulmus L. A 11.5. pontban felsorolt növényekre alkalmazandó rendelkezések
növények, a vetõmag kivételével
sérelme nélkül hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termõhelyen
vagy annak közvetlen környezetében az utolsó teljes vegetációs
idõszak kezdete óta nem észlelték az Elm phloem necrosis
mycoplasma tüneteit.”

4. Az R. 5. számú melléklete A részének I. szakasza a következõ 25.4.1. és 25.4.2. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„25.4.1. A Solanum tuberosum L. gumói, az ültetésre szántak
kivételével

25.4.2. A Solanum tuberosum L. gumói

Különleges elõírások]

A 4. számú melléklet A. részének 12. pontjában, valamint a 25.1,
25.2. és 25.3. pontban felsorolt gumókra alkalmazandó
rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a gumók olyan területrõl származnak ahol a Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith elõfordulása nem ismeretes.
A 4. számú melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában,
valamint a 25.1., 25.2., 25.3., 25.4. és 25.4.1. pontban felsorolt
gumókra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy:
(a) a gumók olyan országból származnak, amelyrõl ismert, hogy
ott Scrobipalpopsis solanivora Povolny nem fordul elõ; or
(b) a gumók olyan területrõl származnak, amelyet az exportáló
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata Scrobipalpopsis
solanivora Povolny elõfordulásától mentes területnek nyilvánít
a megfelelõ növényegészségügyi intézkedések nemzetközi
szabványaival összhangban.”

5. Az R. 5. számú melléklete A részének I. szakasza a következõ 28.1. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„28.1. Dendranthema (DC.) Des Moul. és Lycopersicon
lycopersicum (L.), Karsten ex Farw. ültetésre szánt növényei,
a vetõmag kivételével

Különleges elõírások]

A 4. számú melléklet A. részének 13. pontjában, valamint a 25.5,
25.6., 25.7., 27.1., 27.2. és 28. pontban felsorolt növényekre
vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell
arról, hogy:
(a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országokban
termesztették, amelyekrõl ismert, hogy Chrysanthemum stem
necrosis virus ott nem fordul elõ vagy
(b) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen
termesztették, amelyet az exportáló ország nemzeti növényvédelmi
szolgálata a Chrysanthemum stem necrosis virus-tól mentes
területnek nyilvánít a megfelelõ növényegészségügyi intézkedések
nemzetközi szabványaival összhangban,
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(c) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan termõhelyen
termesztették, amelyet a Chrysanthemum stem necrosis virus-tól
mentesnek nyilvánítottak a hatósági vizsgálatok, és amennyiben
szükséges, ellenõrzések alkalmával.”

6. Az R. 5. számú melléklete A részének I. szakasza a következõ 37.2. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„37.2. A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó
törzsátmérõje 5 cm-nél nagyobb és amelyek a következõ
nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart., Butia Becc.,
Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L.,
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax
Mart., Washingtonia Raf.”

Különleges elõírások]

A 4. számú melléklet A. részének 17. pontjában, valamint
a 37. pontban felsorolt növényekre vonatkozó tiltások sérelme
nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket:
(a) egész életciklusuk alatt olyan országban termesztették,
amelyrõl ismert, hogy ott a Paysandisia archon (Burmeister) nem
fordul elõ; vagy
(b) egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet
a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelõ
növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival
összhangban az Paysandisia archontól (Burmeister) mentes
területnek nyilvánít, vagy
(c) az exportot megelõzõen legalább két éven keresztül olyan
termõhelyen termesztették:
– amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata
nyilvántartásba vett és felügyel, és
– ahol a növényeket a Paysandisia archon (Burmeister)
behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyre tették
vagy ahol megfelelõ megelõzõ kezeléseket alkalmaztak, és
– ahol az évente legalább három alkalommal, megfelelõ
idõközönként, közvetlenül a kivitel elõtt is elvégzett hatósági
vizsgálatok nem mutatták ki a Paysandisia archon (Burmeister)
jeleit.”

7. Az R. 5. számú melléklete A részének II. szakasza a következõ 19.1. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„19.1. A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó
törzsátmérõje 5 cm-nél nagyobb és amelyek a következõ
nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart., Butia Becc.,
Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L.,
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax
Mart., Washingtonia Raf.”

Különleges elõírások]

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket:
(a) egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet
a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelõ
növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival
összhangban a Paysandisia archontól (Burmeister) mentes
területnek nyilvánít, vagy,
(b) a szállítást megelõzõen legalább két éven keresztül olyan
termõhelyen termesztették:
– amelyet a származási tagállam nemzeti növényvédelmi
szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel, és
– ahol a növényeket a Paysandisia archon (Burmeister)
behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyre tették
vagy ahol megfelelõ megelõzõ kezeléseket alkalmaztak, és
– ahol az évente három alkalommal, megfelelõ idõközönként
elvégzett hatósági vizsgálatok nem mutatták ki a Paysandisia
archon (Burmeister) jeleit.”
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4. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez
1. Az R. 6. számú melléklete A részének I. szakasza a következõ 2.3.1. ponttal egszül ki:
„2.3.1. A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó törzsátmérõje 5 cm-nél nagyobb és amelyek a következõ
nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L.,
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.”
2. Az R. 6. számú melléklete B része I. szakaszának 5. pontja a következõ harmadik francia bekezdéssel egészül ki:
„– A Kanadából, Kínából, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az
USA-ból származó Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold
& Zucc., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fákat.”
3. Az R. 6. számú melléklete B része I. szakasza 6. pontjának a) alpontja a következõ hatodik francia bekezdéssel egészül ki:
„– a Kanadából, Kínából, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az
USA-ból származó Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold
& Zucc., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát.”
4. Az R. 6. számú melléklete B része I. szakasza 6. pontja b) alpontjának ex 4407 99 sora helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ ex 4407 93 és 4407 95 sorral egészül ki:
„ex 4407 93
4407 95
4407 99

Acer saccharum Marsh, hosszában fûrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fája,
függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva vagy sem
Fraxinus spp., hosszában fûrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fája, függetlenül
attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva vagy sem,
Nem-tûlevelû fa (a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától
eltérõ fa, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)), juhar (Acer spp), cseresznye (Prunus spp) vagy kõris
(Fraxinus spp.)), hosszában fûrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül
attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva vagy sem”

5. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez
1. Az R. 8. számú melléklete II. szakaszának címe helyébe a következõ szövegrész 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 hatósági engedély minta jobb oldali fejlécében szereplõ szövegrész helyébe a következõ szövegrész 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 hatósági engedély minta 11. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
,,11. Additional declaration:
Kiegészítõ nyilatkozat:
This material is [introduced into]/[moved within] (') the Community under
Ministerial Decree 7/2001 implementing Directive 2008/61/EC
Az anyag szállítása a Közösség [területére]/ [területén belül]1 a 95/44/EK irányelvet
megvalósító
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet szerint történik
1

Delete if not applicable – A nem kívánt rész törlendõ”

4. Az R. 8. számú melléklete III. szakasza A részének 1.1. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
„1.1. A növényi anyagot, a minisztérium által kiadott módszertani kézikönyvben meghatározott irányelvek alapján,
megfelelõ terápiás eljárásnak kell alávetni, ha az szükséges.”
5. Az R. 8. számú melléklete III. szakasza A részének 2.1. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
„2.1. A növényi anyagot, a minisztérium által kiadott módszertani kézikönyvben meghatározott irányelvek alapján,
megfelelõ terápiás eljárásnak kell alávetni, ha az szükséges.”
6. Az R. 8. számú melléklete III. szakasza A részének 3.1. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
„3.1. A növényi anyagot, a minisztérium által kiadott módszertani kézikönyvben meghatározott irányelvek alapján,
megfelelõ terápiás eljárásnak kell alávetni, ha az szükséges.”
7. Az R. 8. számú melléklete III. szakasza A részének 4.1. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
„4.1. A növényi anyagot, a minisztérium által kiadott módszertani kézikönyvben meghatározott irányelvek alapján,
megfelelõ terápiás eljárásnak kell alávetni, ha az szükséges.”
8. Az R. 8. számú melléklete III. szakaszának B része helyébe a következõ szövegrész lép:
,,B) E rendelet 2. és 5. számú mellékletében felsorolt vizsgálatköteles árukra
1. A hatósági zárlati intézkedésnek tartalmaznia kell e rendelet 1. és 2. számú mellékletében felsorolt károsítókra elõírt szemlét vagy vizsgálatot, melyeket e rendelet 5. számú mellékletében megadott különleges elõírások szerint kell elvégezni. Ezen különleges elõírások szerint a zárlati intézkedésnél használt módszerek megegyeznek e rendelet 5. számú
mellékletében meghatározottakkal vagy más egyenértékû, hatóságilag elfogadott intézkedéssel.
2. Az 1. pont szerint a növénynek, növényi terméknek és más anyagnak mentesnek kell lenni e rendelet 1., 2. és
5. számú mellékletében meghatározott károsítóktól.”
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6. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez
,,27. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez”
Az EU-n belüli növény-egészségügyi információs dokumentum mintája
1 This document is issued by the responsible official body of an EU MS according
2 Intra-EC Phytosanitary Communication
Dir. 2000/29/EC Art. 2(1)g on request of a producer/trader in order to communicate Document EU-n belüli növény-egészségügyi
to NPPOs of EU-MS that certain phytosanitary procedures have been applied. Not to információs dokumentum No. EU/Code MS/
be attached to the PC. E dokumentumot egy EU tagállam felelõs hatósága állította ki internal individual ref. number EU/tagállam
a 2000/29/EK irányelvnek való megfelelést szolgáló 7/2001 (I. 17.) FVM rendelet
kódja/ belsõ egyedi referencia szám
60. § (7) bekezdése értelmében egy termelõ/forgalmazó kérésére annak érdekében,
hogy közöljék az EU tagállam felelõs hatóságával azt, hogy valamely meghatározott
növény-egészségügyi eljárást alkalmaztak. Nem csatolható a növény-egészségügyi
bizonyítványhoz.
3 Producer/trader
Termelõ/forgalmazó
4 Name of MS of origin
A származási tagállam neve
Name of the responsible official body [and if wanted Logo of NPPO of origin ]
A származási ország felelõs hatóságának megnevezése [és ha úgy kívánja, a logója]
5 Description of the consignment
6 Quantity declared
A szállítmány leírása
Bejelentett mennyiség
7 The plants, plant products or other regulated articles as described above
[Boxes of applicable options to be ticked; text of non-applicable options to be crossed out]
A fent leírt növények, növényi termékek vagy más vizsgálatköteles árucikkek
[A megfelelõ négyzetet meg kell jelölni, az ide nem vonatkozókat át kell húzni]
fulfil the requirements in accordance with Annex IVA II/IV
B ......................................................................................................................................................... [specify number of option applied]
megfelelnek az 5. melléklet A rész 2. szakasz/5. melléklet B rész követelményeinek ........................................... [meg kell jelölni az
alkalmazott pontot]
have been inspected (e.g. during the growing season) and/or tested according to an appropriate official procedure
szemlézték (pl. a tenyészidõben) és/vagy megfelelõ hatósági eljárásnak megfelelõen laboratóriumban megvizsgálták
......................................................................................................................................................... [if necessary list relevant procedures]
........................................................................................................................................... [ha szükségesa lényeges eljárások felsorolása]
and found free from ................................................................................................................................ [name of the harmful organism].
és mentesnek találták ...................................................................................................................................................... [a károsító neve].
originate in a field
a place of production
an area
officially recognized as being free from
................................................................................................................................................................... [name of the harmful organism]
..................................................................................................... free text for specification of treatments, production conditions, etc.]
olyan tábláról
termõhelyrõl
területrõl
származik, amelyet a felelõs hatóság mentesnek ismert
el ..................................................................................................................................................................................... [a károsító neve]
........................................................................................................ a kezelések, termesztési körülmények stb. szabad szövegû leírása]
Other official information [e.g. related to the identification of the field/ production site/place of production or area]
A felelõs hatóság egyéb információja [pl. a tábla/termõhely/terület azonosításával kapcsolatosan]
8 Place of issue and contact details (email/fax)
A kibocsátás helye és elérhetõségi adatok (elektronikus levélcím, fax)*
Date
Dátum

9 Stamp of the organisation
A szervezet pecsétje
Name and signature of the authorized officer
A felhatalmazott köztisztviselõ
Neve és aláírása

* The contact details should allow a quick direct verification between the responsible official bodies that, e.g. the document has been issued in the form presented.
List contacts may in addition be made available on CIRCA and the official web sites of the NPPOs
* Az elérhetõségi adatoknak lehetõvé kell tenniük a felelõs hatóságok közötti gyors és közvetlen egyeztetést, pl. hogy a dokumentumot a bemutatott formában bocsátották-e ki. A felsorolt kapcsolattartó személyek adatai a CIRCÁn és a tagállamok felelõs hatóságának honlapján is elérhetõvé tehetõk.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
73/2009. (VI. 25.) FVM
rendelete

mazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról.”

a Magyar Takarmánykódex
kötelezõ elõírásairól szóló
44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet
módosításáról

Az R. 2. számú melléklete e rendelet melléklete szerint
módosul.

3. §

4. §
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában
foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem
el:

Az R. 7. számú melléklete I. fejezete 1. pontja f) alpontjának, valamint 2. pontja h) alpontjának „béltartalom” szövegrésze helyébe „beltartalom” szövegrész lép.

5. §

1. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba és 2009. augusztus 27-én hatályát veszti.

A Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló
44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-a (1) bekezdésének 73. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„73. az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK
irányelve (2002. május 7.) a takarmányokban található
nemkívánatos anyagokról, valamint az azt módosító, a Bizottság
2005/8/EK,
2005/86/EK,
2005/87/EK,
2006/13/EK, 2008/76/EK, 2009/8/EK irányelve,”

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 2. §-a (1) bekezdésének 3–8., 10., 13., 17., 19.,
27., 30–31., 36., 38., 56–59., 75–76. pontja.

2. §
Az R. 2. §-ának (1) bekezdése a következõ 77–78. ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„77. a Bizottság 95/10/EK irányelve (1995. április 7.)
a különleges táplálási célokra szánt kutya- és macskaeledel energiaértékére vonatkozó számítási módszer meghatározásáról,
78. a Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenõrzése során alkal-

(3) 2009. augusztus 26-án hatályát veszti az R. 1. §-a
(2) bekezdésének e), j) és k) pontja, valamint 5.,
10–11. számú melléklete.

6. §
Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2009/8/EK irányelve (2009. február 10.)
a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
I. mellékletének a kokcidiosztatikumok vagy hisztomonosztatikumok nem céltakarmányba történõ elkerülhetetlen átvitelének legnagyobb megengedhetõ szintjei tekintetében történõ módosításáról;
b) a Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenõrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 73/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez
Az R. 2. számú melléklete a következõ I/B fejezettel egészül ki:
„I/B Kokcidio-, illetve hisztomonosztatikumok

Nemkívánatos anyagok, vegyületek

1. Lazalocid-nátrium

2.

3.

4.

5.

6.

Takarmányozásra szánt termék(*)

Takarmány-alapanyagok
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok és
hasznosítási típusok számára:
– pulyka (>12 hét), tojójérce*** (>16 hét), kutya, borjú, nyúl, lófélék,
tejhasznú állatok és tojószárnyasok,
– tojójérce*** (<16 hét), pulyka (<12 hét) és húshasznú csirke, a vágást
megelõzõ idõszakban, amikor a lazalocid-nátrium használata tilos (befejezõ
táp),
– egyéb állatfajok.
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben a lazalocid-nátrium
használata nem engedélyezett.
Narazin
Takarmány-alapanyagok
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét), pulyka, nyúl, lófélék és tojószárnyasok,
– húshasznú csirke, a vágást megelõzõ idõszakban, amikor a narazin
használata tilos (befejezõ táp),
– egyéb állatfajok.
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben a narazin
használata nem engedélyezett.
Szalinomicin-nátrium
Takarmány-alapanyagok
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>12 hét), lófélék, pulyka, és tojószárnyasok,
– tojójérce*** (<12 hét), húshasznú csirke és hízónyúl, a vágást megelõzõ
idõszakban, amikor a szalinomicin-nátrium használata tilos (befejezõ táp),
– egyéb állatfajok.
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben
a szalinomicin-nátrium használata nem engedélyezett.
Monenzin-nátrium
Takarmány-alapanyagok
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét), pulyka (>16 hét), lófélék, kutya, kiskérõdzõk
(birka és kecske), kacsa, szarvasmarha, tejhasznú szarvasmarha és
tojószárnyasok,
– tojójérce*** (<16 hét), pulyka (<16 hét) és húshasznú csirke, a vágást
megelõzõ idõszakban, amikor a monenzin-nátrium használata tilos
(befejezõ táp),
– egyéb állatfajok.
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben
a monenzin-nátrium használata nem engedélyezett.
Szemduramicin-nátrium
Takarmány-alapanyagok
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojószárnyasok és tojójérce*** (>16 hét),
– húshasznú csirke, a vágást megelõzõ idõszakban, amikor
a szemduramicin-nátrium használata tilos (befejezõ táp),
– egyéb állatfajok.
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben
a szemduramicin-nátrium használata nem engedélyezett.
Maduramicin-ammónium-alfa Takarmány-alapanyagok
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét), pulyka (>16 hét), tojószárnyasok, lófélék és nyúl,

Maximális megengedett
mennyiség mg/kg-ban
(ppm) (12%-os
nedvességtartalom mellett)

1,25

1,25
1,25

3,75
(**)
0,7

0,7
0,7
2,1
(**)
0,7

0,7
0,7
2,1
(**)
1,25

1,25

1,25

3,75
(**)
0,25

0,25
0,25
0,75
(**)
0,05

0,05
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Nemkívánatos anyagok, vegyületek

7. Robenidin-hidroklorid

8. Dekokvinát

9. Halofuginon-hidrobromid

10. Nikarbazin

11. Diklazuril

MAGYAR KÖZLÖNY

Takarmányozásra szánt termék(*)

– pulyka (<16 hét) és húshasznú csirke, a vágást megelõzõ idõszakban,
amikor a maduramicin-ammónium-alfa használata tilos (befejezõ táp),
– egyéb állatfajok.
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben
a maduramicin-ammónium-alfa használata nem engedélyezett.
Takarmány-alapanyagok
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét) és tojószárnyasok,
– húshasznú csirke, hízó- és tenyésznyúl és pulyka, a vágást megelõzõ
idõszakban, amikor a robenidin-hidroklorid használata tilos (befejezõ táp),
– egyéb állatfajok.
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben
a robenidin-hidroklorid használata nem engedélyezett.
Takarmány-alapanyagok
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét) és tojószárnyasok,
– húshasznú csirke, a vágást megelõzõ idõszakban, amikor a dekokvinát
használata tilos (befejezõ táp),
– egyéb állatfajok.
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben a dekokvinát
használata nem engedélyezett.
Takarmány-alapanyagok
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét), pulyka (>12 hét) és tojószárnyasok,
– pulyka (<12 hét) és húshasznú csirke, a vágást megelõzõ idõszakban,
amikor a halofuginon-hidrobromid használata tilos (befejezõ táp),
– a tojójércén*** (<16 hét) kívüli egyéb állatfajok.
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben
a halofuginon-hidrobromid használata nem engedélyezett.
Takarmány-alapanyagok
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét), tojószárnyasok és lófélék,
– húshasznú csirke, a vágást megelõzõ idõszakban, amikor a nikarbazin
használata (narazinnal való kombinációban) tilos (befejezõ táp),
– egyéb állatfajok.
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben a nikarbazin
használata (narazinnal való kombinációban) nem engedélyezett.
Takarmány-alapanyagok
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét), hízópulyka (>12 hét) és tojószárnyasok,
– hízó- és tenyésznyúl, a vágást megelõzõ idõszakban, amikor a diklazuril
használata tilos (befejezõ táp),
– a hízópulykán (<12 hét), a tojójércén*** (<16 hét) és a húshasznú
csirkén és kívüli egyéb állatfajok.
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben a diklazuril
használata nem engedélyezett.
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Maximális megengedett
mennyiség mg/kg-ban
(ppm) (12%-os
nedvességtartalom mellett)

0,05
0,15
(**)
0,7

0,7
0,7
2,1
(**)
0,4

0,4
0,4
1,2
(**)
0,03

0,03
0,03
0,09
(**)
0,5

0,5
0,5
1,5
(**)
0,01

0,01
0,01
0,03
(**)

(*) A takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében meghatározott engedélyezett szintek sérelme nélkül.
(**) Az anyagnak az elõkeverékre vetített határértéke az a koncentráció, amely a késztakarmány tekintetében megállapított legnagyobb megengedhetõ szinteknek – az adott elõkeverékre vonatkozó használati utasítás betartása mellett – legfeljebb 50%-át eredményezi.
(***) E rendelet 2. számú mellékletének I/B fejezetében a ,,tojójérce” szó a házityúk állatfajnak az árutojás-termelõ hasznosítási irányhoz tartozó, nõivarú egyedét
jelenti a táblázatban jelölt életkorban.”
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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 élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének
12. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

2009/87. szám
3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Az R. 2. §-a (2) bekezdésének és 3. §-a (3) bekezdésének az „A Szolgálat” szövegrésze helyébe „Az MgSzH
területi szerve” szövegrész, 3. §-a (2) bekezdésének és
3. §-a (3) bekezdésének az „a Szolgálat” szövegrésze helyébe „az MgSzH területi szerve” szövegrész, lép.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. §
Az „EK-mûtrágya”-ként megjelölt mûtrágyák forgalomba hozataláról és ellenõrzésérõl szóló 37/2006.
(V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) Az EK-mûtrágyákat az áru beérkezésekor
a szükséges megfelelõség-ellenõrzések elvégzése érdekében be kell jelenteni a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központnál (a továbbiakban: engedélyezõ hatóság).
(2) A mûtrágyákról szóló, 2003. október 13-i
2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: 2003/2003/EK rendelet) 27. cikke szerinti vizsgálati eredményt az engedélyezõ hatósághoz kell
benyújtani.
(3) Amennyiben egy, a termésnövelõ anyagok engedélyezésére vonatkozó forgalomba hozatali és felhasználási
engedéllyel rendelkezõ mûtrágya megfelel az EK-mûtrágyákra vonatkozó elõírásoknak, és az engedélyes a mûtrágyát EK-mûtrágyaként kívánja forgalomba hozni, a forgalmazás megkezdése elõtt ezt be kell jelentenie az engedélyezõ hatóságnak. A bejelentés benyújtásától számított
30 napon belül az engedélyezõ hatóság a termésnövelõ
anyagok engedélyezésére vonatkozó forgalomba hozatali
és felhasználási engedélyt visszavonja.
(4) A csomagoláson, címkén, illetve ömlesztett áru kísérõ okmányán a mûtrágya tápelemeit – a 2003/2003/EK
rendelet 6. cikke szerint – a Melléklet szerinti elemi és oxidos formában is fel kell tüntetni.”

2. §
Az R. 2. §-a (1) bekezdésének bevezetõ rendelkezése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az EK-mûtrágyák hatósági ellenõrzését a megyei
mezõgazdasági szakigazgatási hivatal (a továbbiakban:
megyei MgSzH) végzi, melynek során vizsgálja”

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 élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 9. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §
(1) A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 45. §-a (1) bekezdése a) pontjának 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[a) a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve
a növényvédõ szerek forgalomba hozataláról, valamint az
ennek módosításáról szóló,]
„1. a Tanács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK,
valamint a Bizottság 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
irányelvvel módosított 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 irányelvei.”
(2) Az R. 45. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet a következõ közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:
1. a Bizottság 2004/248/EK határozata (2004. március 10.) az atrazinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ fel nem vételérõl, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról, valamint az ennek módosításáról szóló
a Bizottság 2004. április 28-i 835/2004/EK rendelete,
2. a Bizottság 2005/303/EK határozata (2005. március 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletére vonatkozóan a krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin és polyoxin felvételének kizárásáról és az ezen
anyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyezésének visszavonásáról,
3. a Bizottság 2005/487/EK határozata (2005. július 4.)
a triazamatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
4. a Bizottság 2005/864/EK határozata (2005. december 2.) az endoszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
5. a Bizottság 2006/797/EK határozata (2006. november 22.) az ammónium-szulfamátnak, a hexakonazolnak,
a nátrium-tetratiokarbonátnak és a 8-hidroxikinolinnak
a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó
növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
6. a Bizottság 2006/966/EK határozata (2006. december 18.) az alaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
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7. a Bizottság 2006/1009/EK határozata (2006. december 22.) a dimetenamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
8. a Bizottság 2006/1010/EK határozata (2006. december 22.) a foszalonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
9. a Bizottság 2007/322/EK határozata (2007. május 4.) a tolilfluanidot tartalmazó növényvédõ szerek ivóvízszennyezéshez vezetõ felhasználására vonatkozó óvintézkedések megállapításáról,
10. a Bizottság 2007/379/EK határozata (2007. május 25.) a fenitrotionnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
11. a Bizottság 2007/387/EK határozata (2007. június 6.) a diklórfosznak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
12. a Bizottság 2007/389/EK határozata (2007. június 6.) a malationnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
13. a Bizottság 2007/392/EK határozata (2007. május 21.) az oxidemeton-metilnek a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról
és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
14. a Bizottság 2007/393/EK határozata (2007. június 6.) a diazinonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
15. a Bizottság 2007/415/EK határozata (2007. június 13.) a karboszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
16. a Bizottság 2007/416/EK határozata (2007. június 13.) a karbofuránnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
17. a Bizottság 2007/417/EK határozata (2007. június 13.) a diuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
18. a Bizottság 2007/437/EK határozata (2007. június 19.) a haloxifop-R-nek a 91/414/EGK tanácsi irány-
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elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
19. a Bizottság 2007/442/EK határozata (2007. június 21.) az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról
és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
20. a Bizottság 2007/452/EK határozata (2007. június 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a procimidon
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló 2006/132/EK irányelv helyesbítésérõl,
21. a Bizottság 2007/553/EK határozata (2007.
augusztus 2.) a monokarbamid-dihidrogénszulfátnak és
a dimetipinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
22. a Bizottság 2007/628/EK határozata (2007. szeptember 19.) a metomilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
23. a Bizottság 2007/629/EK határozata (2007. szeptember 20.) a trifluralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
24. a Bizottság 2008/296/EK határozata (2008. április 4.) az azociklotinnak, a cihexatinnak és a tidiazuronnak
a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról,
25. a Bizottság 2008/317/EK határozata (2008. április 10.) az Rotenonnak, a zsurlókivonatnak és a kinin-hidrokloridnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe
történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat
tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
26. a Bizottság 2008/742/EK határozata (2008. szeptember 18.) a propaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
27. a Bizottság 2008/743/EK határozata (2008. szeptember 18.) a dinikonazol-M-nek a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról
és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
28. a Bizottság 2008/748/EK határozata (2008. szeptember 18.) a triflumizolnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
29. a Bizottság 2008/754/EK határozata (2008. szeptember 18.) a diklobenilnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
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e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
30. a Bizottság 2008/768/EK határozata (2008. szeptember 30.) a Beauveria brongniartiinak és a kálium-permanganátnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat
tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
31. a Bizottság 2008/771/EK határozata (2008. szeptember 31.) a buprofezinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
32. a Bizottság 2008/782/EK határozata (2008. október 7.) a 91/414 EGK tanácsi irányelvnek a kaptán, a folpet, a formetanát és a metiokarb hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosításáról szóló 2007/5/EK
bizottsági irányelv helyesbítésérõl,
33. a Bizottság 2008/791/EK határozata (2008. október 10.) az amidoszulfuron és a nikoszulfuron hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosításáról
szóló 2008/40/EK bizottsági irányelv helyesbítésérõl,
34. a Bizottság 2008/819/EK határozata (2008. október 20.) a butralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
35. a Bizottság 2008/902/EK határozata (2008. november 7.) a napropamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
36. a Bizottság 2008/986/EK határozata (2008. december 15.) az antrakinonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
37. a Bizottság 2009/241/EK határozata (2009. március 16.) a triflumuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról.”

2. §
Az R. 1. számú mellékletének A. része e rendelet melléklete szerint módosul.

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 1. számú melléklete B. részének 5. (abamektin), 12. (amidoszulfuron), 13. (antrakinon), 20. [benefin
(bunfluralin)], 25. (bifenox), 28. (boscalid), 32. (buprofezin), 34. (butralin), 49. (difenokonazol), 50. (diflubenzuron), 51. (dikamba), 52. (diklobenil), 66. (epoxikonazol),
76. (fenoxaprop-P-etil), 78. (fenpiroximát), 79. (fenpropimorf), 83. (fluazinam), 84. (fludioxonil), 105. (imazaquin), 112. (kálium-permanganát), 124. (klomazon),
127. (kloridazon (pirazon)), 138. (lenacil), 163. (napropamid), 169. (nikoszulfuron), 185. (piriproxifen), 236. (triflumuron), 241. (tritoszulfuron), 250. (pikloram) sora.

4. §
Ez a rendelet az Európai Unió következõ jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2007/76/EK irányelve (2007. december 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fludioxonil,
a klomazon és a proszulfokarb hatóanyagok felvételének
céljából történõ módosításáról,
b) a Bizottság 2008/40/EK irányelve (2008. március 28.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az amidoszulfuron és a nikoszulfuron hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,
c) a Bizottság 2008/41/EK irányelve (2008. március 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kloridazon
hatóanyag felvétele céljából történõ módosításáról,
d) a Bizottság 2008/44/EK irányelve (2008. április 4.)
a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bentiavalikarb,
a boszkalid, a karvon, a fluoxastrobin, a Paecilomyces lilacinus és a protiokonazol hatóanyagként való felvételének
céljából történõ módosításáról,
e) a Bizottság 2008/66/EK irányelve (2008. június 30.)
a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bifenox, a diflufenikan, a fenoxaprop-P, a fenpropidin és a kinoklamin hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,
f) a Bizottság 2008/69/EK irányelve (2008. július 1.)
a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klofentezin, a dikamba, a difenokonazol, a diflubenzuron, az imazaquin, a lenacil, az oxadiazon, a pikloram és a piriproxifen hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,
g) a Bizottság 2008/70/EK irányelve (2008. július 11.)
a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tritoszulfuron hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,
h) a Bizottság 2008/91/EK irányelve (2008. szeptember 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a diuron hatóanyag felvétele céljából történõ módosításáról,
i) a Bizottság 2008/107/EK irányelve (2008. november 25.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az abamektin,
az epoxikonazol, a fenpropimorf, a fenpiroximát és a tralkoxidim hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,
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j) a Bizottság 2008/108/EK irányelve (2008. november 26.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a flutolanil,
a benfluralin, a fluazinam, a fuberidazol és a mepikvát hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,
k) a Bizottság 2008/754/EK határozata (2008. szeptember 18.) a diklobenilnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
l) a Bizottság 2008/768/EK határozata (2008. szeptember 30.) a Beauveria brongniartiinak és a kálium-permanganátnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe
történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat
tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
m) a Bizottság 2008/771/EK határozata (2008. szeptember 30.) a buprofezinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
n) a Bizottság 2008/782/EK határozata (2008. október 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kaptán, a folpet, a formetanát és a metiokarb hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosításáról szóló 2007/5/EK
bizottsági irányelv helyesbítésérõl,
o) a Bizottság 2008/791/EK határozata (2008. október 10.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az amidoszulfuron és a nikoszulfuron hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló 2008/40/EK irányelv helyesbítésérõl,
p) a Bizottság 2008/819/EK határozata (2008. október 20.) a butralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
q) a Bizottság 2008/902/EK határozata (2008. november 7.) a napropamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
r) a Bizottság 2008/986/EK határozata (2008. december 15.) az antrakinonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
s) a Bizottság 2009/241/EK határozata (2009. március 16.) a triflumuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 75/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez
1. Az R. 1. számú melléklet „A.” részének 147. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Sorszám

EU
Nr.

1
„147.

Hatóanyag
megnevezése

2
151

3
kaptán

Azonosító számok

4
CAS-szám:
133-06-02
CIPAC-szám: 40

IUPAC név

5
N-(triklór-metiltio)-ciklohex4-én-1,2
dikarboximid

Tisztaság

6

A
növényvédõ
Az alkalmazás
Hatálybalépés
szerek
kezdõ
idõpontja
újraértékeidõpontja
lésének
határideje
7

8
2008.04.01.

9

10

2011.09.30. 2017.09.30.

Speciális elõírások

11]
A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként használható.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a kaptánt tartalmazó
növényvédõ szereknek a paradicsomon kívüli
felhasználását, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdés c) pontjában
meghatározott kritériumokra, és mielõtt ilyen
engedélyt ad ki, meg kell gyõzõdnie róla,
hogy az összes szükséges adat és információ
rendelkezésre áll.

2009/87. szám

A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek végrehajtása érdekében
figyelembe kell venni a kaptánról szóló, az
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2006. szeptember
29-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek
és különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
Ezen átfogó értékelésben az engedélyezõ
hatóságnak különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szerrel foglalkozók és munkások
biztonságára, az engedélyezett alkalmazási
feltételeknek megfelelõ egyéni
védõfelszerelés használatát és az expozíció
mérséklésére kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell elõírnia;
– a fogyasztók étkezési expozíciójára
a szermaradék határértékeinek jövõbeli
felülvizsgálatára való tekintettel;
– a felszín alatti vizek szempontjából
veszélyeztetett területeken, az engedélyezés
feltételei között szükség szerint
kockázatcsökkentõ intézkedéseknek,
valamint monitoring-programoknak kell
szerepelniük;

MAGYAR KÖZLÖNY

2007.10.01.
³ 910 g/kg
Szennyezõ
anyagok:
Perkloro-metilmerkaptán
(R005406):
legfeljebb
5 g/kg
Folpet:
legfeljebb
10 g/kg
Szén-tetraklorid:
legfeljebb
0,1 g/kg

Lejárat
idõpontja

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok

IUPAC név

Tisztaság

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lejárat
idõpontja

10

Speciális elõírások

2009/87. szám

[Sorszám

A
növényvédõ
Az alkalmazás
Hatálybalépés
szerek
kezdõ
idõpontja
újraértékeidõpontja
lésének
határideje

11]
– madarak, emlõsök és vízi szervezetek
védelmére. Az engedély feltételei között
szerepelniük kell kockázatcsökkentõ
intézkedéseknek.”

2. Az R. 1. számú mellékletének „A.” része a következõ 166–203. sorokkal egészül ki:

1
„166.

166

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

2

3
proszulfokarb

Azonosító számok

4
CAS-szám
52888-80-9
CIPAC-szám 539

IUPAC név

Tisztaság

5
6
S-benzil
970 g/kg
dipropil(tiokarbamát)

7
2008.11.01.

8
2009.05.01.

Lejárat
idõpontja

9
10
2012.10.31. 2018.10.31.

Speciális elõírások

11]
A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek alkalmazása érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2007. október 9-én véglegesített,
a proszulfokarbra vonatkozó felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és
II. függelékének a következtetéseit. Ezen
átfogó értékelésben az engedélyezõ
hatóságnak különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szerrel dolgozók biztonságára, és
gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ
egyéni védõfelszerelés használata,
– a vízi szervezetek védelmére, és
gondoskodnia kell arról, hogy az
engedélyezés feltételei között szükség szerint
szerepeljenek a kockázat mérséklésére
irányuló intézkedések, mint például
a pufferzónák kialakítása,

MAGYAR KÖZLÖNY

[Sorszám

A
növényvédõ
Az alkalmazás
Hatálybalépés
szerek
kezdõ
idõpontja
újraértékeidõpontja
lésének
határideje
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EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok

IUPAC név

Tisztaság

1

2

3

4

5

6

167.

167

fludioxonil

CAS-szám
131341-86-1
CIPAC-szám 522

4-(2,2-difluor-1,3950 g/kg
benzodioxol-4-il)-1H
-pirol-3-karbonitril

7

2008.11.01.

8

2009.05.01.

9

Lejárat
idõpontja

10

2012.10.31. 2018.10.31.

Speciális elõírások

MAGYAR KÖZLÖNY

11]
– a nem célnövények védelmére, és
gondoskodnia kell arról, hogy az
engedélyezés feltételei között szükség szerint
szerepeljenek a kockázat mérséklésére
irányuló intézkedések, mint például nem
permetezett pufferzónák kialakítása.
A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a fludioxonilt tartalmazó
növényvédõ szereknek a vetõmagcsávázáson
kívüli felhasználását, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdés c) pontjában
meghatározott kritériumokra, és mielõtt ilyen
engedélyt ad ki, meg kell gyõzõdnie róla,
hogy az összes szükséges adat és információ
rendelkezésre áll:
– különös figyelmet kell fordítania a felszín
alatti vizek szempontjából veszélyeztetett
területeken található felszín alatti víz
lehetséges, különösen a talajban lévõ CGA
339833 és CGA 192155 fotolízis metabolitok
általi szennyezõdésére,
– különös figyelmet kell fordítania a halak és
a gerinctelen vízi szervezetek védelmére.
Az engedélyezés feltételei között szükség
szerint kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell. A 6. számú mellékletben
meghatározott egységes elvek alkalmazása
érdekében figyelembe kell venni az
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2007. október 9-én
véglegesített, a fludioxonilra vonatkozó
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
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[Sorszám

A
növényvédõ
Az alkalmazás
Hatálybalépés
szerek
kezdõ
idõpontja
újraértékeidõpontja
lésének
határideje

2009/87. szám

EU
Nr.

168

2

169.

169

3
klomazon

Azonosító számok

4
CAS-szám
81777-89-1
CIPAC-szám 509

bentiavalikarb CAS-szám:
413615-35-7
CIPAC-szám: 744

IUPAC név

Tisztaság

5
6
2-(2-klórobenzil)-4,4- 960 g/kg
dimetil1,2-oxazolidin-3-on

[(S)-1-{[(R)-1-(6fluor-1,3-benzotiazol2-il)
etil]karbamoil}-2metilpropil]karbamin
sav

Lejárat
idõpontja

7
2008.11.01.

8
2009.05.01.

9
10
2012.10.31. 2018.10.31.

2008.08.01.
³ 910 g/kg
A következõ
gyártási
szennyezõdések
toxiklógiai
veszélyt
jelentenek, és
a technikai
anyagban nem
léphetnek túl
egy adott
mennyiséget:
6,6'-difluoro-2,2'
-dibenzotiázol:
<3,5 mg/kgbis
(2-amino-5fluorofenil)
diszulfid:
<14 mg/kg

2009.02.01.

2010.01.31. 2018.07.31.

Speciális elõírások

11]
A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek alkalmazása érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2007. október 9-én véglegesített,
a klomazonra vonatkozó felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és
II. függelékének a következtetéseit. Ezen
átfogó értékelésben az engedélyezõ
hatóságnak különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szerrel dolgozók biztonságára, és
gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ
egyéni védõfelszerelés használata,
– a nem célnövények védelmére, és
gondoskodnia kell arról, hogy az
engedélyezés feltételei között szükség szerint
szerepeljenek a kockázat mérséklésére
irányuló intézkedések, mint például
a pufferzónák kialakítása.
A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. január 22-én véglegesített
felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének bentiavalikarbról szóló
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára,
– a nem célzott ízeltlábú szervezetek
védelmére.

MAGYAR KÖZLÖNY

1
168.

Hatóanyag
megnevezése

2009/87. szám

[Sorszám

A
növényvédõ
Az alkalmazás
Hatálybalépés
szerek
kezdõ
idõpontja
újraértékeidõpontja
lésének
határideje
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EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok

IUPAC név

Tisztaság

1

2

3

4

5

6

170

boszkalid

CAS-szám:
188425-85-6
CIPAC-szám: 673

2-klór-N-(4'-klórbife- ³ 960 g/kg
nil-2-il)nikotinamid

2008.08.01.

8

2009.02.01.

9

10

2010.01.31. 2018.07.31.

Speciális elõírások

2009/87. szám

11]
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell. Amikor az engedélyezõ
hatóság olyan kérelmeket bírál el, amelyek
arra irányulnak, hogy engedélyezze
a bentiavalikarbot tartalmazó növényvédõ
szerek üvegházakon kívüli felhasználását,
különös figyelmet kell fordítania az 5. §
(5) bekezdés c) pontjában meghatározott
kritériumokra, és mielõtt ilyen engedélyt ad
ki, meg kell gyõzõdnie róla, hogy az összes
szükséges adat és információ rendelkezésre
áll. Az engedélyezõ hatóság az R. 39. §-ának
c) pontjával összhangban tájékoztatja
a Bizottságot a kereskedelmi forgalomba
hozatalra gyártott technikai hatóanyag
specifikációjáról.
A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. január 22-én véglegesített
felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének boszkalidról szóló
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára,
– a madarak és a talajban élõ szervezetek
hosszú távú veszélyeztetettségére,
– a talajban történõ felhalmozódás
veszélyére, ha az anyagot évelõ növényekhez
vagy vetésforgó rendszerben a következõ
terméshez használják.
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.

MAGYAR KÖZLÖNY

170.

7

Lejárat
idõpontja
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[Sorszám

A
növényvédõ
Az alkalmazás
Hatálybalépés
szerek
kezdõ
idõpontja
újraértékeidõpontja
lésének
határideje

EU
Nr.

2

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok

IUPAC név

171

3
karvon

4
CAS-szám: 99-49-0
(d/l keverék)
CIPAC-szám: 602

5
5-izopropenil2-metil-ciklohex2-én-1-on

172.

172

fluoxastrobin

CAS-szám:
361377-29-9
CIPAC-szám: 746

(E)-{2-[6-(2-klórfenoxi)5-fluorpirimidin4-iloxi]fenil}
(5,6-dihidro1,4,2-dioxazin3-il)metanon
O-metiloxim

6
³ 930 g/kg
legalább
100:1 d/l
aránnyal

³ 940 g/kg

Lejárat
idõpontja

7
2008.08.01.

8
2009.02.01.

9
10
2010.01.31. 2018.07.31.

2008.08.01.

2009.02.01.

2010.01.31. 2018.07.31.

Speciális elõírások

11]
A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag
növekedésszabályozóként engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. január 22-én véglegesített
felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének karvonról szóló
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania a szerrel
foglalkozók veszélyeztetettségére. Az
alkalmazás feltételei között szükség esetén
kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.
A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. január 22-én véglegesített
felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének fluoxastrobinról szóló
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szerrel foglalkozók, különösen
a hígítatlan koncentrátumokkal foglalkozók
biztonságára. Az alkalmazás feltételei között
megfelelõ óvintézkedéseknek is szerepelniük
kell, mint pl. védõálarc viselésének elõírása,
– a vízi szervezetek védelmére. Adott
esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseket,
mint pl. pufferzónák kialakítása, kell
alkalmazni,

MAGYAR KÖZLÖNY

1
171.

Tisztaság

2009/87. szám

[Sorszám

A
növényvédõ
Az alkalmazás
Hatálybalépés
szerek
kezdõ
idõpontja
újraértékeidõpontja
lésének
határideje
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EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok

IUPAC név

Tisztaság

1

2

3

4

5

6

173

Paecilomyces
lilacinus
(Thom)

Samson 1974 251.
törzs (AGAL: n°
89/030550)
CIPAC-szám: 753

Nem alkalmazható

–

2008.08.01.

8

2009.02.01.

9

10

2010.01.31. 2018.07.31.

Speciális elõírások

11]
– a fluoxastrobin metabolitjainak
maradványszintjeire, ha a kezelt területekrõl
származó szalmát takarmányozásra
használják. A felhasználás feltételeinek adott
esetben takarmányozási korlátozásokat kell
tartalmazniuk,
– a talaj felszínén történõ felhalmozódás
veszélyére, ha az anyagot évelõ növényekhez
vagy vetésforgó rendszerben a következõ
terméshez használják.
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.
A. RÉSZ
Felhasználása csak fonálféregölõként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. január 22-én véglegesített
felülvizsgálati jelentést és különösen annak I.
és II. függelékének Paecilomyces lilacinus-ról
szóló következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára (bár
nem volt szükség a szerrel foglalkozók
megengedett expozíciós szintjének
a meghatározására, mivel
a mikroorganizmusokat általános szabályként
potenciális érzékenyítõ anyagoknak kell
tekinteni),
– a lomblakó nem célzott ízeltlábúak
védelmére.
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.

MAGYAR KÖZLÖNY

173.

7

Lejárat
idõpontja
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2009/87. szám

1
174.

174

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

2

3
protiokonazol

Azonosító számok

4
CAS-szám:
178928-70-6
CIPAC-szám: 745

IUPAC név

5
RS)-2-[2-(1-klórciklopropil)3-(2-klórfenil)2-hidroxipropil]2,4-dihidro1,2,4-triazol-3-tion

Tisztaság

8
2009.02.01.

9
10
2010.01.31. 2018.07.31.

Speciális elõírások

11]
A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. január 22-én véglegesített
felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének protiokonazolról szóló
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– permetezéses alkalmazáskor a szerrel
foglalkozók biztonságára. Az alkalmazás
feltételei között megfelelõ óvintézkedéseknek
is szerepelniük kell,
– a vízi szervezetek védelmére. Adott
esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseket,
mint pl. pufferzónák kialakítása, kell
alkalmazni,
– a madarak és kisemlõsök védelmére. Adott
esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseket
kell alkalmazni.
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.

MAGYAR KÖZLÖNY

6
7
2008.08.01.
³ 970 g/kg
A következõ
gyártási
szennyezõdések
toxiklógiai
veszélyt
jelentenek, és
a technikai
anyagban nem
léphetnek túl
egy adott
mennyiséget:
– Toluén:
< 5 g/kg
– Protiokonazol
-destio
(2-(1-klórciklopropil)1-(2klórfenil)-3-(1,2,
4-triazol-1-il)propán-2-ol):
< 0,5 g/kg
(LOD)

Lejárat
idõpontja

2009/87. szám
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1
175.

EU
Nr.

2
175

Hatóanyag
megnevezése

3
amidoszulfuron

Azonosító számok

4
CAS-szám:
120923-37-7
CIPAC-szám: 515

IUPAC név

Tisztaság

5
6
3-(4,6-dimetoxi³ 970 g/kg
pirimidin-2-il)1-(N-metil-N-metilszulfonil-aminoszulfonil)karbamid
vagy 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)3-mezil(metil)
szulfamoilkarbamid

7
2009.01.01.

8
2009.07.01.

Lejárat
idõpontja

9
10
2012.12.31. 2018.12. 31.

Speciális elõírások

MAGYAR KÖZLÖNY

11]
A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amidoszulfuront tartalmazó növényvédõ
szerek réteken és legelõkön kívüli
felhasználásának engedélyezése iránti
kérelmek elbírálásakor az engedélyezõ
hatóság köteles különös figyelmet fordítani
az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában
meghatározott kritériumokra, és az engedély
kiadása elõtt köteles biztosítani valamennyi
szükséges adat és információ rendelkezésre
állását. A 6. számú mellékletben
meghatározott egységes elvek érvényesítése
érdekében figyelembe kell venni az
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. január 22-én az
amidoszulfuronra vonatkozóan véglegesített
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
következtetéseket. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság köteles
különös figyelmet fordítani:
– a talajvíz egyes bomlástermékek által
okozott szennyezéssel szembeni védelmére,
ha a terméket érzékeny talajú vagy idõjárású
területeken alkalmazzák,
– a vízinövények védelmére.
Ezekkel az azonosított kockázatokkal
összefüggésben a szükségesnek mutatkozó
körben kockázatcsökkentõ intézkedéseket
kell alkalmazni, például pufferzónákat kell
kialakítani.

17938
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2009/87. szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

2

Azonosító számok

IUPAC név

Tisztaság

Lejárat
idõpontja

176

3
nikoszulfuron

4
CAS-szám:
111991-09-4
CIPAC-szám: 709

5
6
2-[(4,6-dimetoxi³ 930 g/kg
pirimidin-2-ilkarbamoil)
szulfamoil]-N,Ndimetilnikotinamid
vagy 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)3-(3-dimetilkarbamoil2-piridilszulfonil)
karbamid

7
2009.01.01.

8
2009.07.01.

9
10
2012.12.31. 2018.12.31.

177.

177

klofentezin

CAS-szám:
74115-24-5
CIPAC-szám: 418

3,6-bisz(2-klórfenil)1,2,4,5-tetrazin

2009.01.01.

2009.07.01.

2013.12.31. 2018.12.31.

³ 980 g/kg
(szárazanyag)

11]
A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. január 22-én a nikoszulfuronra
vonatkozóan véglegesített felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak I. és II.
függelékében található következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyezõ
hatóság köteles különös figyelmet fordítani:
– a vízi környezet DUDN metabolittal
szembeni expozíciójának lehetõségére, ha
a nikoszulfuront érzékeny talajú területeken
alkalmazzák,
– a vízinövények védelmére, és köteles
gondoskodni arról, hogy az engedély
feltételei között szükség szerint szerepeljenek
kockázatcsökkentõ intézkedések, mint
például pufferzónák kialakítása,
– a nem célnövények védelmére, és köteles
gondoskodni arról, hogy az engedély
feltételei között szükség szerint szerepeljenek
kockázatcsökkentõ intézkedések, mint
például nem permetezett pufferzónák
kialakítása,
– a talajvíz és a felszíni vizek védelmére, ha
a terméket érzékeny talajú és idõjárású
területeken alkalmazzák.
A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag atkaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített klofentezinrõl szóló
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.

MAGYAR KÖZLÖNY

1
176.

Speciális elõírások

2009/87. szám
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EU
Nr.

2

Hatóanyag
megnevezése

3
dikamba

Azonosító számok

178

4
CAS-szám:
1918-00-9
CIPAC-szám: 85

179.

179

difenokonazol CAS-szám:
119446-68-3
CIPAC-szám: 687

180.

180

diflubenzuron CAS-szám:
35367-38-5
CIPAC-szám: 339

5
3,6-diklór-2-metoxibenzoesav

Tisztaság

6

Lejárat
idõpontja

7
2009. 01. 01.

8
2009.07.01.

9
10
2013.12.31. 2018.12.31.

3-klór-4-[(2RS,4RS; ³ 940 g/kg
2RS,4SR)-4-metil-2(1H-1,2,4-triazol-1ilmetil)-1,3-dioxolán2-il]fenil
4-klórfenil éter

2009. 01. 01.

2009.07.01.

2013.12.31. 2018.12.31.

1-(4-klórfenil)-3-(2,6- ³ 950 g/kg
difluorbenzoil) urea szennyezõdés:
maximum
0,03 g/kg
4-klóranilin

2009.01.01.

2009.07.01.

2013.12.31. 2018.12.31.

³ 850 g/kg

Speciális elõírások

2009/87. szám

11]
A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített dikambáról szóló felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak
I. és II. függelékének a következtetéseit.
A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített difenokonazolról szóló
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít:
– a vízi szervezetek védelmére.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén
kockázatcsökkentõ intézkedéseket is
tartalmazniuk kell.
A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített diflubenzuronról szóló
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít:
– a vízi szervezetek védelmére,
– a szárazföldi szervezetek védelmére,

MAGYAR KÖZLÖNY

1
178.

IUPAC név

17940
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EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok

IUPAC név

Tisztaság

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lejárat
idõpontja

10

181

imazaquin

CAS-szám:
81335-37-7
CIPAC-szám: 699

2-[(RS)-4-izopropil-4 ³ 960 g/kg
2009.01.01.
-metil-5-oxo(racém keverék)
2-imidazolin-2-il]
kinolin-3-karboxilsav

2009.07.01.

2013.12.31. 2018.12.31.

182.

182

lenacil

CAS-szám:
2164-08-1
CIPAC-szám 163

3-ciklohexil-1,5,6,7tetrahidrociklopentapirimidin-2,4
(3H)-dion

³ 975 g/kg

2009.01.01.

2009.07.01.

2013.12.31. 2018.12.31.

183.

183

oxadiazon

CAS-szám:
19666-30-9
CIPAC-szám 213

5-tert-butil-3-(2,4-di- ³ 940 g/kg
klór-5-izopropoxifenil)-1,3,4-oxadiazol
-2(3H)-on

2009.01.01.

2009.07.01.

2013.12.31. 2018.12.31.

11]
– a nem célzott ízeltlábúak, köztük a méhek
védelmére.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén
kockázatcsökkentõ intézkedéseket is
tartalmazniuk kell.
A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag növényi
növekedésszabályozóként engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített imazaquinról szóló
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített lenacilról szóló felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak
I. és II. függelékének a következtetéseit.
A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített oxadiazonról szóló
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.

MAGYAR KÖZLÖNY

181.

Speciális elõírások
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EU
Nr.

2

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok

IUPAC név

184

3
pikloram

4
CAS-szám:
1918-02-1
CIPAC-szám: 174

5
4-amino-3,5,6-triklórpiridin2-karboxilsav

185.

185

piriproxifen

CAS-szám:
95737-68-1
CIPAC-szám: 715

186.

186

bifenox

CAS-szám:
42576-02-3
CIPAC-szám: 413

6

Lejárat
idõpontja

³ 920 g/kg

7
2009.01.01.

8
2009.07.01.

9
10
2013.12.31. 2018.12.31.

4-fenoxifenil
(RS)-2-(2-piridiloxi)
propil-éter

³ 970 g/kg

2009.01.01.

2009.07.01.

2013.12.31. 2018.12.31.

metil-5-(2,4-diklórfenoxi)-2-nitrobenzoát

2009.01.01.
³ 970 g/kg,
szennyezés:
max. 3 g/kg
2,4-diklórfenol
max. 6 g/kg
2,4-diklór-anizol

2009.07.01.

2012.12.31. 2018.12.31.

Speciális elõírások

2009/87. szám

11]
A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített pikloramról szóló felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak
I. és II. függelékének a következtetéseit.
A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített piriproxifenrõl szóló
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít:
– a nem célzott ízeltlábúak, köztük a méhek
védelmére.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén
kockázatcsökkentõ intézkedéseket is
tartalmazniuk kell.
A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. március 14-én véglegesített,
a bifenoxra vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak
I. és II. függelékében található
következtetéseket. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:

MAGYAR KÖZLÖNY

1
184.

Tisztaság
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EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok

IUPAC név

Tisztaság

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lejárat
idõpontja

10

187

diflufenikan

CAS-szám:
83164-33-4
CIPAC-szám: 462

2',4'-difluor-2-(a,a,a- ³ 970 g/kg
trifluor-m-toliloxi)nikotinanilid

2009.01.01.

2009.07.01.

2012.12.31. 2018.12.31.

188.

188

fenoxaprop-P

CAS-szám:
113158-40-0
CIPAC-szám: 484

(R)-2[4-[(6-klór-2benzoxazolil)oxi]fenoxi]-propánsav

2009.01.01.

2009.07.01.

2012.12.31. 2018.12.31.

³ 920 g/kg

17943

11]
– a szerrel foglalkozók biztonsága.
Gondoskodik arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ
egyéni védõfelszerelés használata,
– a fogyasztók étkezési expozíciója az állati
eredetû termékekben és a vetésforgóban
következõ növényekben található
bifenoxmaradék tekintetében.
A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. március 14-én véglegesített,
a diflufenikanra vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak
I. és II. függelékében található
következtetéseket. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a vízi szervezetek védelme. Adott esetben
kockázatcsökkentõ intézkedéseket (például
védõzónák kialakítása) kell alkalmazni,
– a kezelésre nem szánt növények védelme.
Adott esetben kockázatcsökkentõ
intézkedéseket (például nem permetezett
védõzónák kialakítása a megmûvelt területen
belül) kell alkalmazni.
A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. március 14-én véglegesített,
a fenoxaprop-P-re vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak
I. és II. függelékében található
következtetéseket. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:

MAGYAR KÖZLÖNY

187.

Speciális elõírások

2009/87. szám
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EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok

IUPAC név

Tisztaság

1

2

3

4

5

6

189

fenpropidin

CAS-szám:
67306-00-7
CIPAC-szám: 520

(R,S)-1-[3-(4-tercbutilfenil)-2-metilpropil]-piperidin

³ 960 g/kg
(racemát)

2009.01.01.

8

2009.07.01.

9

10

2012.12.31. 2018.12.31.

Speciális elõírások

2009/87. szám

11]
– a szerrel foglalkozók biztonsága.
Gondoskodik arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ
egyéni védõfelszerelés használata,
– a kezelésre nem szánt növények védelme,
– mefenpir-dietil antidótum jelenléte
készítményekben a szerrel foglalkozók, más
dolgozók és kívülállók expozíciója
tekintetében,
– a hatóanyag és egyes bomlástermékei
tartós megmaradása olyan hideg helyeken és
területeken, ahol anaerob körülmények
állhatnak fenn.
Az engedélyezés feltételei között adott
esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseknek
is szerepelniük kell.
A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. március 14-én véglegesített,
a fenpropidinre vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak
I. és II. függelékében található
következtetéseket. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy
a felhasználás feltételei között szerepeljen
a megfelelõ egyéni védõfelszerelés
használata,
– a vízi szervezetek védelme. Gondoskodnak
arról, hogy az engedélyezés feltételei között
adott esetben szerepeljenek
kockázatcsökkentõ intézkedések, mint
például védõzóna kialakítása.

MAGYAR KÖZLÖNY

189.

7

Lejárat
idõpontja

17944
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1
190.

EU
Nr.

2
190

Hatóanyag
megnevezése

3
kinoklamin

Azonosító számok

4
CAS-szám:
2797-51-5
CIPAC-szám: 648

IUPAC név

5
2-amino-3-klór-1,4naftokinon

Tisztaság

6
³ 965 g/kg
szennyezés:
diklon
(2,3-diklór-1,4naftokinon)
max. 15 g/kg

7
2009.01.01.

8
2009.07.01.

Lejárat
idõpontja

9
10
2012.12.31. 2018.12.31.

Speciális elõírások

MAGYAR KÖZLÖNY

11]
A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Kinoklamint tartalmazó növényvédõ szerek
dísznövényeken és faiskolai növényeken
kívüli növényekhez való felhasználásának
engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor
az engedélyezõ hatóság külön figyelmet
fordít az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában
elõírt kritériumokra, és az engedély kiadása
elõtt gondoskodik arról, hogy valamennyi
szükséges adat és információ rendelkezésre
álljon. A 6. számú mellékletben
meghatározott egységes elvek érvényesítése
érdekében figyelembe kell venni az
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. március 14-én
véglegesített, a kinoklaminra vonatkozó
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
következtetéseket. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók, más dolgozók és
a kívülállók biztonsága. Gondoskodik arról,
hogy a felhasználás feltételei között
szerepeljen a megfelelõ egyéni
védõfelszerelés használata,
– a vízi szervezetek védelme,
– a madarak és kisemlõsök védelme.
Az alkalmazás feltételei között adott esetben
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseknek is szerepelniük kell.

2009/87. szám
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1
191.

EU
Nr.

2
191

Hatóanyag
megnevezése

3
kloridazon

Azonosító számok

4
CAS-szám:
1698-60-8
CIPAC-szám: 111

IUPAC név

5
5-amino-4-chloro-2phenylpyridazin3(2H)-one

Tisztaság

6
7
920 g/kg
2009.01.01.
A 4-amino5-kloro-izomer
gyártási
szennyezõ
anyag
toxikológiai
veszélyt jelent,
maximális
szintjét
60 g/kg-ban
állapították meg.

8
2009.07.01.

Lejárat
idõpontja

9
10
2012.12.31. 2018.12.31.

Speciális elõírások

MAGYAR KÖZLÖNY

11]
A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtóként való használata
engedélyezhetõ legfeljebb 2,6 kg/ha
mennyiségben és ugyanazon a területen
legfeljebb háromévenként.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a kloridazonról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2007. december 4-én
véglegesített felülvizsgálati jelentés
következtetéseit és különösen annak
I. és II. függelékét. Ezen átfogó értékelésben
az engedélyezõ hatóságnak különös figyelmet
kell fordítania a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára, és
gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ
egyéni védõfelszerelés használata,
– a vízi szervezetek védelmére,
– a talajvíz védelmére, ha a hatóanyagot
érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú
területeken alkalmazzák.
Az engedélyezés egyik feltételéül kell szabni,
hogy kockázatcsökkentõ intézkedéseket
hozzanak, a veszélyeztetett övezetekben
pedig szükség esetén monitoringprogramba
kell kezdeni a talajvíznek a B és B1 metabolit
általi esetleges szennyezõdésének
ellenõrzésére.

17946
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2009/87. szám

1
192.

192

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

2

3
tritoszulfuron

Azonosító számok

4
CAS-szám:
142469-14-5
CIPAC-szám: 735

IUPAC név

5
1-(4-metoxi-6-trifluor
-metil-1,3,5-triazin-2il)-3-(2-triflour-metilbenzol-szulfonil)karbamid

Tisztaság

8
2009.06.01.

9
10
2010.05.31. 2018.11.30.

Speciális elõírások

11]
A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. május 20-án véglegesített
felülvizsgálati jelentés és különösen annak
I. és II. függelékének tritoszulfuronról szóló
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít:
– a talajvíz lehetséges szennyezõdésére, ha
a hatóanyagot a talajra és/vagy éghajlatra
nézve érzékeny adottságú területeken
alkalmazzák;
– a vízi szervezetek védelmére;
– a kisemlõsök védelmére.
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.

MAGYAR KÖZLÖNY

6
7
2008.12.01.
³ 960 g/kg
A következõ
gyártási
szennyezõdések
toxikológiai
veszélyt
jelentenek, és
nem léphetnek
túl egy adott
mennyiséget
a technikai
anyagban:
2-amino-4metoxi-6-(trifluormetil)1,3,5-triazin:
< 0,2 g/kg

Lejárat
idõpontja

2009/87. szám
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1
193.

EU
Nr.

2
193

Hatóanyag
megnevezése

3
flutolanil

Azonosító számok

4
CAS-szám:
66332-96-5
CIPAC-szám: 524

IUPAC név

5
a,a,a-trifluoro-3'izopropoxi-otoluanilid

Tisztaság

6
³ 975 g/kg

7
2009.03.01.

8
2009.09.01.

Lejárat
idõpontja

9
10
2013.02.28. 2019.02.28.

Speciális elõírások

MAGYAR KÖZLÖNY

11]
A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a flutolanilt tartalmazó
növényvédõ szereknek
a burgonyagumó-kezelésen kívüli
felhasználását, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdésének
c) pontjában meghatározott kritériumokra,
és mielõtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell
gyõzõdnie róla, hogy az összes szükséges
adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a flutolanilról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. május 20-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a talajvíz védelmére, ha a hatóanyagot
érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú
területeken alkalmazzák.
Az engedélyezés feltételei között adott
esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseknek
is szerepelniük kell.

17948
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2009/87. szám

1
194.

EU
Nr.

2
194

Hatóanyag
megnevezése

3
benfluralin

Azonosító számok

4
CAS-szám:
1861-40-1
CIPAC-szám: 285

IUPAC név

Tisztaság

5

6

N-butil-N-etil-a,a,a-t ³ 960 g/kg
rifluoro-2,6-dinitroSzennyezõ
p-toluidin
anyagok:
etil-butil-nitrozamin:
max. 0,1 mg/kg

7
2009.03.01.

8
2009.09.01.

Lejárat
idõpontja

9
10
2013.02.28. 2019.02.28.

Speciális elõírások

MAGYAR KÖZLÖNY

11]
A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a benfluralint tartalmazó
növényvédõ szerek salátán és endívián való
használatán kívüli felhasználását, különös
figyelmet kell fordítania az 5. §
(5) bekezdésének c) pontjában meghatározott
kritériumokra, és mielõtt ilyen engedélyt ad
ki, meg kell gyõzõdnie róla, hogy az összes
szükséges adat és információ rendelkezésre
áll. A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a benfluralinról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. május 20-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságának
védelme. Az engedélyezett alkalmazási
feltételeknek megfelelõ személyi
védõfelszerelés használatát és az expozíció
mérséklésére kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell elõírniuk,
– a növényi és állati eredetû élelmiszerben
található maradékanyagok és a fogyasztók
étkezési expozíciójának értékelése,
– madarak, emlõsök, felszíni vizek és vízi
szervezetek védelme. Ezekkel az azonosított
kockázatokkal összefüggésben adott esetben
kockázatcsökkentõ intézkedéseket kell
alkalmazni, például pufferzónákat kell
kialakítani.

2009/87. szám
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1
195.

EU
Nr.

2
195

Hatóanyag
megnevezése

3
fluazinam

Azonosító számok

4
CAS-szám:
79622-59-6
CIPAC-szám: 521

IUPAC név

5
3-kloro-N-(3-kloro-5trifluorometil-2-piridil)-a,a,a-trifluoro2,6-dinitro-p-toluidin

Tisztaság

6
7
2009.03.01.
³ 960 g/kg
Szennyezõ
anyagok:
5-kloro-N-(3kloro-5-tri
fluorometil2-piridil)-a,a,atrifluoro4,6-dinitroo-toluidin
legfeljebb
2 g/kg

8
2009.09.01.

Lejárat
idõpontja

9
10
2013.02.28. 2019.02.28.

Speciális elõírások

MAGYAR KÖZLÖNY

11]
A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a fluazinamot tartalmazó
növényvédõ szereknek a burgonyán kívüli
felhasználását, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdésének
c) pontjában meghatározott kritériumokra, és
mielõtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell
gyõzõdnie róla, hogy az összes szükséges
adat és információ rendelkezésre áll. A
6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a fluazinamról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. május 20-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók és dolgozók
biztonságának védelme. Az engedélyezett
alkalmazási feltételeknek megfelelõ személyi
védõfelszerelés használatát és az expozíció
mérséklésére kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell elõírniuk,
– a növényi és állati eredetû élelmiszerben
található maradékanyagok és a fogyasztók
étkezési expozíciójának értékelése,
– a vízi szervezetek védelme. Ezzel az
azonosított kockázattal összefüggésben adott
esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseket
kell alkalmazni, például pufferzónákat kell
kialakítani.
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2009/87. szám

1
196.

EU
Nr.

2
196

Hatóanyag
megnevezése

3
fuberidazol

Azonosító számok

4
CAS-szám:
3878-19-1
CIPAC-szám: 525

IUPAC név

5
2-(2'-furil)benzimidazol

Tisztaság

6
³ 970 g/kg

7
2009.03.01.

8
2009.09.01.

Lejárat
idõpontja

9
10
2013.02.28. 2019.02.28.

Speciális elõírások

MAGYAR KÖZLÖNY

11]
A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a fuberidazolt tartalmazó
növényvédõ szereknek a vetõmagcsávázáson
kívüli felhasználását, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdésének
c) pontjában meghatározott kritériumokra,
és mielõtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell
gyõzõdnie róla, hogy az összes szükséges
adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a fuberidazolról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. május 20-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága, és
gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ
egyéni védõfelszerelés használata,
– az emlõsökre jelentett hosszú távú
kockázat, és biztosítaniuk kell, hogy az
engedélyezés feltételei között adott esetben
szerepeljenek a kockázatcsökkentõ
intézkedések. Ebben az esetben megfelelõ
eszköz használata szükséges, biztosítva
a nagyfokú talajba juttatást, és az alkalmazás
alatti kiömlés minimalizálását.
Az alkalmazás feltételei között adott esetben
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
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EU
Nr.

2

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok

IUPAC név

5
1,1-dimetilpiperidinium klorid
(mepikvát klorid)

Tisztaság

197

3
mepikvát

4
CAS-szám:
15302-91-7
CIPAC-szám: 440

6

198.

198

diuron

CAS-szám: 330-54-1 3-(3,4-diklórfenil)³ 930 g/kg
CIPAC-szám: 100
1,1-dimetil-karbamid

³ 990 g/kg

7
2009.03.01.

8
2009.09.01.

9
10
2013.02.28. 2019.02.28.

2008.10.01.

–

–

2018.09.30.

Speciális elõírások

2009/87. szám

11]
A. RÉSZ
Kizárólag növényi növekedésszabályozóként
történõ felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a mepikvátot tartalmazó
növényvédõ szerek árpán kívüli
felhasználását, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdésének
c) pontjában meghatározott kritériumokra,
és mielõtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell
gyõzõdnie róla, hogy az összes szükséges
adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a mepikvátról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. május 20-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
Az engedélyezõ hatóság külön figyelmet
fordít a növényi és állati eredetû
élelmiszerben található maradékanyagokra
és a fogyasztók étkezési expozíciójának
értékelésére.
A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtóként való használata
engedélyezett, legfeljebb 0,5 kg/ha
mennyiségben (területi átlagban).
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek megvalósítása érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. július 11-én véglegesített felülvizsgálati
jelentés diuronra vonatkozó következtetéseit
és különösen annak
I. és II. függelékét. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára,
amennyiben szükség esetén elõ kell írni, hogy
felhasználáskor megfelelõ egyéni
védõfelszerelést kell használni,

MAGYAR KÖZLÖNY

1
197.

Lejárat
idõpontja
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EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok

IUPAC név

Tisztaság

1

2

3

4

5

6

199.

216

abamektin

2009.05.01.

2009.11.01.

9

10

2013.04.30. 2019.04.30.

11]
– a vízi szervezetek és a nem célnövények
védelmére.
Az engedélyezés feltételei közt szerepeljen,
hogy amennyiben szükséges,
kockázatcsökkentõ intézkedéseket kell
alkalmazni.
A. RÉSZ
Kizárólag rovarölõ és atkaölõ szerként
történõ felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze az abamektint tartalmazó
növényvédõ szerek citrusféléken, salátán és
paradicsomon való használatán kívüli
felhasználását, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdésének
c) pontjában meghatározott kritériumokra,
és mielõtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell
gyõzõdnie róla, hogy az összes szükséges
adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az abamektinrõl szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. július 11-én
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága.
Gondoskodik arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ
személyi védõfelszerelés használata,
– a növényi eredetû élelmiszerben található
szermaradékok és a fogyasztók étkezési
expozíciójának értékelése,
– méhek, nem-célszervezet ízeltlábúak,
madarak, emlõsök és vízi szervezetek
védelme. Ezekkel az azonosított
kockázatokkal összefüggésben adott esetben
kockázatcsökkentõ intézkedéseket kell
alkalmazni, például pufferzónákat kell
kialakítani, és várakozási idõt kell
meghatározni.

17953

Avermektin B1a
³ 850 g/kg
(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,
12S,13S,20R,21R,
24S)-6'-[(S)-szekbutil]-21,24-dihidroxi
-5',11,13,22-tetrametil-2-oxo-3,7,19trioxatetraciklo[15.6.1.14,8
020,24]pentacosa-10,
14,16,22-tetraén-6spiro-2'-(5',6'-dihidro2'H-pirán)-12-il
2,6-dideoxi-4-O-(2,6dideoxi-3-O-metil-aL-arabino-hexopiranozil)-3-O-metil-a-Larabino-hexopiranozid Avermektin
B1b
(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,
12S,13S,20R,21R,
24S)-21,24-dihidroxi6'-izopropil-5',11,13,2
2-tetrametil-2-oxo3,7,
19-trioxatetraciklo
[15.6.1.14,8
020,24]pentacosa-10,
14,16,22-tetraén-6spiro-2'-(5',6'-dihidro2'H-pirán)-12-il
2,6-dideoxi-4-O-(2,6dideoxi-3-O-metil-aL-arabino-hexopiranozil)-3-O-metil-a-Larabino-hexopiranozid

8

Speciális elõírások

MAGYAR KÖZLÖNY

CAS-szám:
71751-41-2
avermektin B1a
CAS-szám:
65195-55-3
Avermektin B1b
CAS-szám:
65195-56-4
abamektin
CIPAC-szám: 495

7

Lejárat
idõpontja

2009/87. szám
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EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

2

Azonosító számok

IUPAC név

Tisztaság

217

3
epoxikonazol

4
CAS-szám:
135319-73-2
(korábban
106325-08-0)
CIPAC-szám: 609

5
(2RS,
3SR)-1-[3-(2-klorofenil)-2,3-epoxi-2(4-fluorfenil)propil]1H-1,2,4-triazol

6

201.

218

fenpropimorf

CAS-szám:
67564-91-4
CIPAC-szám: 427

(RS)-cisz-4-[3-(4-tert ³ 930 g/kg
-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin

³ 920 g/kg

7
2009.05.01.

8
2009.11.01.

9
10
2013.04.30. 2019.04.30.

2009.05.01.

2009.11.01.

2013.04.30. 2019.04.30.

Speciális elõírások

2009/87. szám

11]
A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az epoxikonazolról
szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. július 11-én véglegesített felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és II.
függelékének a következtetéseit. Ebben az
átfogó értékelésben az engedélyezõ hatóság
különös figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága.
Gondoskodik arról, hogy a felhasználás
feltételei között adott esetben szerepeljen
a megfelelõ személyi védõfelszerelés
használata,
– a fogyasztók étkezési expozíciója az
epoxikonazol (triazol) metabolitjai
tekintetében,
– a nagy távolságra jutó levegõn keresztüli
terjedés lehetõsége,
– a vízi szervezeteket, a madarakat és az
emlõsöket érintõ kockázat. Az engedélyezés
feltételei között adott esetben
kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.
A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a fenpropimorfról
szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. július 11-én véglegesített felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és II.
függelékének a következtetéseit. Ebben az
átfogó értékelésben az engedélyezõ hatóság
külön figyelmet fordít a következõkre:

MAGYAR KÖZLÖNY

1
200.

Lejárat
idõpontja
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EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok

IUPAC név

Tisztaság

1

2

3

4

5

6

219

fenpiroximát

CAS-szám:
134098-61-6
CIPAC-szám: 695

terc-butil
(E)-alfa-(1,3-dimetil5-fenoxipirazol-4ilmetilénamino-oxi)p-toluát

> 960 g/kg

2009.05.01.

8

2009.11.01.

9

10

2013.04.30. 2019.04.30.

Speciális elõírások
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11]
– a szerrel foglalkozók és a dolgozók
biztonsága. Az engedélyezett alkalmazási
feltételeknek megfelelõ személyi
védõfelszerelés használatát és az expozíció
mérséklését célzó olyan kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell elõírnia, mint például
a napi munkaórák korlátozása,
– a talajvíz védelme, ha a hatóanyagot
érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú
területeken alkalmazzák,
– a vízi szervezetek védelme. Az
engedélyezés feltételei között szükség szerint
kockázatcsökkentõ intézkedéseknek –
például pufferzónák kialakításának és
a lefolyás és az elsodródás csökkentését
célzó kiömlõnyílások létrehozásának – is
szerepelniük kell.
A. RÉSZ
Kizárólag atkaölõ szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ. A következõ
használatokat tilos engedélyezni:
– permetlé-elsodródás nagy kockázatával
járó, magasra nõtt növényekhez használt
alkalmazások, például a traktorra szerelt
légfúvásos permetezõgép és kézi
permetezõgépek.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a fenpiroximátról
szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. július 11-én véglegesített felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és II.
függelékének a következtetéseit. Ebben az
átfogó értékelésben az engedélyezõ hatóság
különös figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy
a felhasználás feltételei között szerepeljen
a megfelelõ személyi védõfelszerelés
használata,
– a vízi szervezetekre és a nem célszervezet
ízeltlábúakra gyakorolt hatás, és biztosítania
kell, hogy az engedélyezési feltételek szükség
szerint kockázatcsökkentõ intézkedéseket
tartalmazzanak.

MAGYAR KÖZLÖNY

202.

7

Lejárat
idõpontja
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1
203.

EU
Nr.

2
220

Hatóanyag
megnevezése

3
tralkoxidim

Azonosító számok

4
CAS-szám:
87820-88-0
CIPAC-szám: 544

IUPAC név

Tisztaság

5
6
(RS)-2-[(EZ)³ 960 g/kg
1-(etoxiimino)propil]3-hidroxi-5-mesitilciklohex-2-en-1-on

7
2009.05.01.

8
2009.11.01.

Lejárat
idõpontja

9
10
2013.04.30. 2019.04.30.

Speciális elõírások

MAGYAR KÖZLÖNY

11]
A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a tralkoxidimrõl szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. július 11-én
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít a következõkre:
– a talajvíz védelme, különösen a talajban
keletkezõ R173642 metabolitokkal szemben,
ha a hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy
éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
– a növényevõ emlõsök védelme.
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.”
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MAGYAR KÖZLÖNY

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 földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 138/A. §-a szerinti kötelezõ befizetésbõl származó
pénzeszközre (a továbbiakban: pénzeszköz) bevételi hiányának
mértékéig a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezett engedélyes vagy jogutódja (a továbbiakban: nagykereskedõ) jogosult.
2. §
Az e rendeletben használt fogalmakat a GET, valamint az annak a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései
szerint kell értelmezni.
3. §
(1) A GET 138/A. § (1) bekezdése szerinti bevételi hiány mértéke összesen 66 Mrd Ft (azaz hatvanhat milliárd forint).
(2) A pénzeszköz hõmennyiség alapján meghatározott mértékét a melléklet tartalmazza.
(3) A rendszerirányító a pénzeszköz kezelésére elkülönített
számlát (a továbbiakban: elkülönített számla) vezet.
(4) A pénzeszköz (1) bekezdésben meghatározott összege és
a mellékletben meghatározott mértéke az általános forgalmi adó
összegét nem tartalmazza.
4. §
(1) A felhasználó részére földgázt értékesítõ egyetemes szolgáltató, földgázkereskedõ, földgáztermelõ vagy a külföldrõl földgázt közvetlenül vásárló felhasználó (a továbbiakban együtt: kötelezett) köteles együttmûködni a rendszerirányítóval a tárgyhónapra vonatkozó
hiteles mennyiségi adatok elõállítása és átadása érdekében.
(2) A hõmennyiségi adatokat, valamint a (3)-(4) bekezdés
figyelembe vételével a GET 138/A. § (5)–(6) bekezdésével összhangban megállapított, a felhasználó részére kiszámlázott értékesítési vagy vásárlási mennyiségi adatokat a rendszerirányító ré-
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szére – kötelezettenként, a tárgyhónapban kibocsátott elszámoló
számlák egyenlegét is figyelembe véve összesített módon –
a tárgyhónapot követõ hónap 25. napjáig kell átadni.
(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 rendszerirányító havonta egy alkalommal számlát állít ki
és nyújt be a kötelezett felé. A rendszerirányító által kiállított
számla nem minõsül az általános forgalmi adóról szóló törvény
szerinti számlának, valamint adólevonásra nem jogosít.
(6) A számlát a rendszerirányító a tárgyhavi hiteles mennyiségi
adatok alapján legkésõbb a tárgyhónapot követõ második hónap
1. munkanapjáig állítja ki.
(7) A számlában foglalt fizetési kötelezettséget a kötelezettnek
a tárgyhónapot követõ második hónap utolsó napjáig – ha ez nem
banki nap, akkor a tárgyhónapot követõ második hónap utolsó
napját követõ banki napon – kell teljesíteni.
(8) A rendszerirányító a számlát úgy állítja ki, hogy a kötelezett
a számlát a fizetési kötelezettségnek a számlában feltüntetett esedékessége idõpontját legalább öt munkanappal megelõzõen kézhez vehesse.
(9) A számlákra vonatkozó kifogásokat a számla kézhezvételétõl számított 4 munkanapon belül lehet a rendszerirányítóval
közölni. A számlára vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik.
5. §
(1) Az elkülönített számláról kifizetés kizárólag az elkülönített számlára befolyt pénzösszeg erejéig teljesíthetõ.
(2) A rendszerirányító az elkülönített számlára történt befizetésbõl származó pénzösszeg terhére a kötelezettek számára elõírt
fizetési határidõ lejártát követõ 5 munkanapon belül köteles a befolyt összeget a nagykereskedõ részére kifizetni.
(3) A rendszerirányító az (1) bekezdés szerinti pénzösszeg
a) 91%-át az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság vagy jogutódja,
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b) 9%-át a TIGÁZ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság vagy jogutódja
részére forintra kerekítve fizeti ki.
6. §
(1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) havonta ellenõrzi a GET 138/A. § (1) bekezdésében foglaltak
szerinti, az elkülönített számlára történt befizetésbõl származó
pénzösszeg mértékének alakulását és a kifizetés teljesítését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés elvégzéséhez
a) a rendszerirányító az elkülönített számla kezelésére
és az elkülönített számla pénzforgalmára,
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
vonatkozóan a Hivatal részére adatszolgáltatást 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) bekezdése szerinti bevételi
hiány fennálló mértékének a változását – a rendszerirányító adatszolgáltatása alapján – a Hivatal állapítja meg.
(5) Ha az elkülönített számlán a GET 138/A. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi hiány kiegyenlítését követõen az
elkülönített számlára történt befizetések és az arról történt kifizetések egyenlege pozitív, akkor az elkülönített számlán nyilvántartott maradvány pénzösszeget a rendszerirányítási díj
mérséklésére kell fordítani, és a rendszerhasználati díj mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni.
7. §
Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba, és 2011.
július 1-jén hatályát veszti.
Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Melléklet
a 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez
A pénzeszköz hõmennyiség alapján
meghatározott mértéke
Idõszak

2009. július 1. és
2009. szeptember 30. között
2009. október 1. és
2010. december 31. között

Ft/MJ

0,515
0,092
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
28/2009. (VI. 25.) KHEM
rendelete
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz
kapcsolódó árszabások megállapításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. §
(1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya az egyetemes szolgáltatóra
(a továbbiakban: szolgáltató), az egyetemes szolgáltatást
igénybe vevõ felhasználóra (a továbbiakban: felhasználó)
és a földgázelosztóra (a továbbiakban: elosztó) terjed ki.
(2) E rendelet határozza meg az egyetemes szolgáltatás
keretében értékesített földgáz (BTO 111020 00 00) árának
(díjának) alkalmazási feltételeit és a kapcsolódó fizetési
feltételeket.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában
a) alapdíj: az a díj, melyet a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményû gázmérõvel rendelkezõ felhasználó
(Ft/év), valamint a 20 m3/h-nál nagyobb, de a 100 m3/h-nál
nem nagyobb névleges (össz)teljesítményû mérõvel rendelkezõ felhasználó (Ft/m3/h/év) a jogszabályban elõírt ellátási kötelezettségen alapuló szolgáltatás rendelkezésre
állásáért a szerzõdési idõszakra vonatkozóan fizet,
b) fogyasztási igénybejelentés: az elosztóvezetékrõl ellátott, 500 m3/h feletti lekötéssel rendelkezõ felhasználó
mennyiségi igényének naponta és MJ-ban történõ megadása a vele szerzõdéses kapcsolatban álló szolgáltató számára egybefüggõ telephelyenként,
c) földgáz fûtõértéke: az MSZ 2373 szabvány szerinti,
gáztechnikai normálállapotú, köbméterben mért száraz
földgáz fûtõértéke,
d) gázdíj: az a – Ft/MJ-ban meghatározott – díj, melyet
a felhasználó az átvett földgázért a hõmennyiség alapján
fizet, figyelembe véve a szolgáltató Üzletszabályzatában
leírtakkal összhangban álló nyomás- és hõmérséklet-korrekciót is,
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e) szerzõdési idõszak: a gázév a 100 m3/h-nál nem nagyobb gázmérõvel rendelkezõ felhasználók, illetve éves
teljesítmény-lekötés (-igénybevétel) esetében, továbbá
a teljes naptári hónapokból álló idõszak a gázéven belül
havi teljesítmény-lekötés (-igénybevétel) esetében,
f) teljesítménydíj: az a díj, melyet a 100 m3/h-nál nagyobb névleges teljesítményû gázmérõvel rendelkezõ nem
lakossági felhasználó (Ft/MJ/h/év) a lekötött legnagyobb
teljesítmény után a jogszabályban elõírt ellátási kötelezettségen alapuló rendelkezésre állásért a szerzõdési idõszakra vonatkozóan fizet,
g) téli fogyasztási idõszak: a november 1-jétõl március
31-ig terjedõ idõszak,
h) utólagos teljesítménydíj: az a díj, melyet az e rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti felhasználó adott hónapban
a –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj
fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletteljesítmény után fizet, melynek mértéke
megegyezik az adott árszabás szerinti teljesítménydíjjal.
(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET), valamint a felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályok szerint kell értelmezni.
Általános rendelkezések
3. §
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bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló
külön jogszabály szerint köteles megfizetni.
4. §
(1) A felhasználó által fizetendõ mennyiségarányos díj
összegét – a 12. §-ban foglaltak kivételével –
a) a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és
gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának,
b) a mérési idõszakra a (3) bekezdés szerint meghatározott fûtõértéknek, valamint
c) az egységnyi hõmennyiségre vonatkozóan – a gázmérõk névleges teljesítménye és a szerzõdött (lekötött) teljesítmény szerinti díjkategóriához tartozó – megállapított
3. melléklet szerinti gázdíjnak
a szorzataként kell meghatározni.
(2) A gáztechnikai normálállapotra történõ térfogat-átszámítás
miatt a gázmérõn leolvasott és a díjfizetés alapjául szolgáló fogyasztás köbméterben kifejezett mennyisége egymástól eltérhet.
A számlán mindkét mennyiséget, valamint a kiszámításuk módját
közérthetõ módon szerepeltetni kell.
(3) Az elszámolás alapja a földgázszállító által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) érvényes minõsítésével rendelkezõ gázmérõn mért, naponkénti bontásban jegyzõkönyvben megadott, és ezen napi fûtõértékek alapján – a szolgáltató által
a mérési idõszakra gázátadó állomásonként és településenként – alkalmazott átlagos fûtõérték, amit kéttizedes pontosságú MJ/m3 értékre kell kerekíteni.

(1) A szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében
a következõ árszabások szerint értékesíti a földgázt:
a) a 100 m3/h-nál nem nagyobb gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók árszabása,
b) a 100 m3/h-nál nagyobb gázmérõvel rendelkezõ felhasználók árszabása.

(4) Üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történõ átszámításnál a 4. mellékletben meghatározott hitelesítési elõírásokban foglaltak az irányadóak.

(2) A szolgáltató kereskedelmi árrését az 1. melléklet, az induló
összehasonlító árat a 2. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(1) A felhasználó az alapdíjat havi vagy az egyetemes
szolgáltatási szerzõdésben rögzített, egy hónapnál rövidebb idõszaki ütemezés szerint, egybefüggõ telephelyenként köteles megfizetni.

(3) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára a 100 m3/h-nál
nem nagyobb gázmérõvel rendelkezõ felhasználó esetén
alapdíjból és gázdíjból, a 100 m3/h-nál nagyobb gázmérõvel rendelkezõ felhasználó esetén teljesítménydíjból és
gázdíjból áll. A földgáz egyetemes szolgáltatás árának díjelemeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára tartalmazza
a rendszerhasználati díjakat.
(5) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára a GET
138/A. §-a szerinti pénzeszköz, az általános forgalmi adó,
az energiaadó és a felhasználót terhelõ egyéb adók összegét nem tartalmazza.
(6) A felhasználó a GET 138/A. § szerinti pénzeszközt a
földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti
közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült

5. §

(2) Ha a felhasználó egybefüggõ telephelyén több gázmérõ található, az adott árszabás szerinti szabályokat
a gázmérõk gáztechnikai normálállapotú névleges teljesítményének összege alapján kell alkalmazni.
6. §
(1) A teljesítménydíj összegét
a) a szolgáltató által ellátott nem lakossági felhasználók esetében a MJ/h-ban megállapított (lekötött) legnagyobb teljesítmény, és
b) az egységnyi teljesítményre vonatkozó megfelelõ
teljesítménydíj
szorzataként kell meghatározni.
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(2) Az utólagos teljesítménydíj összegét
a) a gázév során elõször az adott hónapban
a –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj
fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletteljesítmény, és
b) a 3. mellékletben meghatározott adott árszabáshoz
tartozó teljesítménydíj
szorzataként kell megállapítani.
(3) Az utólagos teljesítménydíjat az adott hónapot megelõzõ hónap(ok), –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû
napján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletteljesítmény feletti teljesítményre kell megfizetni.
(4) A teljesítménydíjas felhasználók értékesítési kategóriába történõ sorolásánál a felhasználó szerzõdési idõszakon belüli legnagyobb lekötött teljesítménye az irányadó.

7. §
(1) Az alapdíj, a teljesítménydíj és az átalánydíj havi
összege minden hónap elsõ napján, vagy szerzõdés szerinti hányada legkorábban a szerzõdésben rögzített megfelelõ
idõszak elsõ napján esedékes.
(2) A földgázellátásba gázév közben bekapcsolt új felhasználó, illetve a gázév folyamán éves többletteljesítményt igénybe vevõ felhasználó – az alapdíjat és az átalánydíjat fizetõ lakossági fogyasztó kivételével – az alapdíjat vagy a teljesítménydíjat fizeti a gázévbõl hátralévõ
idõszakban. Az alapdíjat és az átalánydíjat fizetõ lakossági
fogyasztónak az alapdíj vagy átalánydíj idõarányos részét
kell megfizetnie a gázévbõl hátralévõ idõszakban havonta,
vagy a szerzõdésben rögzített idõszakonként. A megkezdett hónap vagy idõszak egész hónapnak vagy idõszaknak
számít. Ez a rendelkezés vonatkozik az egyetemes szolgáltatói körbe visszatérõ felhasználókra is.
(3) A tárgyhóra esõ alapdíjat, teljesítménydíjat és átalánydíjat hóközi felhasználó-változás esetén a korábbi felhasználó, hó elsejével történõ felhasználó-változás esetén
az új felhasználó köteles megfizetni.
(4) A szolgáltatásból történõ végleges kikapcsolást
a gázév közben kérõ felhasználó – kivéve a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményû gázmérõvel rendelkezõ felhasználót – az alapdíjat a gázév végéig, a teljesítménydíjat
a teljes szerzõdési idõszakra köteles megfizetni.
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a) a felhasználónál üzemelõ gázüzemi berendezések
névleges teljesítményeinek összege 115 m3/h-nál kisebb és
a felszerelt gázmérõ névleges teljesítménye 100 m3/h-nál
nagyobb, vagy
b) a felhasználó gázmérõjének névleges teljesítménye
a beépített gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói kezdeményezést a szolgáltató a rendelkezésére álló mûszaki adatok
figyelembevételével (beépített gázmérõ névleges teljesítménye, üzemelõ berendezések száma, teljesítménye, éves
gázfelhasználás) köteles az elosztóval 30 napon belül felülvizsgáltatni.
(3) A felülvizsgálat lezárását követõen a szolgáltató
a bejelentés idõpontjától köteles a fogyasztást a mûszakilag indokolt gázmérõ teljesítményének megfelelõ díjjal elszámolni. Ha az elosztó a felülvizsgálat alapján kicseréli
a gázmérõt, az új gázmérõ beszerzésének költsége a gázmérõ tulajdonosát terheli. A mérõcserével kapcsolatos
gázmérõkötés kialakításának költsége a felhasználót terheli, kivéve ha az elosztó az indokolt gázmérõcserét 3 hónapon belül nem hajtja végre.
(4) Mérõcsere esetén a fogyasztás elszámolásához újonnan beépíthetõ gázmérõk névleges teljesítményét az
5. melléklet tartalmazza.

9. §
Ha a szolgáltató egybefüggõ 24 órás idõtartamnál
hosszabb üzemzavar miatt földgázt nem szolgáltat, az
alapdíjat és a teljesítménydíjat a kiesõ 24 órás idõszakok
arányában nem fizettetheti meg. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az elõre bejelentett és megadott idõtartamú tervszerû karbantartás miatti kiesésre.

10. §
A közvilágítási célú fogyasztás elszámolása esetén
a közterületeket megvilágító berendezések karbantartási
és fenntartási költségeinek megfizetésére– beleértve a világítótestek pótlásának és cseréjének a költségeit is – az érdekelt szerzõdõ felek megállapodása az irányadó.
A 100 m3/h-nál nem nagyobb gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók árszabása
11. §

8. §
(1) A felhasználó kezdeményezheti a gázmérõ cseréjét
a gyártási méretsorozatnak megfelelõ típusú és teljesítményû gázmérõre, ha

(1) A szolgáltató által a 100 m3/h-nál nem nagyobb gázmérõvel rendelkezõ felhasználó részére szolgáltatott földgáz elszámolására a (2)–(4) bekezdés és a 12. § szerinti árszabást kell alkalmazni.
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(2) A 100 m3/h-nál nem nagyobb gázmérõvel rendelkezõ felhasználó – a 12. § kivételével – a fogyasztott földgázért a 4. § (1) bekezdése szerint számított mennyiségarányos díjat, a szolgáltatás rendelkezésre állásáért felhasználási helyenként alapdíjat köteles fizetni.
(3) Ha a felhasználó fogyasztását mérõ gázmérõk névleges (össz)teljesítménye eléri vagy meghaladja a 20 m3/h
értéket, a felhasználó az alapdíjat a gázmérõk névleges
(össz)teljesítménye alapján köteles fizetni.
(4) Ha a felhasználó kérésére a szolgáltatást idõlegesen
szünetelteti a szolgáltató, a szüneteltetés idejére az alapdíjat nem kell megfizetni. Ebben az esetben a gázmérõt le
kell szerelni, és a felhasználó köteles megfizetni a gázmérõ le- és felszerelésének a szolgáltató Üzletszabályzatában
meghatározott szabályok szerinti díját.

12. §
Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott
földgáz mérése lakásonként nem megoldott, a fogyasztott
földgázért lakásonként
a) a 3. melléklet I–IV. pont I.1. alpont C) jelû sorában
szereplõ gázdíjnak, és
b) a 6. mellékletben meghatározott – a lakás típusa és
a beépített gázfogyasztó készülékek alapján számításba
veendõ – fogyasztásnak
a szorzataként meghatározott átalánydíjat kell fizetni.
A 100 m3/h-nál nagyobb gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók árszabása
13. §
(1) A szolgáltató által a 100 m3/h-nál nagyobb gázmérõvel rendelkezõ felhasználók részére szolgáltatott földgáz
elszámolására a (2)–(3) bekezdés és a 14–16. § szerinti árszabást kell alkalmazni.
(2) Ha a felhasználó szerzõdési idõszakon belüli legnagyobb fogyasztását mérõ gázmérõk névleges (össz)teljesítménye egybefüggõ telephelyenként 100 m3/h-nál nagyobb, a felhasználó a fogyasztott földgázért a 4. § (1) bekezdése szerint számított mennyiségarányos díjat, a teljesítmény lekötéséért a 6. § (1) bekezdése szerint számított
teljesítménydíjat, a lakossági felhasználó a gázmérõ névleges (össz)teljesítménye alapján alapdíjat köteles fizetni.
Ezen felhasználók teljesítmény-lekötése nem lehet kisebb
101 m3/h-nál.
(3) Ha a gázmérõk 100 mbar-nál nagyobb üzemi nyomású
szakaszba építettek, a szolgáltató jogosult a gázmérõ(k) névleges (össz)teljesítményét gáztechnikai normálállapotra átszámítani. Az átszámításnál üzemi értékként a gázmérõknél
mért üzemi nyomás átlagát, illetve a szolgáltatott gáz hõmérsékletének átlagát kell figyelembe venni.
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14. §

(1) A szolgáltató a rendelkezésére álló mûszaki adatok,
teljesítménymérések – különösen a beépített gázmérõ névleges teljesítménye, mérési tartománya, üzemelõ berendezések száma, egyidejû teljesítménye, az éves gázfelhasználás – figyelembevételével kezdeményezheti a 13. §
(2) bekezdése szerinti felhasználó gázmérõje névleges teljesítményének, mérési tartományának ellenõrzését és ezzel összefüggõ mérésügyi felülvizsgálatát.
(2) Ha a gázmérõ
a) mérési tartománya nem illeszkedik az üzemelõ felhasználói berendezések egyidejû teljesítmény-felhasználásához,
b) az MKEH hitelesítési elõírásában a típusra vonatkozóan foglaltaknak nem felel meg, vagy
c) típusavult,
az elosztó kezdeményezheti a gázmérõ cseréjét a gyártási
méretsorozatnak megfelelõ típusú és teljesítményû, illetve
mérésügyi szempontoknak megfelelõ elosztói tulajdonú
gázmérõre. Ha az elosztó a felülvizsgálat alapján a mérõcserét indokoltnak tartja és kicseréli, a mérõcsere költsége – kivéve a mérõhely kialakításának költségét – az elosztót terheli. A felhasználó köteles tûrni a gázmérõ cseréjét.
(3) A mérõhely átalakítási költségének megosztásában
az érdekelt szerzõdõ felek megállapodása az irányadó.

15. §
(1) Az 500 m3/h feletti teljesítmény-lekötéssel rendelkezõ felhasználó a fogyasztási igénybejelentést a szolgáltató
részére egybefüggõ telephelyenként a gáznapot megelõzõ
nap 07.00 óráig köteles megadni. A felhasználó a fogyasztási igénybejelentést a gáznapot megelõzõ nap 18.00 óráig
módosíthatja.
(2) Ennek az árszabásnak a további áralkalmazási feltételeit a 7. melléklet I. pontja tartalmazza.

16. §
A 15. § (1) bekezdése szerinti felhasználó fogyasztási
igénybejelentésének elmulasztása esetén fogyasztási igénybejelentésként az elõzõ gáznapra megadott értéket kell tekinteni. Ha az elõzõ gáznapra vonatkozóan sincs érvényes fogyasztási igénybejelentés, a fogyasztási igénybejelentés értékét az elszámolás szempontjából 0-nak (nulla) kell tekinteni.

Vegyes rendelkezések
17. §
(1) A szolgáltató a gázellátásba bekapcsolt településeken a mérési idõszakra meghatározott átlagos fûtõértéket
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köteles rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán
közzétenni.
(2) Ha a szolgáltató a fogyasztás elszámolásánál nyomáskorrekciót alkalmaz, köteles a számlán a mért és a korrigált értéket is feltüntetni, köteles továbbá a szolgáltatási
területére hiteles mérõeszközzel mért légköri (barometrikus) nyomásértékeket rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni.
(3) A szolgáltató köteles lehetõvé tenni, hogy a földgázellátásba bekapcsolt település önkormányzata, valamint
a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek az (1)–(2) bekezdés szerinti méréseket és számításokat ellenõrizhessék
vagy ellenõriztethessék.
(4) A szolgáltató köteles az alapdíjat fizetõ felhasználók
számláján a fogyasztói panaszokkal foglalkozó irodák telefonszámait, ügyfélfogadási rendjét feltüntetni.
(5) Ha a felhasználó a szolgáltatott földgáz ellenértékét
elõre megfizeti (pl. mágneskártyás gázmérõ esetében), átlagos fûtõértéknek a felhasználási helyre vonatkozóan
a vásárlás napját megelõzõ hat naptári hónap tényleges fûtõértékének kéttized MJ/m3 értékre kerekített számtani átlagát kell tekinteni, és a gázdíjat
a) az így számított átlagos fûtõértéknek,
b) a vásárolt földgáz köbméterben mért mennyiségének, és
c) a vásárlás idõpontjában az egységnyi hõmennyiségre vonatkozó díjnak
a szorzataként kell meghatározni. Az alapdíj fizetése a következõ vásárlás alkalmával utólag történik, az elõzõ vásárlás óta eltelt idõszakban érvényes alapdíjak összegzésével. A megkezdett hónap egész hónapnak számít.
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(3) Hatályát veszti a 2. § (1) bekezdés a) pontjában
a ,, , valamint a 20 m3/h-nál nagyobb, de a 100 m3/h-nál
nem nagyobb névleges (össz)teljesítményû mérõvel rendelkezõ felhasználó (Ft/m3/h/év)” szövegrész, a 3. §
(3) bekezdésében a ,, , a 100 m3/h-nál nagyobb gázmérõvel
rendelkezõ felhasználó esetén teljesítménydíjból és gázdíjból” szövegrész, a 4. § (1) bekezdés c) pontjában az „és
a szerzõdött (lekötött) teljesítmény” szövegrész, a 7. §
(1) bekezdésében az „ , a teljesítménydíj” szövegrész,
a 7. § (2) bekezdésében az „ , illetve a gázév folyamán éves
többletteljesítményt igénybe vevõ felhasználó” szövegrész és a ,,vagy a teljesítménydíjat” szövegrész, a 7. §
(3) bekezdésében a ,, , teljesítménydíjat” szövegrész, valamint a 9. §-ban az „és a teljesítménydíjat” szövegrész.
(4) A 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„e) szerzõdési idõszak: a gázév a 100 m3/h-nál nem nagyobb gázmérõvel rendelkezõ felhasználók esetében,”

20. §
A 19. § (2)–(4) bekezdése 2010. július 2-án hatályát
veszti. Ez a § 2010. július 3-án hatályát veszti.

21. §
A 22. § (3) bekezdése és a 2. melléklet 2. pontja 2009.
október 1-jén hatályát veszti. Ez a § 2009. október 2-án hatályát veszti.

Záró rendelkezések
22. §
18. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2009. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 19. § (2)–(4) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.

19. §
(1) Hatályát veszti a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet.
(2) Hatályát veszti a 2. § (1) bekezdés b), f), g) és
h) pontja, a 3. § (1) bekezdés b) pontja, a 6. §, a 7. § (4) bekezdése, a 13. §-t megelõzõ alcím, a 13–16. §, a 22. §
(2) bekezdése, a 3. melléklet I. pont I.2. alpontja, a 3. melléklet II. pont I.2. alpontja, a 3. melléklet III. pont I.2. alpontja, a 3. melléklet IV. pont I.2. alpontja, valamint a 7. és
a 8. melléklet.

(1) Az e rendelet hatálybalépését követõen az elosztó
(vagy megbízottja) a szerzõdésben foglaltaktól eltérõ idõpontban is jogosult minden árváltozást követõen egyszeri
külön mérõleolvasást végezni.
(2) Ha a 15. § (1) bekezdése szerinti felhasználó nem
rendelkezik olyan gázmérõvel, amely megfelel a nem
egyetemes szolgáltatás szerint vételezõ felhasználók gázmérõi számára az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban
elõírt követelményeknek, akkor e felhasználó számára az
elosztó köteles e rendelet hatálybalépését követõ 90 napon
belül térítésmentesen mérõt biztosítani.
(3) A földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó
árak képzésérõl szóló rendelet szerinti kiegyenlítõ elem
mértékét a 2. melléklet 2. pontja tartalmazza.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez
Az egyetemes szolgáltatók kereskedelmi árrése
I. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, illetve az E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság elosztói mûködési területén, továbbá a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság mûködési területén:
<20 m3/h

20–100 m3/h

100–500 m3/h

>500 m3/h

belépési (entry) ponton
(Ft/MJ)

0,831

0,932

0,587

0,535

kilépési (exit) ponton
(Ft/MJ)

0,484

0,585

0,239

0,188

II. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság elosztói mûködési területén:
<20 m3/h

20–100 m3/h

100–500 m3/h

>500 m3/h

belépési (entry) ponton
(Ft/MJ)

0,874

0,975

0,629

0,577

kilépési (exit) ponton
(Ft/MJ)

0,484

0,585

0,239

0,188

III. A FÕGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelõsségû Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság és a Csepeli Erõmû Korlátolt Felelõsségû Társaság elosztói mûködési területén:
<20 m3/h

20–100 m3/h

100–500 m3/h

>500 m3/h

belépési (entry) ponton
(Ft/MJ)

0,815

0,915

0,571

0,521

kilépési (exit) ponton
(Ft/MJ)

0,482

0,582

0,238

0,187

IV. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelõsségû Társaság és az ISD Power Energiatermelõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság elosztói mûködési területén:
<20 m3/h

20–100 m3/h

100–500 m3/h

>500 m3/h

belépési (entry) ponton
(Ft/MJ)

0,883

0,984

0,639

0,588

kilépési (exit) ponton
(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 Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság elosztói mûködési területén, továbbá a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság mûködési területén:
<20 m3/h

20–100 m3/h

100–500 m3/h

>500 m3/h

belépési (entry) ponton
(Ft/MJ)

1,829

1,829

1,829

1,829

kilépési (exit) ponton
(Ft/MJ)

2,176

2,176

2,176

2,176

II. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság elosztói mûködési területén:
<20 m3/h

20–100 m3/h

100–500 m3/h

>500 m3/h

belépési (entry) ponton
(Ft/MJ)

1,829

1,829

1,829

1,829

kilépési (exit) ponton
(Ft/MJ)

2,218

2,218

2,218

2,218

III. A FÕGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelõsségû Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság és a Csepeli Erõmû Korlátolt Felelõsségû Társaság elosztói mûködési területén:
<20 m3/h

20–100 m3/h

100–500 m3/h

>500 m3/h

belépési (entry) ponton
(Ft/MJ)

1,829

1,829

1,829

1,829

kilépési (exit) ponton
(Ft/MJ)

2,162

2,162

2,162

2,162

IV. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelõsségû Társaság és az ISD Power Energiatermelõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság elosztói mûködési területén:
<20 m3/h

20–100 m3/h

100–500 m3/h

>500 m3/h

belépési (entry) ponton
(Ft/MJ)

1,829

1,829

1,829

1,829

kilépési (exit) ponton
(Ft/MJ)

2,228

2,228

2,228

2,228

2. A kiegyenlítõ elem mértékének meghatározása
A 2010. januári várható importár-változás kiegyenlítésére fedezetet nyújtó
kiegyenlítõ 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 Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, elosztói mûködési területén, továbbá a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság mûködési területén:
Sorszám

Árszabás

Teljesítménydíjak
(éves)

Alapdíjak
(éves)

Érintett vásárlói kör

Ft/m3/h

Ft

I.1

Ft/MJ/h

3

100 m /h-nál nem
nagyobb mérõvel
rendelkezõ felhasználók
A)
B)
C)

I.2

Gázdíjak
Ft/MJ

100 m3/h-nál nagyobb
mérõvel rendelkezõ
felhasználók
A)
B)

<20 m3/h gázmérõvel
rendelkezõk
>20 m3/h gázmérõvel
rendelkezõk
Gázmérõvel nem
rendelkezõk

6828

2,577
19 068

2,705
2,660

101–500 m3/h
teljesítménylekötés
>500 m3/h
teljesítménylekötés

1000

2,431

1000

2,383

II. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság elosztói mûködési területén:
Sorszám

Árszabás

Alapdíjak
(éves)

Érintett vásárlói kör
Ft

I.1

Ft/m3/h

Gázdíjak
Ft/MJ

Ft/MJ/h

3

100 m /h-nál nem
nagyobb mérõvel
rendelkezõ felhasználók
A)
B)
C)

I.2

Teljesítménydíjak (éves)

100 m3/h-nál nagyobb
mérõvel rendelkezõ
felhasználók
A)
B)

<20 m3/h gázmérõvel
rendelkezõk
>20 m3/h gázmérõvel
rendelkezõk
Gázmérõvel nem
rendelkezõk

101–500 m3/h
teljesítménylekötés
>500 m3/h
teljesítménylekötés

6828

2,559
19 068

2,701
2,703

1000

2,433

1000

2,382
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III. A FÕGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelõsségû Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, valamint a Csepeli Erõmû Korlátolt Felelõsségû Társaság elosztói mûködési területén:
Árszabás

Érintett vásárlói kör
Ft

I.1

3

Ft/m /h

Gázdíjak
Ft/MJ

Ft/MJ/h

3

100 m /h-nál nem
nagyobb mérõvel
rendelkezõ felhasználók
A)
B)
C)

I.2

Teljesítménydíjak (éves)

Alapdíjak (éves)

Sorszám

100 m3/h-nál nagyobb
mérõvel rendelkezõ
felhasználók
A)
B)

<20 m3/h gázmérõvel
rendelkezõk
>20 m3/h gázmérõvel
rendelkezõk
Gázmérõvel nem
rendelkezõk

6828

2,556
19 068

2,674
2,643

101–500 m3/h
teljesítménylekötés
>500 m3/h
teljesítménylekötés

1000

2,433

1000

2,382

IV. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelõsségû Társaság és az ISD Power Energiatermelõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság elosztói mûködési területén:
Árszabás

Érintett vásárlói kör
Ft

I.1

3

Ft/m /h

Gázdíjak
Ft/MJ

Ft/MJ/h

3

100 m /h-nál nem
nagyobb mérõvel
rendelkezõ felhasználók
A)
B)
C)

I.2

Teljesítménydíjak (éves)

Alapdíjak (éves)

Sorszám

100 m3/h-nál nagyobb
mérõvel rendelkezõ
felhasználók
A)
B)

<20 m3/h gázmérõvel
rendelkezõk
>20 m3/h gázmérõvel
rendelkezõk
Gázmérõvel nem
rendelkezõk

101–500 m3/h
teljesítménylekötés
>500 m3/h
teljesítménylekötés

6828

2,556
19 068

2,721
2,712

1000

2,433

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 átszámításnál a
a) szûkítõelemes (mérõperemes) mérõk esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 64/1989. számú
hitelesítési elõírásában foglaltakat,
b) turbinás, forgódugattyús, valamint örvényleválásos elven mûködõ mérõk esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 75/1992. számú hitelesítési elõírásában foglaltakat,
c) lemezes (membrános) mérõ esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 2/1996. számú hitelesítési
elõírásában foglaltakat
kell alkalmazni.

5. melléklet a 28/2009. (VI. 25.)KHEM rendelethez
Az újonnan beépíthetõ gázmérõk
Névleges teljesítmény
(m3/h)

Méretsor

a)
G-25
G-40
G-65
G-100

25
40
65
100

G-160

160

b)

6. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez
Gázmérõvel nem rendelkezõ lakások számításba veendõ
földgázfogyasztása
MJ/hó

Lakás típusa

1 szobás
1,5 szobás
2 szobás
2,5 szobás
3 szobás
3,5 szobás
4 szobás

2 lángú
gáztûzhely

3–4 lángú
gáztûzhely

4 lángú
gáztûzhely
elektromos
sütõvel

Garzon
gáztûzhely

Gáz
hûtõszekrény

210
300
350
410
470
530
610

300
370
450
520
600
690
750

240
310
390
460
540
630
690

250
310
390
450
520
600
660

454
454
454
454
454
454
454

Az ebédlõ az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minõsül.
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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 teljesítmény-igénybevétel szabályai
1.1. Ha az egybefüggõ telephelyen a szerzõdési idõszakban, a téli fogyasztási idõszakban is vételeznek földgázt,
a teljesítménydíjat és az alapdíjat a téli fogyasztási idõszakra igénybe vett legnagyobb teljesítmény alapján köteles a felhasználó megfizetni. Igénybe vett legnagyobb teljesítmény alatt a felhasználó fogyasztását mérõ gázmérõ(k) névleges
(össz)teljesítménye értendõ, ha az – az 5. § (2) bekezdése szerint számítva – egybefüggõ telephelyenként 20–100 m3/h
érték között van, és a lekötött teljesítmény értendõ, ha a felhasználó fogyasztását mérõ gázmérõ(k) névleges (össz)teljesítménye – az 5. § (2) bekezdése szerint számítva – egybefüggõ telephelyenként 100 m3/h-nál nagyobb. A felhasználó az
alapdíjat, a teljesítménydíjat és a gázdíjat a szerzõdési idõszakban igénybe vett legnagyobb teljesítmény szerinti felhasználói kategória díjtételei szerint köteles megfizetni.
1.2. A felhasználó által lekötni kívánt legnagyobb órai teljesítmények joghatályos bejelentését az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglaltak szerint kell megtenni.
1.3. A lekötni kívánt teljesítmény bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a szolgáltató a soron következõ
szerzõdési idõszakot megelõzõ szerzõdési idõszakra lekötött legnagyobb teljesítményeket jogosult érvényes lekötött teljesítménynek tekinteni mindaddig, amíg a felhasználó a lekötni kívánt teljesítmény bejelentésének nem tesz eleget. Ilyen
késedelem esetén a felhasználó – a bejelentett teljesítmény után a teljes szerzõdési idõszakra felszámolt teljesítménydíjon felül – köteles a szolgáltató részére megfizetni az adott egybefüggõ telephelyen a késedelem idõtartama alatt figyelembe vett teljesítmény éves teljesítménydíjának 1/365-öd részét a késedelem minden napjára (a továbbiakban: pótdíj).
1.4. A pótdíjra vonatkozó számlát a szolgáltató a teljesítménydíj számlájával együtt jogosult kiállítani a felhasználó
számára, aki a pótdíj számláját a teljesítménydíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

2. A havi teljesítmény-lekötés szabályai
2.1. A lekötni kívánt teljesítmény bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a felhasználó – a bejelentett teljesítmény után a teljes szerzõdési idõszakra felszámolt teljesítménydíjon felül – köteles a szolgáltató részére megfizetni az
adott egybefüggõ telephelyre a bejelentett teljesítmény éves teljesítménydíjának 1/365-öd részét a késedelem minden
napjára (pótdíj).
2.2. A 2.1. pont szerinti pótdíjra vonatkozó számlát a szolgáltató a teljesítménydíj számlájával együtt jogosult kiállítani a felhasználó számára, aki a pótdíj számláját a teljesítménydíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.
2.3. A téli fogyasztási idõszakban lekötött teljesítmény a lekötés idõtartamának elsõ hónapjára az éves teljesítménydíj 90%-át és minden további megkezdett hónap után további 10%-át köteles megfizetni a felhasználó. Minden új lekötés
esetén a teljesítménydíjat a fenti módon kell kiszámítani.
2.4. A nem téli fogyasztási idõszakban lekötött teljesítményért a lekötés idõtartamának elsõ hónapjára az éves teljesítménydíj 20%-át és minden további megkezdett hónap után további 5%-át köteles megfizetni a felhasználó. Minden új
lekötés esetén a teljesítménydíjat a fenti módon kell kiszámítani.
2.5. A téli fogyasztási idõszakra lekötött teljesítmény, amely után a felhasználó egy idõpontban legalább 3 hónapra
köt le teljesítményt, a lekötött teljesítmény a gázév hátralévõ részében térítésmentesen vehetõ igénybe.
2.6. A nem téli fogyasztási idõszakra lekötött teljesítmény, amely után a felhasználó egy idõpontban legalább 3 hónapra köt le teljesítményt, a lekötött teljesítmény a gázév hátralévõ – téli fogyasztási idõszakon kívüli – részében térítésmentesen vehetõ igénybe.
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8. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez
Hõmérséklet-mérési pontok felsorolása
OMSZ mérési
pont megnevezése

Agárd

Baja
Békéscsaba

Budapest-Lõrinc

Debrecen

Eger

Gyõr
Káld
Kaposvár
Kapuvár
Kecskemét

Kelebia
Kiskunmajsa
Miskolc

OTR/WEM kiadási pont megnevezése

Dunaújváros 1, Dunaújváros, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta I-5-2 (DHE),
Kápolnásnyék+Mezõszentgyörgy, Kápolnásnyék, Mezõszentgyörgy, Nádasdladány 1-2+2,
Nádasdladány 2, Nádasdladány 1-1, Szabadegyháza 1+2, Szabadegyháza 1,
Szabadegyháza 2, DHE 1+2, Százhalombatta I-1 (DHE), Százhalombatta I-2 (DHE),
Százhalombatta I-3 (DHE), Százhalombatta I-5-1 (DHE), Székesfehérvár, Székesfehérvár 1,
Székesfehérvár 2, Szabadbattyán 1-1, Szabadbattyán 1-2
Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1-1, Bátmonostor 1-2, Felsõszentiván,
Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II, Várdomb
Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Telekgerendás,
Gerendás + Békéscsaba 3, Békéscsaba 3, Gyula, Mezõberény, Murony, Sarkad + Méhkerék,
Sarkad, Méhkerék, Újkígyós
Alag 1+2, Alag 1, Alag 2, Budaörs+Budatétény 1, Budaörs, Budatétény 1, Cegléd I+II,
Cegléd I, Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel 1-2, Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllõ 1+2,
Gödöllõ 1, Gödöllõ 2, Gyál, Budapest, Ikarusz 1, Ikarusz 2, Kõbánya 1, Soroksár 1-1,
Csepel 1-1, Budatétény 2, Solymárvölgy 1-1, Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1,
Százhalombatta I-4 (DHE), Kõbánya 2, Rákospalota 2, Majosháza, Makád, Monor,
Nagykõrös, Pilisvörösvár + Solymárvölgy 1-2, Pilisvörösvár, Solymárvölgy 1-2, Pusztavacs,
Soroksár 1-2, Szentendre 2, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós I, Szigetszentmiklós II,
Szõd, Tököl, Újhartyán, Vác I+III-1-2, Vác I, Vác III-1-2, Vác III-1-1 (DCM), Vecsés 1,
Vecsés 2, Vecsés 3-1, Vecsés 3-2, Zsámbok 2, MOL DUFI, Százhalombatta II-1 (DUFI),
Százhalombatta II-2 (DUFI), Solymárvölgy 2
Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bödönhát 1-2, Bödönhát 1-1, Debrecen, Debrecen I-1,
Debrecen I-2, Debrecen II, Debrecen I-3, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson,
Hajdúszoboszló II, Kaba, Mezõsas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sáránd, Téglás,
Tiszacsege
Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös, Hatvan, Kál, Mátraderecske,
Mezõkövesd, Mezõnagymihály, Nagyfüged, Pétervására, Sámsonháza, Tarnalelesz,
Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2, Visonta
Bábolna, Bõnyrétalap, Devecser, Devecser 1-2, Devecser 1-1, Gyõr 1+2+Töltéstava, Gyõr 1,
Gyõr 2, Töltéstava, Ikrény, Lovászpatona 1-1, Lovászpatona 1-2, Pápa
Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi
Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonszéplak, Balatonboglár, Marcali, Háromfa, Kaposvár
I+II, Kaposvár I, Kaposvár II, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1-1, Öreglak 1-2, Somogyjád
Csorna, Fertõszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér
Bugac, Kecskemét I-1+I-2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I-1, Kecskemét I-2, Kecskemét II,
Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I+Városföld Kiskunfélegyháza I, Városföld,
Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse
Jánoshalma, Kunfehértó
Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank
Abaújkér, Center 2-1, Center 2-2, Center 2-3, Járdánháza, Kazincbarcika, Kazincbarcika I,
Kazincbarcika II, Kazincbarcika III-2 (MUCSONY), Kazincbarcika IV (BHE), Borsodchem,
Kazincbarcika III-1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezõcsát, Miskolc I+II-3+II-4,
Miskolc I, Miskolc II-3, Miskolc II-4, Miskolc II-1, Miskolc II-2, Miskolc II-5, Miskolc III
(HCM), Nemesbikk, Ózd I-l+Ózd II, Ózd I-1, Ózd II, Ózd I-2 (OERG), Rudabánya,
Sajókeresztúr, Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I-1-1 (THE),
Tiszaújváros II-3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros II-3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros I-1-3,
TVK, Tiszaújváros II-1 (TVK), Tiszaújváros II-4 (TVK-ER), Tiszaújváros II-2 (THE),
Vadna, Tiszaújváros I-2 (INERT), Tiszaújváros I-1-2 (TIFO)
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pont megnevezése

Mosonmagyaróvár
Nagykanizsa
Nyíregyháza

Orosháza
Paks
Pécs
Pitvaros
Soltvadkert
Sopron
Szarvas
Szécsény
Szeged

Szentes
Szentgotthárd
Szentkirályszabadja

Szolnok

Szombathely
Tápiószele
Tass
Tát
Tata
Záhony
Zalaegerszeg
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OTR/WEM kiadási pont megnevezése

Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós
Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1-1, Lenti 1-2, Magyarszerdahely,
Nagykanizsa 1-1, Nagykanizsa 1-2
Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Gyõrtelek 1+2, Gyõrtelek 1, Gyõrtelek 2, Ibrány, Kisvarsány
1+2, Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs, Nyírmeggyes,
Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza 1+2 + Nyírtelek 1, Nyíregyháza 1,
Nyíregyháza 2, Nyírtelek 1, Nyírtelek 2, Õr, Petneháza, Tiszalök, Tiszavasvári,
Vásárosnamény
Gerendás, Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II-1, Orosháza I, Orosháza
II-1, Orosháza II-2, Orosháza II-3, Pusztaföldvár
Aba+Törökkoppány, Aba, Törökoppány, Fadd 1+2, Fadd 1-1, Fadd 1-2
Bonyhád, Bonyhád 1-1, Bonyhád 1-2, Maráza, Pécs I-1+I-2+II, Pécs I-1, Pécs I-2, Pécs II,
Pécs III
Battonya, Battonya 1-1, Battonya 1-2, Mezõhegyes, Tótkomlós, Végegyháza
Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár
Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3
Ecsegfalva, Szarvas+Endrõd 1-1, Szarvas, Endrõd 1-1
Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó 2, Rétság,
Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény, Szigetmonostor, Vác II
Algyõ I, Algyõ II, Hódmezõvásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged 1+2+Újszeged,
Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma Üllés 1, Kiskundorozsma, Üllés 2
(KTD)
Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II
Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd
Ajka, Balatonfûzfõ, Berhida, Herend, Keszthely, Kõröshegy, Papkeszi, Pétfürdõ 1, Raposka,
Somogysámson, Sümegcsehi 1-1, Sümegcsehi 1-2, Tapolca, Veszprém I-1+I-2+II (BM),
Veszprém I-1, Veszprém I-2, Veszprém II (BM), Õsi, Pétfürdõ 2
Abony, Berekfürdõ, Berekfürdõ 1-1, Berekfürdõ 1-2, Fegyvernek, Jászberény, Jászdózsa,
Karcag, Kenderes I-1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfû, Mezõtúr + Endrõd 1-2,
Endrõd 1-2, Mezõtúr, Öcsöd, Szajol 1-1, Szolnok, Szolnok I, Szolnok II-1, Szolnok II-2,
Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II, Szajol 1-2, Kenderes I-2 (KTD)
Kõszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3,
Vasszécsény
Zsámbok 3
Kunadacs, Tass
Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu
Almásfüzitõ, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék
Mándok
Nagylengyel 1-1. Nagylengyel, 1-2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1-1,
Pókaszepetk 1-2, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2,
Nagylengyel KTD NLT, Nagylengyel 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 földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. §
(1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya az egyetemes szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) által az egyetemes szolgáltatás keretében az arra jogosult felhasználók részére kínált egyetemes szolgáltatás árához kapcsolódó árszabályok képzésére, a szolgáltató által alkalmazandó árképletre és annak alkalmazási feltételeire terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkezõ által
a földgáz kereskedelemre vonatkozó engedély alapján értékesített földgázra.
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jogutódjára 2009-ben elvégzett költség-felülvizsgálat
alapján megállapított árelem.
(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET), valamint a felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

Az egyetemes szolgáltatás árának képzésére,
valamint az idõszakonkénti változására
vonatkozó szabályok
3. §
(1) A GET 107. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével megállapított egyetemes szolgáltatás ára a következõ árelemekbõl áll:
a) a földgáz ára,
b) a kiegyenlítõ elem,
c) a nagykereskedõi árrés,
d) a külön rendelet szerinti rendszerhasználati díjak közül a szállítás és a tárolás díja,
e) a mobilgáz-finanszírozási költség,
f) a külön rendelet szerinti értékesítési kategóriákra
osztott rendszerhasználati díjak közül az elosztás díja,
g) a földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi
XXVI. törvény 8. §-a szerinti tagi hozzájárulás (a továbbiakban: tagi hozzájárulás),
h) egyetemes szolgáltatói árrés.
(2) Az egyes árelemek meghatározásának modell leírását a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
honlapján közzéteszi.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában
a) egyetemes szolgáltatói árrés: a földgázellátásról
szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltató jogutódjára 2009-ben elvégzett költség-felülvizsgálat
alapján megállapított árelem,
b) földgáz-nagykereskedelem: az a tevékenység, amely
során a földgáz-nagykereskedelmet folytató földgázkereskedõ (a továbbiakban: nagykereskedõ) a földgázt viszonteladónak, és nem közvetlenül az egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználónak értékesíti,
c) kiegyenlítõ elem: azon árelem, amely a 2010. januári
várható importár-változás kiegyenlítésére nyújt fedezetet,
d) mobilgáz-finanszírozási költség: azon árelem, amely
a föld alatti gáztárolóban tárolt földgáz finanszírozására
nyújt fedezetet,
e) nagykereskedõi árrés: a földgázellátásról szóló
2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedõ

4. §
(1) Belépési ponton történõ földgázvásárlás esetén az
összehasonlító ár a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti árelemek összegét, a kereskedelmi árrés a 3. § (1) bekezdés d)–h) pontja szerinti árelemek összegét tartalmazza.
(2) Kilépési ponton történõ földgázvásárlás esetén az
összehasonlító ár a 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti árelemek összegét, a kereskedelmi árrés a 3. § (1) bekezdés f)–h) pontja szerinti árelemek összegét tartalmazza.

5. §
(1) A szolgáltató az egyetemes szolgáltatási árat elosztói területenként és felhasználói kategóriánként a 3. §
(1) bekezdés a)–h) pontja szerinti árelemek összegeként
képzi.
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(2) Az egyetemes szolgáltatási ár a GET 138/A. §-a szerinti pénzeszköz, az általános forgalmi adó, valamint az
energiaadó összegét nem tartalmazza.
(3) Az egyetemes szolgáltatási ár megállapításánál az
ármegállapítás idõpontját követõ 3 hónapra (tárgyidõszak)
rendelkezésre álló várható földgázbeszerzési költséget
kell figyelembe venni.

6. §
(1) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti földgázár meghatározása a melléklet 1. pontja szerint történik.
(2) A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiegyenlítõ
elem mértékét a Hivatal határozza meg, amelyet a honlapján az érintett negyedévet megelõzõ második hónap
10. napjáig közzétesz.
(3) A 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nagykereskedõi
árrés megállapítása során az infláció figyelembevétele
a melléklet 4. pontja szerint történik.
(4) A 3. § (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti árelemek
a külön jogszabály szerinti rendszerhasználati díjak szerint
kerülnek megállapításra.
(5) A 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti mobilgázfinanszírozási költség a betárolt földgázmennyiségre hat
havi BUBOR bankközi kamatláb +75 bázisponton számított finanszírozási költség. A Hivatal a gázévenként megállapításra kerülõ, a gázévben alkalmazandó mobilgázfinanszírozási költséget és az azt megalapozó számítást
honlapján közzéteszi.
(6) A 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti árelem a tagi
hozzájárulás mértékére vonatkozó külön jogszabály szerint kerül megállapításra.
(7) A 3. § (1) bekezdés h) pontja szerinti egyetemes
szolgáltatói árrés esetében az egyetemes szolgáltatói árrés
megállapítását megelõzõ naptári évre vonatkozó (hõmérsékletkorrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni, ha
az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók hõmérsékletkorrigált mennyisége legalább 1,5%-kal változik,
egyéb esetekben az egyetemes szolgáltatói árrés megállapítása során (illetve 2010. júliusra a 2010. januári egyetemes szolgáltatói árrés megállapításánál) figyelembe vett
(hõmérsékletkorrigált) mennyiségi adatokat kell alapul
venni. Az egyetemes szolgáltatói árrés megállapítása során az infláció figyelembevétele a melléklet 4. pontja szerint történik.
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a) a nagykereskedõ és a szolgáltató által az ármódosítás
negyedévét megelõzõ negyedév második hónapjának
15. napját megelõzõ 30 napban számlával vagy bizonylattal igazoltan beszerzett dollármennyiségre vonatkozó
MNB hivatalos középárfolyam 1,0085-tel megszorzott
összértékének kimutatására,
b) az alkalmazni kért díjak díjelemenkénti (alapdíj, teljesítménydíj, gázdíj) bemutatására,
c) a földgáz képlet szerint alkalmazni kért árának kimutatására, valamint
d) a Hivatal honlapján közzétett módszertan alapján alkalmazni kért rendszerhasználati költségek meghatározására
vonatkozó dokumentumokat kell a Hivatal részére benyújtani.

Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.
(2) A nagykereskedõi árrés 2009. július 1-tõl 2009. december 31-ig megegyezik a 2006. július 1. és 2009. december 31. közötti árszabályozási perióduson belül a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti, 2009.
júliusra indokolt közüzemi nagykereskedõi árréssel.
(3) Az egyetemes szolgáltatói árrés 2009. július 1-tõl
2009. december 31-ig a 2006. július 1-je és 2009. december 31-e közötti árszabályozási perióduson belül
a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltató 2009. júliusra indokolt árrése,
továbbá a volumenkockázatból fakadó költségek (a hõmérsékletkorrigált mennyiség legalább 1,5%-os változása esetén) és a termékfinanszírozás költsége. A termékfinanszírozási költség a fõ termékek, illetve szolgáltatások beszerzéséhez és értékesítéséhez kapcsolódó
pénzmozgás közötti idõtartamra a termékek és szolgáltatások értékének hitelkamata.
(4) A kiegyenlítõ elem mértéke elsõ alkalommal a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló rendeletben kerül meghatározásra.

9. §
A 8. § (4) bekezdése 2009. október 1-jén hatályát veszti.
Ez a § 2009. október 2-án hatályát veszti.

7. §
A szolgáltatónak a GET 107. § (6) bekezdése szerinti
negyedéves ármódosításhoz

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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Melléklet
a 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

4.3. A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ meghatározása:

1. Az elismert fajlagos földgázár meghatározása a negyedévre (Ft/MJ):
fgFt = a × fgFtA + b × fgFtT
fgFtA = er × fgUSDA

(1)
(2)

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

(3)

ahol:

2. 2010. január 1-jétõl az egyetemes szolgáltatói gázértékesítés érdekében felmerülõ nagykereskedelmi költségelemek árban elismerésre kerülõ fajlagos értéke gázévenként:
n = ne × zh

(4)

3. 2010. január 1-jétõl az egyetemes szolgáltatói gázértékesítés érdekében felmerülõ egyetemes szolgáltatási
költségelemek árban elismerésre kerülõ fajlagos értéke
gázévenként:
e = ee × zh
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(5)

4. Az infláció figyelembevételére vonatkozó szabályok
4.1. Az infláció figyelembevétele a 3. § (1) bekezdés
c) és h) pontja szerinti árrés megállapítása során
A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által
közzétett aktuális (legutolsó) – az árrés megállapítása elõtti utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról” címû kiadvány
szerinti – éves átlagos fogyasztói árindex-elõrejelzést az
„inflációkorrekciós tényezõvel” (lásd 4.2. pont) korrigálni
kell, és az így kapott „becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõt” (lásd 4.3. pont) kell használni.
Az elõrejelzés hibáját utólag, az árrés-megállapítási javaslatok között eltelt idõszakra vetített Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által közzétett
tény – háztartási energia nélküli – árindex alapján kell
figyelembe venni. A referencia árindex meghatározása az
alábbiak szerint történik:
CPIX = [(F-1)-X × (HE-1)]/(1-X)+1
4.2. Inflációkorrekciós tényezõ (,,k”)
Az inflációkorrekciós tényezõ értékére a Hivatal tesz javaslatot a 0,018–0,022 közötti sávban. Javaslata megtételekor a Hivatal elemzi a nagykereskedõ és a szolgáltatói
engedélyesek mûködését, valamint a várható folyamatokat. Indokolt esetben a Hivatal nagykereskedõnként és
szolgáltatói engedélyesenként egymástól eltérõ mértékû
inflációkorrekciós tényezõre is javaslatot tehet.
Az inflációkorrekciós tényezõ értékét a gázévet megelõzõ második hónap 10. napjáig a Hivatal a honlapján
közzéteszi.

zh = z × h
z = 1+Y/100-k
h = (1+YRe/100-ke)/(1+Ye/100-ke)

(6)
(7)
(8)

5. Jelölések:
a:
együttható, nem a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére;
a naptári év elsõ negyedévében
0,60
második negyedévében
1,00
harmadik negyedévében
1,00
negyedik negyedévében
0,70
b:
együttható, a tárolóból felhasznált gáz árának
figyelembevételére;
a naptári év elsõ negyedévében
0,40
második negyedévében
0,00
harmadik negyedévében
0,00
negyedik negyedévében
0,30
CPIX: a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával
számított árindex,
e:
az egyetemes szolgáltatói gázértékesítés érdekében felmerülõ egyetemes szolgáltatói költségelemek árakban elismerendõ fajlagos értéke
a gázévben, Ft/MJ
ee:
az egyetemes szolgáltatói gázértékesítés érdekében felmerülõ egyetemes szolgáltatói költségelemek fajlagos értéke a megelõzõ gázévben, Ft/MJ
er:
az MNB hivatalos napi devizaárfolyamainak
1,0085-tel megszorzott értékeibõl képzett átlagárfolyam; az átlagárfolyam meghatározása során figyelembe vett idõtáv az ármódosítás negyedévét megelõzõ negyedév utolsó hónapjának 15. napját megelõzõ 30 nap
F:
a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex,
fgFt: a negyedéves ármódosítási kérelem során a szolgáltató értékesítési átlagárában indokolt (figyelembe vett) fajlagos földgáz beszerzési költség, Ft/MJ
fgFtA: a földgáz aktuális ára, Ft/MJ
fgFtT: tárolói készletérték a negyedik negyedévre
a szeptember 30-ra becsült tárolói készletérték
{figyelembe véve az elõzõ gázévre az egyetemes szolgáltatás érdekében (a szolgáltatónak
vagy jogelõdjének) betárolt földgáz beszerzési
értékét, valamint a betároláshoz tartozó szállítási és betárolási költséget} (Ft/MJ); az elsõ negyedévre az ármegállapítást megelõzõ szeptember 30-i szintre korrigált tárolói készletérték
(Ft/MJ); a tárolt gáz értékének nyilvántartása
a számlafizetés napján érvényes árfolyam figyelembevételével történik, Ft/USD
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az 1%-os kéntartalmú fûtõolaj havi átlagárainak
egyszerû számtani középértéke az aktuális naptári negyedévet megelõzõ 9 naptári hónap során
USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t
A havi átlagárat a Platts által publikált „1 PCT
Fuel FOB Med Cargoes” napi „low” és „high”
értékeibõl külön-külön meghatározott (2 tizedes
értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja. Ha a havi tény értékek nem állnak
rendelkezésre, akkor a megfelelõ (az aktuális
negyedévet megelõzõ negyedév második hónapjának 15-e és a hónap vége közötti idõszak
banki napjain jegyzett) Forward árakat kell alkalmazni. A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekbõl külön-külön
meghatározott havi átlagok számtani középértéke.
a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárainak
egyszerû számtani középértéke az aktuális naptári negyedévet megelõzõ 9 naptári hónap során
USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t
A havi átlagárat a Platts által publikált „Gasoil
0.1 FOB Med” napi „low” és „high” értékeibõl
külön-külön meghatározott (2 tizedes értékre
kerekített) havi átlagok számtani középértéke
adja. Ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor a megfelelõ (az aktuális negyedévet megelõzõ negyedév második hónapjának
15-e és a hónap vége közötti idõszak banki napjain jegyzett) Platts Forward jegyzéseket kell alkalmazni. A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekbõl külön-külön
meghatározott havi átlagok számtani középértéke.
a korábbi inflációs célkitûzés becslési hibáját
korrigáló hibakorrekciós tényezõ
a háztartási energia KSH által közzétett éves átlagos árindexe
a következõ gázévre érvényes árrés megállapítására vonatkozó javaslat gázévére figyelembe
veendõ inflációkorrekciós tényezõ
az aktuális gázévre érvényes árrés-megállapítási
javaslatban –, illetve az elsõ árrés megállapításnál az induló árrésre tett javaslatban – figyelembe vett inflációkorrekciós tényezõ
az egyetemes szolgáltatói gázértékesítés érdekében felmerülõ nagykereskedelmi költségelemek
árakban elismerendõ fajlagos értéke a következõ gázévben, Ft/MJ
az egyetemes szolgáltatói gázértékesítés érdekében felmerülõ nagykereskedelmi költségelemek
árakban elismert (figyelembe vett) fajlagos értéke a megelõzõ gázévben, Ft/MJ
a háztartási energia súlya a fogyasztói kosárban,
az éves átlagos KSH tény – a háztartási energia
sor elhagyásával számított – fogyasztói árválto-

Ye:

YRe:

z:

zh:
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zás és az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-elõrejelzés – az árrés megállapítás lezárása elõtti utolsó
„Jelentés az infláció alakulásáról” címû kiadvány – alapján képzett (elõretekintõ) átlagos fogyasztói árváltozás a tárgyidõszaki júliusi ármódosítási idõszak közepe és az azt megelõzõ árrés-megállapítási idõszak közepe közötti idõszakra számítva, százalék
az aktuális gázévre érvényes árrés-megállapítási
javaslatnál –, illetve az induló árrésre tett javaslatban – figyelembe vett fogyasztói árváltozás,
százalék
a háztartási energia sor elhagyásával számított
éves átlagos KSH tény – illetve ennek hiányában az MNB által közzétett aktuális (legutolsó)
éves átlagos fogyasztói árindex-elõrejelzés
alapján képzett (elõretekintõ) átlagos – fogyasztói árváltozásból az Ye által lefedett idõszakra
képzett fogyasztói árváltozás, százalék
(A KSH „A fogyasztói árak alakulása” címû
kiadványa, illetve az MNB-nek az árrés-megállapítás lezárása elõtti utolsó „Jelentés az infláció
alakulásáról” címû kiadványa alapján.)
a következõ gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban számított inflációkövetési tényezõ (hibakorrekciós tényezõ nélkül)
a következõ gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban figyelembe veendõ, hibakorrekciós tényezõvel korrigált inflációkövetési
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 földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. §
(1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
(1) A földgáz árszabályozásának kereteirõl szóló
105/2005. (XII. 19.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„1. § (1) E rendelet hatálya
a) a földgázszállítás hatósági legmagasabb díjához
(a földgáz tranzit kivételével),
b) a földgázelosztás hatósági legmagasabb díjához,
c) a földgáztárolás hatósági legmagasabb díjához
kapcsolódó árszabályozási keretek megállapítására terjed ki.
(2) E rendelet 2. számú melléklete nem vonatkozik
a Szeged–Arad, Városföld–Donji Miholjac határkeresztezõ vezetékek és a Szerbia irányú kiskundorozsmai kiadási
pont (a továbbiakban együtt: összekötõ vezeték) díjmegállapítására. Az összekötõ vezeték díjmegállapítására vonatkozó keretszabályokat a 3. számú melléklet tartalmazza.”

2. §
(1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 3. számú melléklettel
egészül ki.

3. §
(1) Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 2. § (3)–(4) bekezdése, 2. számú melléklet 1. pont 1.7. alpontja, valamint 2. számú melléklet 2. pont 2.3. és 2.4. alpontja.
(3) Hatályát veszti az R. 2. számú melléklet 1. pont
1.1. alpont a) pontjában a „a GET 50. § (4) bekezdésének
b) pontja szerinti földgázár kiegyenlítési hozzájárulás,”
szövegrész, 2. számú melléklet 2. pontjában az „A költség-
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elemek nem tartalmazhatják továbbá a 2007. július 1-jei
rendszeres árkorrekció alkalmával az 1.7. pont szerint
megállapított tõkeköltségelemet.” szövegrész.
(4) Az R. 1. számú melléklet 2. pontjában a „földgáz
közüzemi nagykereskedelmi, földgáz közüzemi szolgáltatási,” szövegrész helyébe a „GET szerinti földgáz közüzemi nagykereskedelmi, GET szerinti földgáz közüzemi
szolgáltatási,” szöveg, 1. számú melléklet 2. pont a) alpont
aa) pontjában a „bányajáradék közüzemi” szövegrész helyébe a „bányajáradéknak a GET szerinti közüzemi” szöveg, 1. számú melléklet 2. pont a) alpont ab) pontjában az
„A földgáz közüzemi nagykereskedelmi és földgáz közüzemi szolgáltatási” szövegrész helyébe az „A GET szerinti közüzemi nagykereskedelmi és a GET szerinti földgáz közüzemi szolgáltatási” szöveg, 1. számú melléklet
2. pont c) alpont ce) és cf) pontjában a „közüzemi nagykereskedõ” szövegrész helyébe a „GET szerinti közüzemi
nagykereskedõ” szöveg lép.
(5) Az R. 2. számú melléklet 1. pont 1.3. alpontjában
a „CPIX = (F-X x HE)/(1-X)” szövegrész helyébe
a „CPIX=[(F–1) – X x (HE–1)]/(1-X)+1” szöveg, a „KSH”
szövegrész helyébe a „Központi Statisztikai Hivatal
(a továbbiakban: KSH)” szöveg, 2. számú melléklet
1. pont 1.6. alpont c) pontjában a „közüzemi szolgáltatói
vagy tárolói” szövegrész helyébe a „tárolói vagy GET szerinti közüzemi szolgáltatói” szöveg, az „elosztói és közüzemi szolgáltatói” szövegrészek helyébe az „elosztói és
GET szerinti közüzemi szolgáltatói” szöveg, az „a közüzemi szolgáltatói és elosztói engedélyes” szövegrész helyébe
az „az elosztói és a GET szerinti közüzemi szolgáltatói engedélyes” szöveg lép.
Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 30/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklet 1. pont 1.5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.5. Az átlagárak és a tarifák
A rendszeres árkorrekció vagy rendkívüli ármódosítás során érvényesítendõ átlagárak (árszint) meghatározásával
együtt kell az indexált árbevétel-tömegbõl számított átlagárakat lebontani tarifákra (díjtételekre). Mennyiségarányos tarifák esetében – a kompresszorozási költséget tartalmazó díjelemek kivételével – a júliusi rendszeres árkorrekciót megelõzõ naptári évre vonatkozó (hõmérsékletkorrigált) mennyiségi adatokat és súlyarányokat kell alapul venni, ha a hõmérsékletkorrigált mennyiség legalább 1,5%-kal változik. Egyéb esetekben az induló árak megállapításánál figyelembe
vett (hõmérsékletkorrigált) mennyiségi adatokat és súlyarányokat kell figyelembe venni. Az alap- és teljesítménydíjakat
az indexált árbevétel-tömeg és a legutolsó rendelkezésre álló adatok alapján kell meghatározni.”
2. Az R. 2. számú melléklet 1. pont 1.6. alpont a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1.6. Nyereségkorlát és nyereség-visszajuttatás]
„a) A szállítói, a rendszerirányítói, az elosztói, a tárolói és a GET szerinti közüzemi szolgáltatói mûködési engedélyesek engedélyköteles tevékenysége(i) által szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátjának (NYK) kiszámítása adott
engedélyesre:
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NYK = 1,2 × TK × (1+CPIX3/100-k3)1/4 + TFK
NYK = 1,2 × TK × (1+CPIX3/100-k3)1/4 × (1+CPIX4/100-k4) + TFK
NYK = 1,2 × TKk2007
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)
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:
TK:

szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátja,
a GET szerinti közüzemi szolgáltató GET szerinti közüzemi szolgáltatási engedélyköteles tevékenysége részére az induló árak megállapításánál kalkulált tõkeköltségelem (TKk) a 2006. évi szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátjának megállapításához, illetve a szállító és a rendszerirányító hazai célú földgázszállítási és rendszerirányítási, az elosztó elosztási, a tároló a GET szerinti közüzemi tárolási engedélyköteles tevékenysége(i) részére az induló árak megállapításánál kalkulált tõkeköltségelem (TKi),
TKk2007:
a GET szerinti közüzemi szolgáltató GET szerinti közüzemi szolgáltatási engedélyköteles tevékenysége részére az induló árak megállapításánál kalkulált tõkeköltségelem (TKk2007),
CPIX3:
a KSH által közzétett 2006. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával
számított árindex, százalék
CPIX4:
a KSH által közzétett 2007. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával
számított árindex, százalék
CPIX5:
a KSH által közzétett 2008. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával
számított árindex, százalék
CPIX6:
a KSH által közzétett 2009. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával
számított árindex, százalék
TFK:
a párnagáz elismert tõkefedezeti költsége,
k3; k4; k5; k6: inflációkorrekciós tényezõk a 0,018 £ k £ 0,022 sávban.”
3. Az R. 2. számú melléklet 1. pont 1.6. alpontja a következõ e) ponttal egészül ki:
[1.6. Nyereségkorlát és nyereség-visszajuttatás]
„e) A GET szerinti közüzemi szolgáltató által 2009-ben szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátjának kiszámításához
az a) pont 2009-re vonatkozó képlete szerint meghatározott tõkeköltségnek – az elsõ, illetve a második félévben értékesített mennyiségekre jellemzõ – 1,8-as számmal elosztott értéke szolgál alapul.”
4. Az R. 2. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.5. A külön metodika alapján figyelembe veendõ költségek:
Ha az árszabályozás jellegébõl adódóan az elõzõ idõszak során hiány keletkezett, azt a júliusi rendszeres árkorrekciónál csak olyan mértékben kell figyelembe venni, hogy az 1. pont 1.6. alpont a) pontjában szereplõ, adott évre indexált TK
mértékét ne haladja meg.”
5. Az R. 2. számú melléklet 2. pont 2.6. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.6. Jelölések
a:
a belföldi felhasználású földgáz belföldi földgázszállító rendszeren történõ továbbításának és a rendszerirányításnak az árakban elismerésre kerülõ fajlagos költsége a tárgyidõszakban, Ft/m3
ae:
a belföldi felhasználású földgáz a belföldi földgázszállító rendszeren történõ továbbításának és a rendszerirányításnak az árakban elismert (figyelembe vett) fajlagos költsége a bázisidõszakban, Ft/m3
b:
a belföldi felhasználású földgáz tárolása érdekében felmerülõ költségelemek árakban elismerésre kerülõ fajlagos értéke a tárgyidõszakban, Ft/m3
be:
a belföldi felhasználású földgáz tárolása érdekében felmerülõ költségelemek árakban elismert (figyelembe vett) fajlagos értéke a bázisidõszakban, Ft/m3
c:
a belföldi felhasználású földgáz elosztása érdekében felmerülõ költségelemek árakban elismerésre kerülõ fajlagos értéke a tárgyidõszakban, Ft/m3
ce:
a belföldi felhasználású földgáz elosztása érdekében felmerülõ költségelemek árakban elismert (figyelembe vett) fajlagos értéke a bázisidõszakban, Ft/m3
h:
a korábbi inflációs célkitûzés becslési hibáját korrigáló hibakorrekciós tényezõ
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a rendszeres árkorrekciós javaslat tárgyidõszakára figyelembe veendõ inflációkorrekciós tényezõ
a tárgyidõszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatot megelõzõ (rendszeres) árkorrekciós javaslatban
– illetve az elsõ (rendszeres) árkorrekciónál az induló hatósági földgáz árakra tett javaslatban – figyelembe vett inflációkorrekciós tényezõ
az éves átlagos KSH tény – a háztartási energia sor elhagyásával számított – fogyasztói árváltozásból és
az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-elõrejelzés (az árelõkészítés lezárása elõtti utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról”) alapján képzett (elõretekintõ) átlagos fogyasztói árváltozás a tárgyidõszaki (rendszeres) árkorrekciós idõszak közepe és az azt megelõzõ (rendszeres) árkorrekciós idõszak közepe közötti idõszakra számítva, százalék
a tárgyidõszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatot megelõzõ júliusi (rendszeres) árkorrekciós javaslatnál – illetve az elsõ (rendszeres) árkorrekciónál az induló hatósági földgáz árakra tett javaslatban –
figyelembe vett fogyasztói árváltozás, százalék
a háztartási energia sor elhagyásával számított éves átlagos KSH tény – illetve ennek hiányában az
MNB által közétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-elõrejelzés alapján képzett (elõretekintõ) átlagos – fogyasztói árváltozásból az Ye által lefedett idõszakra képzett fogyasztói árváltozás,
százalék
(A KSH „A fogyasztói árak alakulása” címû kiadványa, illetve az MNB-nek az árelõkészítés lezárása
elõtti utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról” címû kiadványa alapján.)
a tárgyidõszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatban számított inflációkövetési tényezõ (hibakorrekciós tényezõ nélkül)
a tárgyidõszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatban figyelembe veendõ, a hibakorrekciós tényezõvel
korrigált inflációkövetési tényezõ”

2. melléklet a 30/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez
„3. számú melléklet a 105/2005. (XII. 19.) GKM rendelethez
A Szeged–Arad, a Városföld–Donji Miholjac határkeresztezõ vezetékek
és a Szerbia irányú kiskundorozsmai kiadási pont díjmegállapításának keretszabályai
I. A szállítási forgalmi díj meghatározása
A Hivatal minden összekötõvezeték-beruházás esetén megvizsgálja az azon az összekötõvezeték-szakaszon alkalmazandó forgalmi díj megállapításának a szükségességét.
Az összekötõvezeték-beruházás a Magyar Köztársaság államhatárán belül található szállítóvezeték-rendszer – kivéve
a kiskundorozsmai és csanádpalotai kilépési pontokhoz tartozó vezetékszakaszokat – (a továbbiakban: alaprendszer)
forgalmi díját nem növelheti.
Ha az összekötõ vezeték az alaprendszer forgalmi díját csökkenti, azon külön forgalmi díj nem kerül megállapításra.
A forgalmi díj meghatározásához a költségek közül a mennyiség-arányos költségeket (a nyomásfokozás, a saját gázfelhasználás költségeit) és a közvetett költségek arányos részét kell figyelembe venni. Az arányosítás mértéke a közvetlen mennyiség-arányos költség és az összes közvetlen költség hányadosa.

II. A szállítási kapacitásdíj meghatározása
Az összekötõ-vezetéki eszközökre a várható mûködési idõtartam (a hosszú távú szerzõdések idõtartama, minimum
25 év) figyelembevételével a szállítási kapacitásdíj diszkontált cash-flow módszerrel (a továbbiakban: DCF modell)
kerül meghatározásra.
A DCF modell paraméterei:
1. Induló díj: Az a számított szállítási kapacitásdíj, amelynek évenkénti indexálásával a tervezett kapacitásértékesítés mellett a várható mûködési idõtartam alatt a projekt nettó jelenértéke nulla (azaz a DCF modell a tervezett kapacitás-lekötéssel a vizsgált idõszakban akkora árbevételt eredményez, amely fedezetet biztosít az eszközállomány üzemeltetési költségeire, amortizációjára, valamint tõkeköltségére)
Mértékegysége: Ft/m3/óra/év
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2. Indexálás: Az induló kapacitásdíj változásának mértéke
Indexálási = 1 + CPE(i–1)
CPE(i–1) = a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó, a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával számított index
3. Indexált kapacitásdíj: Az i-edik évben figyelembe vehetõ kapacitás-lekötési díj
Díji = Díj(i–1) * Indexálási
i:
a (tárgy)évet jelölõ index
4. CPE = [(CP–1)–XE * (E–1)] / (1–XE)+1
CPE:
a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával számított árindex,
CP:
a KSH által közzétett éves átlagos tény fogyasztói árindex,
XE:
a háztartási energia súlya a fogyasztói kosárban,
E:
a háztartási energia KSH által közzétett éves átlagos tény árindexe.
5. NPV: Nettó jelenérték
n

NPV = å DFi * C i
i =1

6. DFi: Diszkonttényezõ az i-edik évben
1
1
1
DFi = 1*
*
* ........... *
(1 + WACC 1 ) (1 + WACC 2 )
(1 + WACC i )
7. WACCi: Adózás utáni nominál súlyozott átlagos tõkeköltség az i-edik évben
WACCi = [(1 + r) * (1+CPIi)–1] * (1 – ti)
r:
a Hivatal által felülvizsgált és az adott összekötõvezeték-beruházásra jóváhagyott adózás elõtti súlyozott átlagos reál tõkehozam
CPIi:
az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) „Jelentés az infláció alakulásáról” címû kiadványban szereplõ átlagos éves fogyasztói árindex elõrejelzés az i-edik évre vonatkozóan, százalék
(Közép- és hosszú távon az MNB elõrejelzése helyett a Hivatal által az MNB-vel egyeztetett inflációsprognózis is figyelembe vehetõ.)
t i:
a társasági eredményre ható adók adókulcsa az i-edik évben
8. Ci: Szabad forrás az i-edik évben = Képzõdõ forrási – Lekötött forrási
9. Képzõdõ forrási1 = ÉCSi + Adózott eredményi
10. ÉCSi: Az i-edik évben elszámolt, a DCF modell szerinti értékcsökkenés
ÉCSi = Aktivált eszközérték * amortizációs kulcs
Az amortizációs kulcs kialakításakor az eszköz hasznos élettartama, a szállítóvezeték esetén a szállítóvezeték
várható mûködési idõtartama, de legalább 25 év vehetõ számításba.
11. Adózott eredményi (DCF modell szerinti) = (DCF modell szerinti) Üzleti eredményi * (1-ti)
12. Üzleti eredményi (DCF modell szerinti) = Árbevételi – (DCF modell szerinti) Költségeki – ÉCSi
13. Árbevételi = Lekötött kapacitási * Díji
14. Költségek:
Üzemeltetési és fenntartási feladatok elvégzéséhez szükséges közvetlen és közvetett költségek elõzetes kalkuláció és benchmark adatok alapján. A benchmark adat az azonos, illetve hasonló mûszaki paraméterekkel rendelkezõ beruházás, a magyarországi vezetékszakasz költség-felülvizsgálattal jóváhagyott üzemeltetési és fenntartási költsége, amelybõl az új vezetékszakaszra nem jellemzõ költségek kiszûrésre kerülnek.
A szállítási kapacitásdíj kalkulációjához a költségek közül a „fix jellegû” költségeket kell figyelembe venni. A
költségek nem tartalmazzák a forgalmi díj számításához alkalmazott, mennyiségarányos költségelemeket.
Évente 1% hatékonyságjavítás („k”) kerülhet figyelembevételre.
Költségeki = Költségek(i–1) * (1 + CPE(i–1)–k)
15. Lekötött forrási = Tárgyévi üzembe helyezés, befektetés
A kapacitás biztosítása érdekében létrehozott eszközök aktivált értéke. A szállítási feladat megkezdése elõtti
beruházás és az összekötõ vezeték várható mûködési idõtartamánál rövidebb hasznos élettartamú eszközök
pótlására irányuló beruházás üzembe helyezésébõl származik.
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III. A díjszámítás folyamata
A szállítási feladat megkezdésekor érvényes szállítási kapacitásdíj (induló díj) meghatározásához a DCF modell szerinti költség- és díjértékek elõrejelzéséhez a fenti módszertanban meghatározott CPIi indexet kell alkalmazni. A DCF
modell szerinti számítás évente korrigálásra kerül a fenti módszertan szerinti paraméterek már ismert tény értékeinek
megfelelõen.
Az induló díj a hosszú távú szállítási szerzõdés idõtartama alatt évenként az indexálás mértékével változik. Az évenkénti díjváltozásra a szállítói engedélyes tesz javaslatot a Hivatalnak. A javaslat módszertannak való megfelelõségét
a Hivatal ellenõrzi és hagyja jóvá. Az ehhez szükséges adatokat (beleértve a tény kapacitás-lekötéseket és árbevételt)
a szállítói engedélyes köteles az adott év április 1-jéig a Hivatal rendelkezésére bocsátani.
IV. A díj-felülvizsgálat kritériuma
Ha a tényleges paraméterek alapján számított megtérülési mutató (IRRi) 5%-kal meghaladja a kiinduló paraméterek
alapján számított megtérülési mutatót (IRRi ³ 1,05×IRR0), akkor a díjat olyan mértékben kell korrigálni, hogy a tényleges paraméterekkel számított IRRi ne legyen nagyobb, mint 1,05 * IRR0 (IRRi £ 1,05* IRR0). E pont alkalmazásában az
egy évnél hosszabb idõtartamú lekötéssel történõ kapacitásértékesítésbõl származó árbevétel 100%-át, az egy évnél rövidebb idõtartamú lekötéssel történõ kapacitásértékesítésbõl származó árbevétel 50%-át kell figyelembe venni. A fenti
feltétel teljesülése esetén a szállítói engedélyes a soron következõ éves indexálás idõpontjával egyidõben köteles a díjszámítás felülvizsgálatát kezdeményezni.
V. Díjváltozás kapacitásbõvítés esetén
Ha a szállítói engedélyesnek az összekötõ vezeték szállítási kapacitásán felül jelentõs hosszú távú kapacitás-lekötési
igényt jeleznek, akkor az azok kielégítése érdekében végzett többletkapacitásokat biztosító beruházásokkal kapcsolatban a Hivatal a jóváhagyott díjszámítást felülvizsgálhatja.

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
31/2009. (VI. 25.) KHEM
rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak
megállapításáról

díjak alkalmazási feltételeire, valamint a kapcsolódó fizetési feltételekre,
b) a földgázszállítási, a rendszerirányítási, a földgázelosztási és a földgáztárolási mûködési engedélyesekre
(a továbbiakban: szállítói, rendszerirányítói, elosztói vagy
tárolói engedélyes) és a rendszerhasználókra,
c) a Magyar Energia Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)
terjed ki.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. §
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
(1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a) a földgázhálózati csatlakozás létesítésével kapcsolaa közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladattos egyszeri költségtérítésre,
és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
b) a célvezeték földgázforgalmával kapcsolatos díjakra,
1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatköc) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
römben eljárva a következõket rendelem el:
(a továbbiakban: GET) 137. §-a szerinti szerzõdés díjára,
d) az idegen tulajdonú eszközök üzemeltetése után fizeA rendelet hatálya
tendõ díjakra,
e) – a 3. § (3) bekezdése kivételével – az egyetemes
1. §
szolgáltatásra jogosult felhasználók által fizetendõ díjakra,
f) az a)–e) pontok alá nem tartozó, egyéb jogcímeken
(1) E rendelet hatálya
szedett díjakra (például a rendszerirányításhoz nem tartoa) a földgázszállítás, rendszerirányítás, földgázelosztás zó, de a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás díja),
g) azon gázkereskedelmi ügyletekre, amelyek a szállító,
és földgáztárolás (a továbbiakban együtt: rendszerhasználat) legmagasabb hatósági árainak (a továbbiakban: rend- az elosztó vagy a tároló kapacitásainak tényleges igénybeszerhasználati díjak) megállapítására, a rendszerhasználati vételével, lekötésével nem járnak.
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Értelmezõ rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) átadási-átvételi pont:
aa) a szállítóvezeték
aaa) mérési rendszerrel ellátott azon gázátadó állomásának kilépõ csonkja, amely az adott felhasználó – közvetlen vagy közvetett – ellátását szolgálja,
aab) azon mérési rendszerének kilépõ csonkja, amely
az adott felhasználó – közvetlen vagy közvetett – ellátását
szolgálja, ha a felhasználó ellátása nem gázátadó állomáson keresztül történik,
aac) Osztrák Köztársaság és Magyar Köztársaság államhatárának Baumgarten felõli import betáplálási pontja,
aad) Ukrán Köztársaság és Magyar Köztársaság államhatárának Beregovo felõli import betáplálási pontja,
aae) együttmûködõ földgázrendszeren lévõ összevont
betáplálási pontjai hazai termelés esetén,
aaf) mérési rendszerrel ellátott Kiskundorozsma határkeresztezõ kilépési pontja,
aag) mérési rendszerrel ellátott Csanádpalota határkeresztezõ kilépési pontja,
ab) az elosztóvezetékhez
aba) csatlakozó felhasználó földgázellátásához létesített mérési rendszerek kilépõ csonkjai, illetve az átalánydíjas felhasználók esetében a felhasználási hely,
abb) csatlakozó földgáztermelõ által a kitermelt földgáz betáplálása érdekében közvetlenül igénybe vett elosztóvezetékhez csatlakozó, azonos telephelyen lévõ összes
gázmérõ kilépõ csonkja,
abc) hozzáféréssel rendelkezõ rendszerirányító által
a tárolóból való betápláláshoz közvetlenül igénybe vett elosztóvezetékhez csatlakozó, azonos telephelyen lévõ
összes gázmérõ kilépõ csonkja,
ac) a tároló
aca) összevontan kezelt belépési pontjai betárolás esetén,
acb) összevontan kezelt kilépési pontjai kitárolás esetén,
b) átalánydíjas felhasználó: olyan felhasználó, aki
földgázt csak fõzési célra vételez, és nincs felszerelve nála
gázmérõ, így a földgázfogyasztása a lakás és a gáztûzhely
méretétõl függõen kerül megállapításra,
c) betárolási díj: az a díj, amelyet a tárolóba betárolt
földgáz mennyisége (m3) alapján kell fizetni,
d) betárolási idõszak: a tárolói engedélyes által a honlapján közzétett idõszak,
e) betárolási kapacitás: szerzõdésben rögzített, a tárolási kapacitást lekötõ számára a gáznapon maximálisan betárolható gázmennyiség,
f) elosztási alapdíj: az a díj, amelyet a 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérõvel rendelkezõ felhasználónak és a 20–100 m3/h névleges (össz)kapacitású gáz-
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mérõvel rendelkezõ felhasználónak a szerzõdési idõszakra
vonatkozóan kell fizetnie,
g) elosztási átalánydíj: az a díj, amelyet a gázmérõvel
nem rendelkezõ felhasználónak a szerzõdési idõszakra vonatkozóan az elosztóvezeték használatáért az 1. melléklet
szerinti földgáz mennyisége (m3) alapján kell fizetnie,
h) elosztási forgalmi díj: az a díj, amelyet az elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználó gázmérõjén mért, átvett
vagy – a földgáztermelõ és a rendszerirányító esetében –
átadott földgáz mennyiségért (m3) kell fizetni,
i) elosztási kapacitásdíj: az a díj, amelyet
a 101–500 m3/h kapacitás-lekötésû felhasználónak és az
500 m3/h feletti kapacitás-lekötésû felhasználónak a lekötött legnagyobb kapacitás (m3/h) alapján a szerzõdési idõszakra vonatkozóan kell fizetnie,
j) gáztechnikai normálállapot: a földgáz olyan állapota, amikor a földgáz abszolút nyomása 101,325 kPa, a termodinamikai hõmérséklete 288,15 K,
k) hálózati veszteség: a földgázszállítás, a földgázelosztás és a földgáztárolás során bekövetkezõ veszteség,
l) kitárolási díj: az a díj, amelyet a tárolóból kitárolt
földgáz mennyisége (m3) alapján kell fizetni,
m) kitárolási idõszak: a tárolói engedélyes által a honlapján közzétett idõszak,
n) kitárolási kapacitás: szerzõdésben rögzített, a tárolási kapacitást lekötõ számára a gáznapon maximálisan kitárolható gázmennyiség, amelynek órai maximuma nem
haladhatja meg a napi érték 1/24-ed részét,
o) megszakítható kapacitás: a szállítói vagy az elosztói
engedélyes által a rendszerhasználó számára – szabad kapacitás hiányában – adott átadási-átvételi ponton rendelkezésre bocsátott kapacitás, amely igénybevételének mértékét a szállítói vagy az elosztói engedélyes jogosult a gáznapon belül is módosítani,
p) mobilkapacitás: szerzõdésben rögzített, a tárolási
kapacitást lekötõ rendszerhasználó számára a tárolási szerzõdés idõtartama alatt rendelkezésre álló tárolói befogadóképesség,
q) napi átlaghõmérséklet: az Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) meghatározott
24 órás idõszak átlaghõmérséklete,
r) rendszerirányítási díj: a rendszerirányítási szolgáltatásért fizetendõ díj,
s) szagosítási díj: az a díj, amelyet a földgáz kapacitás-lekötési szerzõdéssel rendelkezõ rendszerüzemeltetõk
a földgázszállítónak a földgáz szagosításáért fizetnek,
t) szállítási forgalmi díj: az a díj, amelyet az átadási-átvételi ponton mért földgáz mennyisége (m3) alapján kell fizetni,
u) szállítási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a lekötött
legnagyobb kapacitás alapján (m3/h) kell fizetni,
v) szerzõdési idõszak: a gázév a 100 m3/h-nál nem nagyobb gázmérõvel rendelkezõ felhasználók, illetve éves
kapacitás-lekötés (-igénybevétel) esetében, a teljes naptári
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hónap(ok)ból álló idõszak a gázéven belül havi kapacitás-lekötés (-igénybevétel) esetében, a teljes gáznapokból
álló idõszak a gázéven belül napi kapacitás-lekötés
(-igénybevétel) esetében,
w) tárolási év: adott naptári év április 1-jétõl a következõ naptári év március 31-éig tartó idõszak,
x) tárolói csúcsdíj: az az éves díj, amelyet a legnagyobb igénybe vett kitárolási kapacitás (m3/nap) alapján
kell fizetni,
y) tárolói mobildíj: az az éves díj, amelyet a tároló befogadóképességének legnagyobb (m3) igénybe vett része
alapján kell fizetni,
z) téli fogyasztási idõszak: a november 1-jétõl március
31-éig terjedõ idõszak; azon rendszerhasználó esetében,
amelynél az a) pont aa) alpont aaa), aab), aac) vagy aad)
pontja szerinti átadási-átvételi pontonkénti kapacitás-igénybevétel a január 1-jétõl március 31-éig terjedõ
idõszakban kisebb, mint a gázév többi részében, a január
1-jétõl március 31-éig terjedõ idõszak,
zs) utólagos kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 6. § (4) bekezdésének a)–c) és e) pontjaiban, valamint a 7. § (6) bekezdésben meghatározott díjfizetésre kötelezett az adott
hónapban –12 °C-nál hidegebb átlag-hõmérsékletû napon
jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás után fizet, és
melynek mértéke megegyezik az adott árszabás szerinti
szállítási kapacitásdíjakkal.

(5) A rendszerhasználati díjakat – egyéb megállapodás
hiányában – a teljesített szolgáltatás alapján átadási-átvételi pontonként havonta egy alkalommal kell megfizetni.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat
a GET és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok
szerint kell értelmezni.

(5) Ha a szállítói vagy az elosztói engedélyes a fogyasztás elszámolásánál nyomáskorrekciót alkalmaz, köteles
a számlán a mért és a korrigált értéket is feltüntetni, köteles
továbbá a szolgáltatási területére hiteles mérõeszközzel
mért légköri (barometrikus) nyomásértékeket rendszeresen honlapján és ügyfélszolgálatán közzétenni.

Általános rendelkezések
3. §
(1) A rendszerhasználati díjakat az ÜKSZ-ben elõírt
– a szállítói, a rendszerirányítói, az elosztói és a tárolói engedélyes által biztosított – alapszolgáltatások ellenértékeként kell megfizetni.
(2) A szállítói, a rendszerirányítói, az elosztói és a tárolói engedélyes a részére fizetett rendszerhasználati díjakat
elkülönítve, díjtételenként köteles nyilvántartani, elszámolni és a rendszerhasználó (fizetõ) számláján megjeleníteni.
(3) Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevõ egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználó által az egyetemes szolgáltatónak fizetett díjak tartalmazzák az egyetemes szolgáltató által – az együttmûködõ földgázrendszer egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók általi terhelése mértékében –
fizetendõ rendszerhasználati díjak fedezetét is.
(4) A rendszerhasználati díjakat a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A részletes áralkalmazási feltételeket a 3. melléklet
tartalmazza.

4. §
(1) A számlán a gázmérõn leolvasott, valamint a díjfizetés alapjául szolgáló, a gáztechnikai normálállapotra történõ térfogat-átszámítás során kiszámított fogyasztás köbméterben kifejezett mennyiségét és a kiszámítás módját
közérthetõ módon szerepeltetni kell.
(2) Üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történõ átszámításnál a 4. mellékletben meghatározott hitelesítési elõírásokban foglaltak irányadók.
(3) A tárgyhóra esõ alap-, kapacitás- és átalánydíjat hóközi felhasználó-változás (fizetõváltozás) esetén a korábbi
felhasználó (fizetõ), hó elsejével történõ felhasználó-változás (fizetõváltozás) esetén az új felhasználó (fizetõ) köteles megfizetni.
(4) A szolgáltatásból történõ végleges kikapcsolást
a gázév közben kérõ felhasználó – kivéve a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményû gázmérõvel rendelkezõ felhasználót – az alapdíjat a gázév végéig, a teljesítménydíjat
a teljes szerzõdési idõszakra köteles megfizetni.

(6) A szállítói és az elosztói engedélyes köteles lehetõvé
tenni, hogy a gázellátásba bekapcsolt település önkormányzata, valamint a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek a (2) és a (4) bekezdés szerinti méréseket és számításokat ellenõrizhessék vagy ellenõriztethessék.

Rendszerirányítási díjrendszer
5. §
(1) A rendszerirányítási szolgáltatás igénybevételéért
e rendelet szerinti díjat köteles fizetni
a) a szállítói, az elosztói és a tárolói engedélyes, kivéve
a GET 4. §-a szerinti engedélyest,
b) a földgáztermelõ,
c) a kapacitás-lekötési szerzõdéssel rendelkezõ felhasználó, valamint
d) a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség.
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(2) A rendszerirányítási díj díjtételeit a 2. melléklet
4. pontja, áralkalmazási feltételeit a 3. melléklet 4. pontja
tartalmazza.

Szállítási díjrendszer
6. §
(1) A földgázszállítási díj részeként
a) szállítási kapacitásdíjat,
b) szállítási forgalmi díjat, valamint
c) szagosítási díjat
kell fizetni.
(2) A földgázszállítási díj nyújt fedezetet a szállítóvezeték és szagosító rendszerek indokolt értékcsökkenésére,
mûködési és tõkeköltségére, valamint a szállítóvezeték indokolt hálózati veszteségére.
(3) A földgázszállítási díj és alkalmazási feltételei a 2. §
(1) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokra vonatkoznak.
(4) A szállítóvezeték igénybevétele esetén a szállítói engedélyes részére a szállítási kapacitásdíjat és a szállítási
forgalmi díjat
a) a földgázkereskedõ,
b) az egyetemes szolgáltató,
c) a felhasználó,
d) a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség, valamint
e) a földgáztermelõ
köteles megfizetni.
(5) A szállítási kapacitásdíjak számításánál az aktualizált (modellezett) kapacitás-lekötések és az e rendelet hatálybalépése elõtti lekötött megszakítható kapacitások
azon része kerül figyelembevételre, amely alapján szállítási kapacitásdíjat kell fizetni.
(6) A földgáz szagosítás szolgáltatás igénybevételéért
az e rendelet szerinti szagosítási díjat kell fizetnie minden
rendszerhasználónak, aki érvényes földgázszállítási kapacitás-lekötési szerzõdéssel rendelkezik. A földgáz szagosítási szerzõdés idõtartama nem lehet rövidebb, mint a kapacitás-lekötési szerzõdés idõtartama. A földgáz szagosítási
díjat a 3. melléklet 1.11. pontja alapján kell meghatározni.
A szagosító anyag egységárát a 2. melléklet 1. pont b) alpontja tartalmazza.
(7) A (4) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezetteket az
(1) bekezdésben meghatározott díjon felül – és a 3. mellékletben meghatározott áralkalmazási feltételeken kívül –
más földgázszállítási díj-fizetési kötelezettség nem terheli.
(8) A szállítási díjrendszer díjtételeit a 2. melléklet
1. pontja, áralkalmazási feltételeit a 3. melléklet 1. pontja
tartalmazza.
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Elosztási díjrendszer
7. §

(1) A földgázelosztási díj részeként
a) elosztási átalánydíjat,
b) elosztási alapdíjat,
c) elosztási kapacitásdíjat, valamint
d) elosztási forgalmi díjat
kell fizetni.
(2) A földgázelosztási díj nyújt fedezetet az elosztóvezeték indokolt értékcsökkenésére, mûködési és tõkeköltségére, valamint az elosztóvezeték indokolt hálózati veszteségére.
(3) A földgázelosztási díj és alkalmazási feltételei belföldi földgázforgalom esetén a 2. § (1) bekezdés a) pont
ab) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra vonatkoznak.
(4) Egy átadási-átvételi pont után – függetlenül az ellátórendszer szerkezetétõl – a rendszerhasználó csak egyszer kötelezhetõ a földgázelosztási díj megfizetésére.
(5) Ha egy átadási-átvételi pont több elosztóvezetéken
keresztül látható el, az átadási-átvételi pont után kapott
földgázelosztási díj megosztása vonatkozásában az elosztóvezeték-tulajdonosok megállapodása az irányadó.
(6) Az elosztóvezeték igénybevétele esetén az elosztói
engedélyes részére a földgázelosztási díjat
a) a földgázkereskedõ,
b) az egyetemes szolgáltató,
c) a felhasználó, valamint
d) a földgáztermelõ
köteles megfizetni.
(7) Az elosztási kapacitásdíjak számszerûsítése az aktualizált (modellezett) kapacitás-lekötések és az e rendelet
hatálybalépése elõtti lekötött megszakítható kapacitások
azon részének figyelembevételével történik, amely után
elosztási kapacitásdíjat kell fizetni.
(8) A (6) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezetteket az
(1) bekezdésben meghatározott díjon felül – és a 3. mellékletben meghatározott áralkalmazási feltételeken kívül –
más földgázelosztási díj-fizetési kötelezettség nem terheli.
(9) Az elosztási díjrendszer díjtételeit – felhasználói kategóriánként – a 2. melléklet 2. pontja és az 1. melléklet, áralkalmazási feltételeit a 3. melléklet 2. pontja, az újonnan
beépíthetõ gázmérõk meghatározását az 5. melléklet tartalmazza.
Tárolási díjrendszer
8. §
(1) A földgáztárolási díj részeként
a) kitárolási díjat,
b) betárolási díjat,

2009/87. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

c) tárolói mobildíjat, valamint
d) tárolói csúcsdíjat
kell fizetni.
(2) A földgáztárolási díj nyújt fedezetet a tároló indokolt értékcsökkenésére, mûködési és tõkeköltségére, valamint az indokolt tárolói veszteségére.
(3) A földgáztárolási díj és alkalmazási feltételei a 2. §
(1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti átadási-átvételi
pontra vonatkoznak.
(4) A tároló igénybevétele esetén a földgáztárolási díjakat a tárolói engedélyes részére
a) a földgázkereskedõ,
b) az egyetemes szolgáltató,
c) a felhasználó, valamint
d) a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség
köteles megfizetni.
(5) A (4) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezetteket az
(1) bekezdésben meghatározott földgáztárolási díjon felül
– a 3. mellékletben meghatározott áralkalmazási feltételeken kívül – más földgáztárolási díj-fizetési kötelezettség
nem terheli.
(6) A tárolási díjrendszer díjtételeit a 2. melléklet 3. pontja,
áralkalmazási feltételeit a 3. melléklet 3. pontja tartalmazza.

Hálózati veszteség
9. §
(1) A szállítóvezetéken keletkezõ hálózati veszteség
pótlása (beszerzése) a szállítói engedélyes kötelezettsége.
(2) Az elosztóvezetéken keletkezõ hálózati veszteség
pótlása (beszerzése) az elosztói engedélyes kötelezettsége.
(3) A tárolókban keletkezõ tárolói veszteség pótlása
(beszerzése) a tárolói engedélyes kötelezettsége.
(4) A szállítói, az elosztói, a tárolói, valamint a rendszerirányítói engedélyes köteles együttmûködni annak érdekében, hogy az együttmûködõ földgázrendszeren ne keletkezzen az indokoltnál nagyobb mértékû hálózati veszteség.
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dés szerinti – bármely minõségi mutatószáma esetén a minimális minõségi követelménytõl való elmaradás a (3) bekezdésben meghatározott mértékû, a következõ naptári év
július 1-jétõl egy éven keresztül minõségi árengedményt
köteles adni a 2. mellékletben meghatározott díjtételekbõl
a rendszerhasználó számára.
(3) A kötelezõen alkalmazandó minõségi árengedmény
mértéke
a) 0,5%, ha az adott minõségi mutatószám legalább
5%-kal, de 10%-nál kisebb mértékben,
b) 1%, ha az adott minõségi mutatószám aktuális értéke
legalább 10%-kal
marad el az adott – (1) bekezdés szerinti – minõségi mutatószám elvárt szintjétõl.
(4) Ha több minõségi mutatószám esetében is kimutatható a (3) bekezdésben meghatározott mértékû eltérés,
a minõségi árengedmény mértékét az (1) bekezdés szerint
minden minõségi mutatószám figyelembevételével,
összegzéssel kell megállapítani. A minõségi árengedmény
alkalmazása az engedélyes számára külön felszólítás nélkül kötelezõ.
(5) Ha az egyetemes szolgáltató vagy a földgázkereskedõ a (2)–(4) bekezdés szerint meghatározott minõségi árengedményben részesül, köteles annak teljes összegét –
a Hivatallal egyeztetett módon – közvetlenül vagy közvetve a felhasználóknak továbbadni.
(6) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a szállítói vagy
elosztói engedélyesnél a felhasználók ellátási színvonalának mérésére szolgáló minõségi mutatószámokban bekövetkezett csökkenés nem róható fel a szállítói vagy elosztói engedélyesnek, a Hivatal hozzájárulhat korrekció alkalmazásához a (2)–(4) bekezdésben szabályozott minõségi árengedmény adása szempontjából figyelembe veendõ
mutatók értékeinél. Ennek részletes szabályait a Hivatal az
(1) bekezdés szerinti határozatában rögzíti.

Záró rendelkezések
11. §

A szolgáltatási minõség ösztönzése
10. §
(1) A Hivatal a GET 127. § l) pontja alapján kiadott határozatában állapítja meg az engedélyköteles tevékenység
folytatásának minimális minõségi követelményeit, a felhasználók ellátási színvonalának mérésére szolgáló, valamint a minõség ösztönzése kapcsán figyelembe veendõ
legfeljebb négy minõségi mutatószámot, azok kiszámításának módszerét és elvárt szintjét.
(2) Ha az adott naptári évben a felhasználókat közvetlenül kiszolgáló szállítói és elosztói engedélyes – (1) bekez-

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2009. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. melléklet 1. pont 1.1.13. alpontja 2010. július
1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a földgáz rendszerhasználati díjak
megállapításáról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet.
Ez a bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon
hatályát veszti.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Gázmérõvel nem rendelkezõ felhasználók földgázfogyasztása
az elosztási átalánydíj meghatározásához (m3/hó)

Lakás típusa

2 lángú gáztûzhely

1 szobás
1,5 szobás
2 szobás1
2,5 szobás2
3 szobás3
3,5 szobás
4 szobás

3–4 lángú gáztûzhely

4 lángú
gáztûzhely elektromos
sütõvel

8,8
10,9
13,2
15,3
17,6
20,3
22

7,1
9,1
11,5
13,5
15,9
18,5
20,3

6,2
8,8
10,3
12
13,8
15,6
17,9

Garzon
gáztûzhely

7,4
9,1
11,5
13,2
15,3
17,6
19,4

1

Az 1 + két 1/2 szobás lakás is idetartozik.
Az 1 + három 1/2 szobás lakás is idetartozik.
3
A 2 + két 1/2 szobás lakás is idetartozik.
Az ebédlõ az átalánydíj-fizetés szempontjából félszobának minõsül.
2

2. melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez
A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai
(általános forgalmi adó nélkül)
1. Szállítási díjrendszer
a) Szállítási díjak
A 2. § (1) bekezdés

a) pont aa) alpont
aaa) és aab) pontja
(kilépési pontok)
a) pont aa) alpont aaf) pontja
(Kiskundorozsma kilépési pont)
a) pont aa) alpont aag) pontja
(Csanádpalota kilépési pont)
a) pont aa) alpont aac) pontja
(osztrák/magyar határ Baumgarten felõli belépési pont)
a) pont aa) alpont aad) pontja
(ukrán/magyar határ Beregovo felõli belépési pont)
a) pont aa) alpont aae) pontja
(hazai termelés belépési pont)
a) pont ac) alpont acb) pontja
(tárolói belépési pont)

Szállítási
kapacitásdíj
[Ft/(m3/h)/év]

Szállítási
forgalmi díj
(Ft/m3)

2 221
–
–
12 144
12 144
10 930
7 287

0,833
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b) Szagosítási díj
Szagosítási díj
Ft/liter

4039

2. Elosztási díjrendszer

Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók

a)
b)
c)
d)
e)

Elosztási
átalánydíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
kapacitásdíj

Elosztási
forgalmi díj

Ft/m3

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/m3/h/év

Ft/m3

Gázmérõvel nem rendelkezõ felhasználók
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ felhasználók
20–100 m3/h névleges (össz)kapacitású mérõvel
rendelkezõ felhasználók
101–500 m3/h kapacitás lekötésû felhasználók
500 m3/h feletti kapacitás lekötésû felhasználók

11,85
–

–
6 828

–
–

–
–

–
7,40

–

–

9 900

–

5,71

–
–

–
–

–
–

12 912
11 892

0,79
0,83

3. Tárolási díjrendszer
a) Kitárolási díj
Ft/m3

0,119
b) A tárolói mobildíj, a tárolói csúcsdíj és a betárolási díj kiszámítása a következõ képletek alapján történik:
(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 képletben a
TM: tárolói mobildíj (Ft/m3),
TCS: tárolói csúcsdíj (Ft/m3/nap/év),
BT: betárolási díj (Ft/m3).
cm= 100 * cs / m
cm:
a rendszerhasználó 100 Mm3-re vetített csúcs / mobil lekötése
cs:
a rendszerhasználó tárolói csúcs lekötése (m3/nap)
m:
a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (m3)
bk:
a rendszerhasználó tárolói betárolási kapacitás lekötése (m3/nap)

4. Rendszerirányítási díjrendszer
Rendszerirányítási 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. Szállítási díjrendszer
1.1. Általános szabályok
1.1.1. A szállítási forgalmi díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aab), aaf), aag) pontja, valamint a 2. §
(1) bekezdés a) pont ac) alpont aca) pontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetõje által – az ÜKSZ-ben, illetve a határkeresztezõ vezetékek esetén a kapcsolódó rendszerüzemeltetõvel kötött
együttmûködési megállapodásban, a szállítóvezeték be- és kilépési pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott földgáz mennyisége után kell megfizetni a tárgyhót követõ hónapban. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ, illetve az Együttmûködési Megállapodás tartalmazza. A rendszerhasználó kérésére a szállítói engedélyes köteles a jegyzõkönyvben szereplõ fûtõértéket díjmentesen, mûbizonylattal alátámasztani.
1.1.2. A rendszerhasználók által fizetendõ szállítási kapacitásdíj összegét
a) az általuk a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) pontja szerinti átadási-átvételi pontonkénti bontásban lekötött legnagyobb órai kapacitások, valamint
b) az egységnyi kapacitásra vonatkozó szállítási kapacitásdíj
szorzataként kell megállapítani. A szállítási kapacitásdíj szerzõdésben meghatározott idõközönként, de legalább havonta havi egyenlõ részletekben a hónap elsõ napján fizetendõ.
1.1.3. Ha a földgázellátás a szállítói engedélyesnek felróható okból egybefüggõ 24 órás idõtartamnál hosszabb üzemzavar miatt szünetel, a szállítási kapacitásdíjat a kiesõ napok arányában nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem
vonatkozik az elõre bejelentett és megadott idõtartamú tervszerû karbantartás miatti kiesésre.
1.1.4. A rendszerhasználó a szállítói engedélyes üzletszabályzatában rögzített esetekben a gázátadó-állomások kapacitás-lekötéseit összevonhatja. Ekkor az összevont gázátadók kapacitás-lekötési és nominálási szempontból egy gázátadónak számítanak, ezért rögzíteni kell az összevont kapacitásokra vonatkozó nominálástól való eltérés és kapacitástúllépés elszámolási rendjét.
1.1.5. A 2. § (1) bekezdése a) pont aa) alpont aaf) és aag) pontja szerinti határkeresztezõ vezetékhez történõ hozzáférés esetén a rendszerhasználónak meg kell fizetni a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aab) pontjára vonatkozó,
a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott kilépési díjat is. Ez esetben kapacitás lekötésként a határkeresztezõ vezetéken
lekötött kapacitással egyezõ mértékû kapacitást kell figyelembe venni.
1.1.6. Ha a szabad kapacitást egy adott átadási-átvételi ponton a rendszerhasználók teljes mértékben lekötötték, vagy
a szállítórendszeren szûkület van, akkor a szállítói engedélyes olyan megszakítható kapacitás-lekötési szerzõdést köthet,
amelynek alapján a rendszerhasználó a megszakítható szállítási kapacitást a szállítói engedélyessel kötött szerzõdésben
meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.
1.1.7. A megszakítható kapacitással rendelkezõ rendszerhasználó köteles a kapacitás-lekötési szerzõdésben szabályozott folyamatos és azonnali információt biztosítani az aktuális és várható gázátvételi szintjérõl a szállítói engedélyes
számára.
1.1.8. A megszakítási helyzet fennállásáról kapott értesítést követõen a rendszerhasználó a megszakítási joggal rendelkezõ szállítói engedélyes felszólítására, a szerzõdésben meghatározott idõn belül megkezdi a megjelölt átadási-átvételi ponton a megszakítható vételezés elõírt szintre való beállítását, és azt a szerzõdésben meghatározott idõn belül befejezi. Amennyiben a szerzõdésben megjelölt határidõn belül az érintett rendszerhasználó az elrendelt kapacitás-beállítást
nem hajtja végre – azaz megszakítási hibát követ el –, a szállítói engedélyes jogosult az érintett rendszerhasználó terhére
az elõírt kapacitásszintjétõl eltérõ kapacitása alapján számított éves szállítási kapacitásdíjának 1/365-öd részének
1,5-szeresét minden, a megjelölt határidõ után megkezdett órára felszámítani (megszakítási pótdíj).
1.1.9. A 6. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjai szerinti díjfizetésre kötelezett az átadási-átvételi pontonként lekötött órai
kapacitás 1%-nál nagyobb mértékû túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – köteles az adott hónapon belül,
–12 °C vagy annál melegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás éves
szállítási kapacitásdíjának 1,5-szeresét (a továbbiakban: pótdíj) és az adott hónapon belül, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletkapacitással csökkentett – többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíját (a továbbiakban: utólagos kapacitásdíj) megfizetni a szállítói engedélyesnek. A belépési pontok esetében az országos napi átlaghõmérsékletet, kilépési pontok esetében a kilépési ponthoz rendelt mérési ponton mért napi átlaghõmérsékletet kell figyelembe venni. Ismételt kapacitás-túllépés esetén a pótdíj havonta ismételten felszámításra kerül. Utólagos kapacitásdíjat csak a megelõzõ hónap(ok)ban,
–12 °C-nál hidegebb napon jogosulatlanul igénybe vett többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni a szállítói
engedélyesnek. A kapacitás-túllépési pótdíj és utólagos kapacitásdíj számításának alapja a gáztechnikai normálállapotra
átszámított földgáz köbméterben lekötött órai kapacitás és a túllépéssel érintett órában – köbméterben mért – átvett gáz-
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mennyiség teljes különbözete. A kapacitás-túllépés elszámolása a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac), aad), aae) és
acb) pontjai szerinti átadási-átvételi ponton mért órai mennyiségnek a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték belépési pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott órai mennyiségek alapján történik. A kapacitás-túllépés elszámolása a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aab), aaf) és aag) pontjai szerinti átadási-átvételi
ponton mért órai mennyiségnek a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetõje által, a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben
a szállítóvezeték kilépési pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott órai mennyiségek alapján történik.
Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ tartalmazza.
1.1.10. A kilépési pontokra vonatkozó pótdíjak kiszámításánál alkalmazott napi átlaghõmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSz) által mért és a gáznapot követõ nap 9.00 óráig nyilvánosságra hozott hõmérsékletérték. Amennyiben adott hõmérséklet-mérési helyen adott napra vonatkozóan nem áll rendelkezésre átlaghõmérséklet adat, a felek az OMSz-t kérik fel helyettesítõ érték megállapítására. A felek megállapodhatnak a kilépési pontokhoz rendelt hõmérséklet-mérési pontok tekintetében. Megállapodás hiányában a pótdíjak kiszámításánál a 6. számú melléklet szerinti besorolást kell alkalmazni.
1.1.11. A 6. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjai szerinti díjfizetésre kötelezettek által fizetendõ utólagos kapacitásdíj
összegét
a) a gázév során elõször, adott hónapban, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett
legnagyobb – a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás, és
b) a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíj
szorzataként kell megállapítani.
1.1.12. Az adott hónapban, az utólagos kapacitásdíjat a 6. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjai szerinti díjfizetésre kötelezetteknek a megelõzõ hónap, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb
többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.
1.1.13. A 6. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,52 Ft/m3 nominálás eltérési
pótdíjat köteles fizetni a szállítói engedélyesnek a 2009. július 1. után hatályos ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és
feltételek szerint.
1.1.14. A 6. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,05 Ft/MJ kiegyensúlyozási
pótdíjat köteles fizetni a szállítói engedélyesnek a 2009. július 1. után hatályos ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és
feltételek szerint.
1.1.15. A szállítói engedélyes által havonta beszedett pótdíjak, valamint a többletértékesítés miatt felmerült többletköltség egyenlege éves szinten kiszámításra kerül. A negatív egyenleg közvetlenül a következõ tarifa-megállapításnál,
a pozitív egyenleg – a Hivatal döntése alapján – közvetlenül a következõ tarifa-megállapításnál vagy közvetetten a kapacitásgazdálkodás elvét elõsegítõ beruházások megvalósításánál kerül figyelembevételre.
1.1.16. Ha a felhasználó a gázév folyamán kereskedõt vált és a korábbi kereskedõ által átadott kapacitás kisebb, mint
ami a felhasználó korábbi szerzõdésében szerepelt, a felhasználó a többlet kapacitásért az éves szállítási kapacitásdíj idõarányos részét köteles megfizetni a gázév végéig.
1.2. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történõ éves szállítási kapacitás-lekötés
esetén
1.2.1. A szerzõdési idõszakra vonatkozó kapacitást a szerzõdési idõszakban az átadási-átvételi pontokon igénybe venni tervezett legnagyobb kapacitás alapján kell lekötni. A 2. melléklet 1. pontja szerinti szállítási kapacitásdíjat a téli fogyasztási idõszakra lekötött kapacitás alapján kell megfizetni. Ha a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aab), aac),
aad), aaf) és aag) pontja szerinti átadási-átvételi pontokon a szerzõdési idõszakban igénybe vett legnagyobb kapacitások
a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra esnek, akkor a rendszerhasználó köteles a lekötéseit a téli fogyasztási idõszakra is megadni.
A téli fogyasztási idõszakra lekötött kapacitások alapján megfizetett – a 2. melléklet szerinti – szállítási kapacitásdíjon
felül köteles a rendszerhasználó megfizetni a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra lekötött kapacitások és a téli fogyasztási idõszakra lekötött kapacitások pozitív különbözetére az éves szállítási kapacitásdíj 5%-át.
1.2.2. Azokon a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aab), aac), aad), aaf) és aag) pontja szerinti átadási-átvételi
pontokon, amelyeken a téli fogyasztási idõszakra lekötött kapacitás kisebb, mint a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra lekötött kapacitás, a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra lekötött kapacitás novemberi és december havi
igénybevétele után a szállítási kapacitásdíjat – az 1.2.1. pont szerinti összegen felül – azokra a napokra is meg kell fizetni, amelyeken földgázt vételeznek. A számításnál figyelembe veendõ kapacitás a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra lekötött kapacitás és a téli fogyasztási idõszakra lekötött kapacitás különbözete.
1.2.3. Ha az 1.2.2. pontja szerinti átadási-átvételi pontokon november és december hónapokban 0 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon vagy a téli fogyasztási idõszak elsõ hónapja után is vételeznek földgázt, a szállítói engedélyes jogosult a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra lekötött kapacitás után a szállítási kapacitásdíjat egész évre érvényesíteni. Az adott átadási-átvételi ponton a gázévben (szállítási kapacitásdíjban) megfizetett összeg – az esetleges pótdíjak,
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kötbérek és kártérítések figyelembevétele nélkül – legfeljebb a téli idõszakon kívüli idõszakra lekötött legnagyobb kapacitásra számított éves szállítási kapacitásdíj lehet.
1.2.4. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb napi vagy órai kapacitások joghatályos bejelentését az
ÜKSZ-ben meghatározott idõpontig kell megtenni.
1.2.5. A pótdíjra és az utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlát a szállítói engedélyes a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a pótdíj és utólagos kapacitásdíj számláját a szállítási
kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.
1.2.6. A rendszerhasználó a lekötéskor megadott havi ütemezés – amely nem azonos az 1.3. pont szerinti havi kapacitás-lekötéssel – szerint fel nem használt lekötött szállítási éves kapacitást részben vagy egészben az ÜKSZ-ben meghatározott módon jogosult – a szállítói engedélyes tájékoztatása mellett – felajánlani azokra a hónapokra vonatkozóan, amelyekben az átadási-átvételi pont legnagyobb fogyasztása nem éri el a lekötött kapacitást.
1.2.7. Ha a felhasználó a gázév kezdete elõtt éves kapacitásigényt jelentett be, és a szállítási kapacitásdíjat ezen kapacitás-lekötés alapján fizette a gázév kezdetétõl a szerzõdés felmondásának hatályosulásáig, az új kereskedõnek mind
a belépési, mind a kilépési pont esetében a visszaadott kapacitásokkal azonos lekötéseket kell megtennie, amelynek
a szállítási kapacitásdíját a gázév hátralévõ részére kell megfizetni.
1.2.8. A földgázellátásba év közben bekapcsolódó új felhasználó, tároló és termelési pont – az elosztási alapdíjat fizetõ és a 2.1.10. pont szerinti elosztási átalánydíjat fizetõ felhasználók esetét kivéve –, illetve a gázév folyamán éves többletkapacitást igénybe vevõ felhasználó, tároló vagy termelési pont esetében az éves szállítási kapacitásdíjat kell megfizetni a gázévbõl hátralévõ idõszak alatt. Az elosztási alapdíjat fizetõ és a 2.1.10. pont szerinti elosztási átalánydíjat fizetõ
felhasználó esetében a szállítási kapacitásdíj idõarányos részét kell megfizetni a gázévbõl hátralévõ idõszak alatt.
A megkezdett hónap vagy idõszak egész hónapnak vagy idõszaknak számít.
1.3. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történõ havi szállítási kapacitás-lekötés esetén
1.3.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások joghatályos bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott idõpontig kell megtenni.
1.3.2. A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás után a teljes
szerzõdési idõszakra felszámolt szállítási kapacitásdíjon felül – köteles a szállítói engedélyes részére megfizetni az adott
átadási-átvételi pont(ok)ra a bejelentett kapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).
1.3.3. Az 1.1.12. pont szerinti pótdíjra és utólagos kapacitásdíjra, valamint az 1.3.2. pont szerinti pótdíjra vonatkozó
számlát a szállítói engedélyes a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára,
aki a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számláját a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.
1.3.4. Azon átadási-átvételi pont esetén, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, a lekötés idõtartamának elsõ hónapjára a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 90%-át, és minden további
megkezdett hónap után az éves szállítási kapacitásdíj további 10%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó. Minden
– a téli fogyasztási idõszakban lekötött kapacitás feletti – új lekötés esetén a szállítási kapacitásdíjat a fenti módon kell
kiszámítani.
1.3.5. Azon átadási-átvételi pont esetén, amelyen a téli fogyasztási idõszakban nem vételeznek földgázt, a lekötés
idõtartamának elsõ hónapjára a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 20%-át, és minden
további megkezdett hónap után az éves szállítási kapacitásdíj további 5%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó. Minden – a nem téli fogyasztási idõszakban lekötött kapacitás feletti – új lekötés esetén a szállítási kapacitásdíjat a fenti módon kell kiszámítani.
1.3.6. Azon átadási-átvételi pont esetén, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, és amely után
a rendszerhasználó egy idõpontban legalább 3 hónapra köt le kapacitást, a lekötött kapacitás a szerzõdéses év hátralévõ
részében – annak rendelkezésre állása esetén – térítésmentesen vehetõ igénybe.
1.3.7. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban nem vételeznek földgázt, és amely után
a rendszerhasználó egy idõpontban legalább 3 hónapra köt le kapacitást, a lekötött kapacitás, annak rendelkezésre állása
esetén, a gázév hátralévõ – téli fogyasztási idõszakon kívüli – részében térítésmentesen vehetõ igénybe.
1.3.8. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli és nyári idõszakban is vételeznek földgázt az 1.3.4–1.3.7. pont
szerint számított szállítási kapacitásdíj nem haladhatja meg az éves szállítási kapacitásdíj 110%-át.
1.3.9. A rendszerhasználó a lekötött szállítói havi kapacitást részben vagy egészben az ÜKSZ-ben meghatározott módon jogosult – a szállítói engedélyes tájékoztatása mellett – felajánlani azokra a hónapokra vonatkozóan, amelyekben az
átadási-átvételi ponton a legnagyobb fogyasztás nem éri el a lekötött kapacitást.
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1.4. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történõ napi szállítási kapacitás-lekötés esetén
1.4.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások joghatályos bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott idõpontig kell megtenni.
1.4.2. A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás után a teljes
szerzõdési idõszakra felszámolt szállítási kapacitásdíjon felül – köteles a szállítói engedélyes részére megfizetni az adott
átadási-átvételi pont(ok)ra a bejelentett kapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).
1.4.3. Az 1.1.12. pont szerinti pótdíjra és utólagos kapacitásdíjra, valamint az 1.4.2. pont szerinti pótdíjra vonatkozó
számlát a szállítói engedélyes a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára,
aki a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számláját a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles
kiegyenlíteni.
1.4.4. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, a lekötés idõtartamának minden napjára a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 110%-ának az 1/30-ad
részét köteles megfizetni a rendszerhasználó.
1.4.5. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a téli fogyasztási idõszakban vételeznek földgázt, a lekötés idõtartamának minden napjára a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 50%-ának az 1/30-ad
részét köteles megfizetni a rendszerhasználó.
1.4.6. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, és a rendszerhasználó egy idõpontban legalább 40 napra köt le kapacitást, a lekötött kapacitás a szerzõdéses év hátralévõ részében térítésmentesen vehetõ igénybe.
1.4.7. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban nem vételeznek földgázt, és a rendszerhasználó egy idõpontban legalább 40 napra köt le kapacitást, a lekötött kapacitás a szerzõdéses év hátralévõ – téli
fogyasztási idõszakon kívüli – részében térítésmentesen vehetõ igénybe.
1.4.8. A rendszerhasználó a lekötött kapacitást részben vagy egészben az ÜKSZ-ben meghatározott módon jogosult
– a szállítói engedélyes tájékoztatása mellett – felajánlani azokra a napokra vonatkozóan, amelyekben a fogyasztás várható nominálása nem éri el a lekötött kapacitást.
1.5. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történõ éves szállítási megszakítható
kapacitás-lekötés esetén
1.5.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai vagy napi kapacitások joghatályos bejelentését az
ÜKSZ-ben meghatározott idõpontig kell megtenni.
1.5.2. Ha a szerzõdés a megszakítást a gázévben legfeljebb összesen 10 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor
a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíj 90%-a.
1.5.3. Ha a szerzõdés a megszakítást a gázévben legfeljebb összesen 30 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor
a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíj 50%-a.
1.5.4. Ha a szerzõdés a megszakítást a gázévben összesen 30 gáznapnál hosszabb idõtartamra teszi lehetõvé, akkor
a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíj 10%-a.
1.6. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történõ havi szállítási megszakítható
kapacitás-lekötés esetén
1.6.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb napi vagy órai kapacitások joghatályos bejelentését az
ÜKSZ-ben meghatározott idõpontig kell megtenni.
1.6.2. Ha a szerzõdés a megszakítást havonta legfeljebb összesen 3 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor a megszakítható kapacitás díja az 1.3. pontban meghatározott szállítási kapacitásdíj 90%-a.
1.6.3. Ha a szerzõdés a megszakítást havonta legfeljebb összesen 10 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor a megszakítható kapacitás díja az 1.3. pontban meghatározott szállítási kapacitásdíj 50%-a.
1.6.4. Ha a szerzõdés a megszakítást havonta legfeljebb összesen 25 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor a megszakítható kapacitás díja az 1.3. pontban meghatározott szállítási kapacitásdíj 10%-a.
1.6.5. Ha a szerzõdés a megszakítást havonta összesen 25 gáznapnál hosszabb idõtartamra teszi lehetõvé, akkor
a megszakítható kapacitás után a rendszerhasználó szállítási kapacitásdíjat nem fizet.
1.7. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történõ napi megszakítható szállítási
kapacitás-lekötés esetén
1.7.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai vagy napi kapacitások joghatályos bejelentését az
ÜKSZ-ben meghatározott idõpontig kell megtenni.
1.7.2. A téli fogyasztási idõszakban a megszakítható kapacitás-lekötés napi szállítási kapacitásdíjának mértéke legfeljebb a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 110%-ának az 1/60-ad része.
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1.7.3. A téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakban a megszakítható kapacitás-lekötés napi szállítási kapacitásdíjának mértéke legfeljebb a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 50%-ának az 1/60-ad része.
1.7.4. A le nem nominált napi kapacitásokat megszakítható kapacitásként ki kell ajánlani, amelynek a díja a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott, az 1.7.2 vagy az 1.7.3 pont szerint korrigált szállítási kapacitásdíj 50%-a.
1.8. Nominálás
Ha a rendszerhasználó az ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált, a nominálásban megadott legnagyobb kapacitástól
nem tért el, és a szállítói engedélyes ezt – saját hibájából – nem tudja teljesíteni, a szállítói engedélyes szállítói nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni az érintett rendszerhasználónak. A szállítói nominálási eltérési pótdíj az átadási-átvételi
ponton nominált kapacitás és a rendelkezésre bocsátott kapacitás közötti kapacitásnak az adott hónapon belül a legnagyobb különbözetére számított éves szállítási kapacitásdíj 1,5-szerese. A szállítói nominálási eltérési pótdíj havonta újra
felszámítható.
1.9. Kapacitástúligénylés kezelése a szállítórendszeren
Kapacitáshiány esetén a rendszerhasználó az adott belépési pontra vonatkozóan meghirdetett kapacitásaukción ajánlattevõként kapacitás hozzáférési jogot szerez. Az ajánlatot a többletre az éves szállítási kapacitásdíj %-ában kell megtenni. A licitálás alapértéke 0%. Az aukció nyertesei aukciós díjként a legnagyobb éves kapacitás-lekötésre vetítve megfizetik a vállalt összeget, majd a megszerzett hozzáférési jog alapján megfizetik az átadási-átvételi pontra az éves legnagyobb kapacitás-lekötésre számított szállítási kapacitásdíjat.
1.10. Kereskedõváltás
1.10.1. A kereskedõváltás miatt az átadási-átvételi pontonként és órai kapacitás igények joghatályos bejelentését az
ÜKSZ-ben meghatározott idõpontig kell megtenni.
1.10.2. A lekötött teljesítmény bejelentésének késedelme esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás igényváltozás után a teljes szerzõdési idõszakra felszámolt szállítási teljesítménydíjon felül – köteles a szállítói engedélyes
részére megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a bejelentett kapacitás igény változás éves szállítási teljesítménydíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).
1.10.3. Az 1.10.2. pont szerinti pótdíjra vonatkozó számlát a szállítói engedélyes a szállítási kapacitásdíj számlájával
együtt jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlát
a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.
1.11. Szagosítási díj
A szagosítási díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) és aab) pontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért, és
a kapcsolódó rendszer üzemeltetõje által az ÜKSZ-ben a szállítóvezetékek be és kitáplálási pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint leosztott földgáz mennyisége, valamint a szagosítási szolgáltatási szerzõdésben rögzített, az adott
átadási-átvételi pontra és idõszakra vonatkozó szagosítási norma szorzata alapján kell megfizetni a tárgyhót követõ
hónapban.
2. Elosztási díjrendszer
2.1. Általános szabályok
2.1.1. Az elosztási forgalmi díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért földgáz mennyisége alapján kell megfizetni.
2.1.2. A tárgyhó elsõ napján esedékes elosztási kapacitásdíjat azon felhasználóknak (felhasználók után) kell fizetni,
amelyeknek a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti átadási-átvételi pontján a legnagyobb kapacitású gázfogyasztást mérõ gázmérõk névleges összkapacitása nagyobb 100 m3/h-nál. Ezen felhasználók tekintetében a rendszerhasználó szerzõdési idõszakon belüli legnagyobb kapacitás-lekötése nem lehet kisebb 101 m3/h-nál.
2.1.3. A tárgyhó elsõ napján esedékes elosztási alapdíjat azon felhasználók után kell megfizetni, amelyeknek a 2. §
(1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti átadási-átvételi pontján a legnagyobb kapacitású gázfogyasztást mérõ gázmérõk névleges összkapacitása 100 m3/h vagy annál kisebb. Ha ezen gázmérõk névleges összkapacitása 20 m3/h-nál kisebb,
az elosztási alapdíjat a felhasználók után a felhasználók száma szerint kell megfizetni. Ha a legnagyobb kapacitású gázfogyasztást mérõ gázmérõk névleges összkapacitása 20 és 100 m3/h érték között van, az elosztási alapdíjat a gázmérõk
névleges (össz)kapacitásával (melyeken a szerzõdési idõszakban földgázt vételez) szorozva kell kiszámítani.
2.1.4. Ha a földgázellátás az elosztói engedélyesnek felróható okból egybefüggõ 24 órás idõtartamnál hosszabb
üzemzavar miatt szünetel, az elosztási kapacitásdíjat a kiesõ órák arányában nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem
vonatkozik az elõre bejelentett és megadott idõtartamú tervszerû karbantartás miatti kiesésre.
2.1.5. Ha a földgázellátás az elosztói engedélyesnek felróható okból egybefüggõ 24 órás idõtartamnál hosszabb
üzemzavar miatt szünetel, az elosztási alapdíjat a kiesõ napok (24 órás idõszakok) arányában nem kell megfizetni.
Ez a rendelkezés nem vonatkozik az elõre bejelentett és megadott idõtartamú tervszerû karbantartás miatti kiesésre.
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2.1.6. Az elosztói engedélyes olyan megszakítható kapacitás-lekötési szerzõdést köthet, amelynek alapján a rendszerhasználó a megszakítható elosztási kapacitást az elosztói engedélyessel kötött szerzõdésben meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.
2.1.7. A megszakítható teljesítménnyel rendelkezõ rendszerhasználó köteles a kapacitás-lekötési szerzõdésben szabályozott folyamatos és azonnali információt biztosítani az aktuális és várható gázátvételi szintjérõl az elosztói engedélyes számára.
2.1.8. A megszakítási helyzet fennállásáról kapott értesítést követõen a rendszerhasználó a megszakítási joggal rendelkezõ elosztói engedélyes felszólítására, a kapacitás-lekötési szerzõdésben meghatározott idõn belül a megjelölt
átadási-átvételi ponton megkezdi a megszakítható vételezés elõírt szintre való beállítását, és azt a kapacitás-lekötési
szerzõdésben meghatározott idõn belül befejezi. Amennyiben a szerzõdésben megjelölt határidõn belül a rendszerhasználó a kért kapacitás beállítást nem hajtja végre – azaz megszakítási hibát követ el –, az elosztói engedélyes jogosult
a rendszerhasználó terhére az elõírt kapacitásszinttõl eltérõ kapacitás alapján számított éves elosztási kapacitásdíj
1/365 részét minden, a megjelölt határidõ után megkezdett órára felszámítani.
2.1.9. Azokban a lakóépületekben, ahol a szolgáltatott földgáz mérése átadási-átvételi pontonként nem megoldott,
a fogyasztott földgázért átadási-átvételi pontonként
a) a 2. melléklet 2. pont a) sorában szereplõ elosztási átalánydíjnak, és
b) az 1. mellékletben meghatározott fogyasztásnak
a szorzataként meghatározott elosztási átalánydíjat kell fizetni.
2.1.10. Ha a határozatban megállapított, illetve a külön jogszabályban meghatározott földgázár, árrések vagy azok alkalmazási feltételeiben olyan változások következnek be, amelyek az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó és
az egyetemes szolgáltató között megkötött szerzõdések újratárgyalását is lehetõvé teszik, az egyetemes szolgáltató az
elosztói engedélyessel kötött szerzõdését újratárgyalhatja. Az egyetemes szolgáltató és az elosztói engedélyes között
megkötött szerzõdésekben szereplõ kapacitásigénybevétel-módosítási igényt indokolni kell.
2.1.11. A rendszerhasználó kezdeményezheti a gázmérõ cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelõ típusú és
kapacitású gázmérõre, ha
a) az átadási-átvételi ponton üzemelõ gázüzemi berendezések névleges kapacitásainak összege 115 m3/h-nál kisebb,
és a felszerelt gázmérõ névleges kapacitása 100 m3/h-nál nagyobb, vagy
b) a 20–100 m3/h kapacitásigényû átadási-átvételi pont gázmérõjének névleges kapacitása a beépített gázüzemi
berendezések névleges kapacitásainak összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb.
2.1.12. A kezdeményezést a rendelkezésére álló mûszaki adatok figyelembevételével (beépített gázmérõ névleges
kapacitása, üzemelõ berendezések száma, kapacitása, éves gázfelhasználás) az elosztói engedélyes 30 napon belül köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálat lezárását követõen az elosztói engedélyes a földgázforgalmat a mûszakilag indokolt
gázmérõ kapacitásának megfelelõ díjával köteles elszámolni a bejelentés idõpontjától. Ha az elosztói engedélyes a felülvizsgálat alapján kicseréli a gázmérõt, az új gázmérõ beszerzésének költsége a gázmérõ tulajdonosát terheli. A fenti
mérõcserével kapcsolatos gázmérõkötés kialakításának költsége a rendszerhasználót terheli, kivéve ha az elosztói engedélyes az indokolt gázmérõcserét 3 hónapon belül nem hajtja végre. Mérõcsere esetén a földgázforgalom elszámolásához újonnan beépíthetõ gázmérõk névleges kapacitását az 5. melléklet tartalmazza.
2.1.13. Ha a gázmérõ(k) 100 mbar-nál nagyobb üzemi nyomású szakaszba van(nak) beépítve, az elosztói engedélyes
jogosult a gázmérõ(k) névleges (össz)kapacitását gáztechnikai normálállapotra átszámítani. Az átszámításnál üzemi
értékként a gázmérõ(k)nél mért üzemi nyomás átlagát, illetve a forgalmazott gáz hõmérsékletének átlagát kell figyelembe venni.
2.1.14. Ha a gázmérõ
a) mérési tartománya nem illeszkedik az üzemelõ berendezések egyidejû kapacitás felhasználásához,
b) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hitelesítési elõírásában a típusra vonatkozóan foglaltaknak nem
felel meg,
c) típusavult, vagy
d) a 2.2.2. pont szerint kedvezményt igénybe vevõ rendszerhasználó igénybe vett legnagyobb kapacitásának mérésére alkalmatlan,
az elosztói engedélyes kezdeményezheti a gázmérõ cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelõ típusú és kapacitású,
illetve a mérésügyi szempontoknak megfelelõ elosztói engedélyesi tulajdonú gázmérõre. Ha az elosztói engedélyes
a felülvizsgálat alapján a mérõcserét indokoltnak tartja, és a gázmérõt kicseréli, akkor a mérõcsere költsége – kivéve
a mérõhely kialakításának költségét – az elosztói engedélyest terheli. A rendszerhasználó köteles tûrni a gázmérõ cseréjét. A mérõhely átalakítási költségének megosztásában az érdekelt felek megállapodást kötnek.
2.1.15. A 7. § (6) bekezdésének a)–d) pontjában megnevezett rendszerhasználó az átadási-átvételi pontonként lekötött órai kapacitás 1%-nál nagyobb mértékû túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – köteles az adott hónapon
belül, –12 °C vagy annál melegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás
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éves elosztási kapacitásdíjának 1,5-szeresét (pótdíj) és az adott hónapon belül, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû
napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás éves elosztási kapacitásdíját (utólagos kapacitásdíj) megfizetni az elosztói engedélyesnek. Ismételt kapacitás-túllépés esetén a pótdíj havonta ismételten felszámításra kerül. Az utólagos kapacitásdíjat
csak a megelõzõ hónap(ok)ban, –12 °C-nál hidegebb napon jogosulatlanul igénybe vett többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni. A kapacitás-túllépési pótdíj és az utólagos kapacitásdíj számításának alapja a gáztechnikai normálállapotra átszámított földgáz köbméterben lekötött órai kapacitás és a túllépéssel érintett napon átvett – köbméterben
mért – gázmennyiség teljes különbözete.
2.1.16. A pótdíjak kiszámításánál alkalmazott, a gázátadó állomásokra és a gáznapra vonatkozó napi átlaghõmérsékletnek az OMSz által mért és a gáznapot követõ nap 9.00 óráig nyilvánosságra hozott hõmérsékletértéket kell tekinteni.
Ha az adott hõmérséklet-mérési helyen adott gáznapra vonatkozóan nem áll rendelkezésre átlaghõmérséklet adat, a felek
az OMSz-t kérik fel helyettesítõ érték megállapítására. A felek megállapodhatnak a gázátadó állomásokhoz rendelt
hõmérséklet-mérési pontok tekintetében. Megállapodás hiányában a pótdíjak kiszámításánál a 6. melléklet szerinti besorolást kell alkalmazni.
2.1.17. A 7. § (6) bekezdésének a)–d) pontjaiban megnevezett rendszerhasználóak által fizetendõ utólagos kapacitásdíj összegét
a) a gázév során elõször, adott hónapban, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett
legnagyobb – a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás, és
b) a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott elosztási kapacitásdíj
szorzataként kell megállapítani.
2.1.18. Az adott hónapban, az utólagos kapacitásdíjat az 7. § (6) bekezdésének a)–d) pontjaiban megnevezett rendszerhasználóaknak a megelõzõ hónap, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.
2.1.19. Az elosztói engedélyes által havonta beszedett pótdíjak, valamint a –12 °C-nál hidegebb idõben a többletértékesítés miatt felmerült többletköltség egyenlege éves szinten kiszámításra kerül. A negatív egyenleg közvetlenül
a következõ díjmegállapításnál, a pozitív egyenleg – a Hivatal döntése alapján – közvetlenül a következõ díjmegállapításnál vagy közvetetten a kapacitásgazdálkodás elvét elõsegítõ beruházások megvalósításánál kerül figyelembevételre.
2.2. Az éves elosztási kapacitás-igénybevétel szabályai az átadási-átvételi pontokon
2.2.1. Ha az átadási-átvételi ponton a szerzõdési idõszakban, és a téli fogyasztási idõszakban is vételeznek földgázt,
az elosztási kapacitásdíjat és az elosztási alapdíjat a téli fogyasztási idõszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás alapján
köteles a felhasználó után a rendszerhasználó megfizetni. Igénybe vett kapacitás alatt a felhasználó legnagyobb kapacitású felhasználását mérõ gázmérõ(k) névleges (össz)kapacitása értendõ, ha az átadási-átvételi pontonként 20 és 100 m3/h
érték között van, és a lekötött kapacitás értendõ, ha a felhasználó legnagyobb kapacitású felhasználását mérõ gázmérõ(k)
névleges (össz)kapacitása átadási-átvételi pontonként 100 m3/h-nál nagyobb. Az elosztási kapacitásdíjat, az elosztási
alapdíjat, valamint az elosztási forgalmi díjat a szerzõdési idõszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás szerinti felhasználói kategória díjtételei szerint köteles a rendszerhasználó megfizetni.
2.2.2. Ha a 20 m3/h-nál nagyobb kapacitásigényû átadási-átvételi ponton a szerzõdési idõszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra esik, akkor a rendszerhasználó köteles a téli fogyasztási
idõszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás alapján megfizetett elosztási alapdíjon, illetve elosztási kapacitásdíjon
felül megfizetni a téli idõszakon kívüli idõszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli idõszakban igénybe vett
legnagyobb kapacitás különbözetére az elosztási alapdíj vagy az elosztási kapacitásdíj 5%-át az elosztói engedélyes által
kiszámlázott havi ütemezésben. Ebben az esetben a 100 m3/h-nál nagyobb kapacitásigényû átadási-átvételi ponton
a rendszerhasználó köteles külön kapacitás-lekötést a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra is megadni. A 20 és
100 m3/h közötti kapacitásigényû átadási-átvételi pont esetében ez az elszámolás akkor alkalmazható, ha van legalább
egy olyan üzembe helyezett gázmérõ, amelyen keresztül a téli fogyasztási idõszakban nem történik gázvételezés.
2.2.3. Ha a 2.2.2. pont szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton november és december hónapokban is sor
kerül a téli idõszakon kívüli idõszakra vonatkozó kapacitás igénybevételére, akkor (a szerzõdési idõszakban igénybe vett
legnagyobb kapacitás és a téli idõszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás különbözetére) a rendszerhasználó az
elosztási kapacitásdíjat vagy az elosztási alapdíjat – a 2.2.1. és 2.2.2. pont szerinti összegen felül – azokra a novemberi és
decemberi napokra is köteles megfizetni, amelyeken az átadási-átvételi ponton földgázt vételeznek. Ha az átadási-átvételi ponton november és december hónapokban 0 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon vagy a téli fogyasztási idõszak elsõ hónapja után is történik gázvételezés, az elosztói engedélyes jogosult a téli idõszakon kívüli idõszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás után az elosztási kapacitásdíjat vagy az elosztási alapdíjat – a 2.2.1. pont szerint – egész
évre érvényesíteni. A rendszerhasználó által a gázévben az átadási-átvételi pontra (elosztási kapacitásdíjban vagy elosztási alapdíjban) megfizetett összeg – az esetleges pótdíjak, a kötbérek és a kártérítések figyelembevétele nélkül – legfel-
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jebb a téli idõszakon kívüli idõszakban igénybe vett legnagyobb kapacitásra számított éves elosztási kapacitásdíj vagy
elosztási alapdíj lehet.
2.2.4. Az átadási-átvételi pontonként igénybe vett legnagyobb órai kapacitások joghatályos bejelentését az
ÜKSZ-ben meghatározott idõpontig kell megtenni.
2.2.5. Az igénybe vett kapacitás bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén az elosztói engedélyes a soron következõ szerzõdési idõszakot megelõzõ szerzõdési idõszakra igénybe vett kapacitásokat jogosult érvényes igénybe vett
kapacitásnak tekinteni mindaddig, amíg a rendszerhasználó a kapacitás bejelentésének nem tesz eleget. Ilyen késedelem
esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás után a teljes szerzõdési idõszakra felszámolt elosztási kapacitásdíjon
felül – köteles az elosztói engedélyes részére megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a késedelem idõtartama alatt
figyelembe vett kapacitás éves elosztási kapacitásdíjának, vagy alapdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára
(pótdíj).
2.2.6. A pótdíjra vonatkozó számlát az elosztói engedélyes az elosztási kapacitásdíj vagy alapdíj számlájával együtt
jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a pótdíj számláját az elosztási kapacitásdíj, vagy alapdíj számlájával
együtt köteles kiegyenlíteni.
2.2.7. Ha a felhasználó a gázév kezdete elõtt éves kapacitásigényt jelentett be, és az elosztási kapacitásdíjat vagy az
elosztási alapdíjat ezen kapacitás-igénybevétel alapján fizette a gázév kezdetétõl a szerzõdés felmondásának hatályosulásáig, akkor az új kereskedõnek a visszaadott kapacitásokkal azonos lekötéseket kell megtennie, amelynek – az igénybevétel típusától függõen a 2.2.1. vagy a 2.2.2. pont szerint kiszámított – elosztási kapacitásdíját vagy elosztási alapdíját
idõarányosan kell megfizetni a gázév hátralévõ részére.
2.2.8. Az elosztói engedélyes köteles az egyetemes szolgáltatónak a kilépõ fogyasztók miatt szükséges szerzõdésmódosítást – ellenszolgáltatás-mentesen – lehetõvé tenni a gázév kezdete és az egyetemes szolgáltatási szerzõdés felmondásának hatályosulása közötti idõszakban.
2.2.9. A földgázellátásba év közben bekapcsolódó új felhasználó, illetve a gázév folyamán éves többletkapacitást
igénybe vevõ felhasználó esetében – az elosztási alapdíjat és a 2.1.10. pont szerinti elosztási átalánydíjat fizetõ felhasználók esetét kivéve – az éves elosztási kapacitásdíjat, illetve elosztási alapdíjat kell megfizetni a gázévbõl hátralévõ idõszak alatt. Az elosztási alapdíjat és a 2.1.10. pont szerinti elosztási átalánydíjat fizetõ felhasználók esetében az elosztási
alapdíj, illetve az elosztási átalánydíj idõarányos részét kell megfizetni a gázévbõl hátralévõ idõszak alatt. A megkezdett
hónap vagy idõszak egész hónapnak vagy idõszaknak számít.
2.3. A havi elosztási kapacitás-igénybevétel szabályai az átadási-átvételi pontokon
2.3.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások joghatályos bejelentését a tervezett igénybevételt legalább 30 naptári nappal megelõzõen kell megtenni.
2.3.2. A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás után a teljes szerzõdési idõszakra felszámolt elosztási kapacitásdíjon felül – köteles az elosztói engedélyes részére
megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a késedelem idõtartamára a bejelentett kapacitás éves elosztási kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).
2.3.3. A pótdíjra vonatkozó számlát az elosztói engedélyes az elosztási kapacitásdíj számlájával együtt jogosult kiállítani
a rendszerhasználó számára, aki a pótdíj számláját az elosztási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.
2.3.4. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, a lekötés idõtartamának elsõ hónapjára a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj 90%-át,
valamint minden további megkezdett hónap után az éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj további 10%-át köteles a rendszerhasználó megfizetni. Minden – a téli fogyasztási idõszakban lekötött kapacitás feletti – új lekötés esetén
az elosztási kapacitásdíjat a fenti módon kell kiszámítani.
2.3.5. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban nem vételeznek földgázt a lekötés idõtartamának elsõ hónapjára, a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj
20%-át, valamint minden további megkezdett hónap után az éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj további
5%-át köteles a rendszerhasználó megfizetni. Minden – a nem téli fogyasztási idõszakban lekötött kapacitás feletti – új
lekötés esetén az elosztási kapacitásdíjat a fenti módon kell kiszámítani.
2.3.6. Azon átadási-átvételi pont, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, és amelyen egy idõpontban legalább 3 hónapra vesz igénybe a rendszerhasználó elosztói kapacitást, a gázév hátralévõ részében térítésmentesen
vehetõ igénybe.
2.3.7. Azon átadási-átvételi pont, amelyen a téli fogyasztási idõszakban nem vételeznek földgázt, és amelyen egy
idõpontban legalább 3 hónapra vesz igénybe a rendszerhasználó elosztói kapacitást, a gázév hátralévõ – téli fogyasztási
idõszakon kívüli – részében térítésmentesen vehetõ igénybe.
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2.4. A napi elosztási kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon
2.4.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások joghatályos bejelentését a tervezett igénybevételt legalább 3 naptári nappal megelõzõen kell megtenni.
2.4.2. A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás után a teljes szerzõdési idõszakra felszámolt elosztási kapacitásdíjon felül – köteles az elosztói engedélyes részére
megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a késedelem idõtartamára a bejelentett kapacitás éves elosztási kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).
2.4.3. A pótdíjra vonatkozó számlát az elosztói engedélyes az elosztási kapacitásdíj számlájával együtt jogosult kiállítani
a rendszerhasználó számára, aki a pótdíj számláját az elosztási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.
2.4.4. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, a lekötés idõtartamának minden napjára a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj
110%-ának az 1/30-ad részét köteles megfizetni a rendszerhasználó.
2.4.5. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban nem vételeznek földgázt a lekötés idõtartamának minden napjára, a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj
50%-ának az 1/30-ad részét köteles megfizetni a rendszerhasználó.
2.4.6. Azon átadási-átvételi pont, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, és amelyen a rendszerhasználó egy idõpontban legalább 40 napra köt le elosztói kapacitást, a gázév hátralévõ részében térítésmentesen vehetõ
igénybe.
2.4.7. Azon átadási-átvételi pont, amelyen a téli fogyasztási idõszakban nem vételeznek földgázt, és amelyen a rendszerhasználó egy idõpontban legalább 40 napra köt le elosztói kapacitást, a gázév hátralévõ – téli fogyasztási idõszakon
kívüli – részében térítésmentesen vehetõ igénybe.
2.5. Az éves elosztási megszakítható kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon
2.5.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai kapacitások joghatályos bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott idõpontig kell megtenni.
2.5.2. Ha a szerzõdés a megszakítást a téli fogyasztási idõszakban és legfeljebb összesen 10 gáznap idõtartamra teszi
lehetõvé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott elosztási alapdíj vagy elosztási
kapacitásdíj 90%-a.
2.5.3. Ha a szerzõdés a megszakítást a téli fogyasztási idõszakban és legfeljebb összesen 30 gáznap idõtartamra teszi
lehetõvé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott elosztási alapdíj vagy elosztási
kapacitásdíj 50%-a.
2.5.4. Ha a szerzõdés a megszakítást a téli fogyasztási idõszakban és összesen 30 gáznapnál hosszabb idõtartamra
teszi lehetõvé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott elosztási alapdíj vagy
elosztási kapacitásdíj 10%-a.
2.6. A havi elosztási megszakítható kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon
2.6.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai kapacitások joghatályos bejelentését a tervezett
igénybevételt legalább 30 nappal megelõzõen kell megtenni.
2.6.2. Ha a szerzõdés a megszakítást legfeljebb összesen 3 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor a megszakítható
kapacitás díja a 2.3. pontban meghatározott elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 90%-a.
2.6.3. Ha a szerzõdés a megszakítást legfeljebb összesen 10 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor a megszakítható
kapacitás díja a 2.3. pontban meghatározott elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 50%-a.
2.6.4. Ha a szerzõdés a megszakítást legfeljebb összesen 25 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor a megszakítható
kapacitás díja a 2.3. pontban meghatározott elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 10%-a.
2.6.5. Ha a szerzõdés a megszakítást összesen 25 gáznapnál hosszabb idõtartamra teszi lehetõvé, akkor a megszakítható kapacitás után a rendszerhasználó elosztási alap- vagy kapacitásdíjat nem fizet.
2.7. A napi megszakítható elosztási kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon
2.7.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai kapacitások joghatályos bejelentését a tervezett
igénybevételt megelõzõ gáznap végéig kell megtenni.
2.7.2. Ha a téli fogyasztási idõszakban a megszakítható kapacitás-lekötéssel – a megszakítható kapacitás-lekötéssel
megegyezõ mértékû – földgázvételezésre kerül sor, a napi elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj mértéke a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott éves elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 110%-ának az 1/60-ad része.
2.7.3. Ha a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakban a megszakítható kapacitás-lekötéssel – a megszakítható
kapacitás-lekötéssel megegyezõ mértékû – földgázvételezésre kerül sor, a napi elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj mértéke a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott éves elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 50%-ának az
1/60-ad része.
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2.8. Nominálás
Ha a rendszerhasználó az ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált, a nominálásban megadott legnagyobb kapacitástól
nem tért el, és az elosztói engedélyes ezt – saját hibájából – nem tudja teljesíteni, az elosztói engedélyes elosztói nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni az érintett rendszerhasználónak. Az elosztói nominálási eltérési pótdíj az átadási-átvételi ponton nominált kapacitás és a rendelkezésre bocsátott kapacitás közötti kapacitásra számított éves elosztási kapacitásdíj 1,5-szöröse a havi legnagyobb kapacitáskülönbségre számítva. Az elosztói nominálási eltérési pótdíj havonta
újra felszámítható.
2.9. Egyéb szabályok
2.9.1. A közvilágítási célú fogyasztás elszámolása esetén a közterületeket megvilágító berendezések karbantartási és
fenntartási költségeinek – beleértve a világítótestek pótlásának és cseréjének a költségeit is – megfizetése tekintetében az
érintett szerzõdõ felek külön megállapodása az irányadó.
2.9.2. Az elosztóvezetékre csatlakozó fogyasztók esetében az elosztói engedélyes által rendszeres idõközönként leolvasott – ennek hiányában jogszabály vagy az üzletszabályzatok szerint meghatározott – földgáz mennyisége jelenti az elosztási forgalmi díj fizetésének az alapját.
2.9.3. Áramlástanilag azonos elosztóvezetéken lévõ átadóállomásokra a mérlegkört alkotó, nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók az átadási-átvételi pontok kapacitás-lekötéseinek összevonásában is megállapodhatnak az elosztói
engedélyessel.
3. Tárolási díjrendszer
3.1. A 2. mellékletben megállapított tárolási tarifák az ÜKSZ-ben meghatározott tárolói rendszerszintû alapszolgáltatásokra nyújtanak fedezetet az alábbi korlátok figyelembevételével, melyek részletes leírását a tárolói engedélyes a szerzõdõ partnerek részére a szerzõdéskötési folyamatot megelõzõen biztosítja:
a) a rendszerhasználó a tároló kitárolásának és betárolásának az indítására vonatkozó – a tárolói engedélyes üzletszabályzatában rögzített – szabályoknak megfelelõen veheti igénybe a tárolási szolgáltatást; az indításkor elérhetõ csúcskapacitást a tárolói engedélyes honlapján folyamatosan közzéteszi;
b) a lekötött tárolói csúcskapacitás a tároló töltöttségének függvényében áll a rendszerhasználók részére; a mindenkori igénybe vehetõ csúcskapacitás a tárolói engedélyes informatikai rendszerében ellenõrizhetõ;
c) tárolói kiadási pontokon gázminõség-változás következhet be a betárolt gáz és az eltérõ minõségû tárolói párnagáz
keveredése miatt; a tárolói engedélyes a betárolt és kitárolt hõmennyiség különbözetét a tárolási szerzõdés szerint elszámolja a tároltatóval.
3.2. Ha a tárolói szolgáltatást igénybe vevõ a betárolási ciklusban a tárolási szerzõdésben rögzítettnél több mobilkapacitást igényel, akkor a többlet mobilkapacitás-igényre a korábban megállapított tárolói mobildíjjal számított többlet tárolói mobildíjat kell megfizetnie a tárolói szolgáltatást igénybe vevõnek a hátralévõ tárolási idõszakban, havi egyenletes
részletekben.
3.3. Ha a tárolói szolgáltatást igénybe vevõ a betárolási ciklusban a tárolási szerzõdésben rögzítettnél egyidejûleg
több csúcs- és több mobilkapacitást igényel, akkor a tárolói szolgáltatást igénybe vevõnek a hátralévõ tárolási idõszakban, havi egyenletes részletekben meg kell fizetnie
a) az új csúcs-mobil aránynak megfelelõ tárolói csúcsdíjjal a teljes csúcskapacitás-igényre számolt tárolói csúcsdíj és
a már megfizetett tárolói csúcsdíj közötti különbözetet,
b) az új csúcs-mobil aránynak megfelelõ tárolói mobildíjjal a teljes mobilkapacitás-igényre számolt tárolói mobildíj
és a már megfizetett tárolói mobildíj közötti különbözetet, valamint
c) ha az új csúcs-mobil arány szerint számított tárolói mobildíj, illetve tárolói csúcsdíj kevesebb, mint a korábban igényelt mobilkapacitásra és csúcskapacitásra megfizetett tárolói mobildíj, illetve tárolói csúcsdíj, a tárolói engedélyest
díj-visszafizetési kötelezettség nem terheli.
3.4. Ha a tárolói szolgáltatást igénybe vevõ a kitárolási ciklusban a tárolási szerzõdésben rögzített csúcskapacitásnál
többet igényel, meg kell fizetnie a hátralévõ tárolási idõszakban, havi egyenletes részletekben
a) az új csúcs-mobil aránynak megfelelõ tárolói csúcsdíjjal a teljes csúcskapacitás-igényre számolt tárolói csúcsdíj és
a már megfizetett tárolói csúcsdíj közötti különbözetet, valamint
b) az új csúcs-mobil aránynak megfelelõ tárolói mobildíjjal a teljes mobilkapacitás-igényre számolt tárolói mobildíj
és a betárolási idõszakban megfizetett tárolói mobildíj közötti különbözetet.
Ezt követõen a többlet csúcskapacitás – a 3.1. pontnak megfelelõen – a teljes kitárolási periódusban a rendszerhasználó rendelkezésére áll.
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3.5. Ha az új csúcs-mobil arány szerint számított tárolói mobildíj és tárolói csúcsdíj kevesebb, mint a korábban igényelt mobilkapacitásra és csúcskapacitásra megfizetett tárolói mobildíj és tárolói csúcsdíj, a tárolói engedélyest
díj-visszafizetési kötelezettség nem terheli.
3.6. A 3.2., 3.3. és 3.4. pontok szerinti többletkapacitás-igényeket a tárolói engedélyes visszautasíthatja.
3.7. Ha a tárolói szolgáltatást igénybe vevõ a tárolási szerzõdésben rögzített értéktõl eltérõ napi betárolási kapacitással kíván betároltatni, azt a tárolói engedélyes betárolási pótdíj megfizetése ellenében engedélyezheti.
3.8. A betárolási pótdíj a szerzõdésben meghatározott betárolási ütemnél
a) 5–20%-kal nagyobb betárolás esetén 10%-a,
b) több mint 20%-kal nagyobb betárolás esetén 20%-a
az adott hónapban betárolt teljes mennyiségre vetített betárolási díjnak.
3.9. A betárolási pótdíj a szerzõdésben meghatározott betárolási ütemnél
a) 20–50%-kal kisebb ütemû betárolás esetén 10%-a,
b) 50%-nál kisebb ütemû betárolás esetén 20%-a
az adott hónapban betárolt teljes mennyiségre vetített betárolási díjnak.
3.10. A betárolási pótdíjat havonta, a tárgyhót követõ hónapban, a tárgyhónapban elõfordult legnagyobb pótdíjtényezõvel számítva kell megfizetni.
3.11. A tároló hibájából bekövetkezett napi betárolási kapacitás csökkenésért a tárolói szolgáltatást igénybe vevõt
nem terheli felelõsség. A tárolói engedélyes a napi betárolási kapacitási ütem
a) 5–20%-os csökkenés esetén a betárolási díj 50%-át,
b) 20%-nál nagyobb csökkenés esetén betárolási 100%-át
fizeti meg pótdíjként a csökkent betárolási kapacitású idõszakra, a szerzõdött betárolandó és a ténylegesen betárolt gázmennyiségek különbözetére vetítve. Ha a tárolói szolgáltatást igénybe vevõ bizonyítottan a betárolási kapacitás csökkenése miatt nem tudja feltölteni a lekötött mobil térfogatot, a tárolói engedélyes a nem használt térfogat és a szerzõdéses
tárolói mobildíj szorzatának megfelelõ összeget is megfizeti a tárolói szolgáltatást igénybe vevõnek.
3.12. Ha a tárolóban a kitárolási idõszak végén tárolt gáz marad, és a következõ gázévre a rendszerhasználó nem köt
le legalább a bennmaradt gáz tárolásához megfelelõ mobilgáz kapacitást, akkor a tárolói engedélyes jogosult – átlátható
elszámolási módon – a tárolóban maradt gáz értékesítésére. Az értékesítésbõl származó bevétel és az értékesítés költségeinek különbségeként fennmaradó bevételt a tárolói engedélyes a rendszerhasználó számára megtéríti.
3.13. Az egyetemes szolgáltatási szerzõdés felmondásának tárolási éven belül történõ hatályosulásáig a felhasználó – még
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóként – az egyetemes szolgáltatási díjakban fizeti meg a tároló igénybevételét.
3.14. A tárolói engedélyes kereskedõváltás esetén a szükséges szerzõdésmódosítást – ellenszolgáltatás-mentesen –
köteles lehetõvé tenni, ha a földgázkereskedõ által a felhasználó részére korábban lekötött kapacitásokat az új kereskedõ
teljes mértékben leköti.
3.15. A tárolói mobildíj és a tárolói csúcsdíj a tárolási év folyamán havi egyenlõ részletekben fizetendõ.
3.16. A betárolási díj és a kitárolási díj havonta a havi betárolt és a kitárolt mennyiség után, a tárgyhót követõ hónapban fizetendõ.
4. Rendszerirányítási díjrendszer
4.1. A rendszerirányítási szolgáltatás igénybevétele és a rendszerirányítási díj megfizetése a gázpiac minden, az
együttmûködõ földgázellátó rendszert igénybevevõ és azt mûködtetõ szereplõje számara kötelezõ.
4.2. A rendszerirányítási díj átalánydíj, melyet minden díjfizetésre kötelezett egységesen megfizet.
4.3. Díjfizetési kötelezettség keletkezik
a) a GET szerinti – szállítói, elosztói, tárolói – engedélyes tevékenységet végzõ társaságok esetén az engedély hatálybalépésének idõpontjától,
b) a kapacitás-lekötési szerzõdéssel rendelkezõ felhasználók esetében a rendszerhasználati szerzõdés hatálybalépésének idõpontjától,
c) földgáztermelõ esetében a rendszerhasználati szerzõdés hatálybalépésének idõpontjától vagy az együttmûködõ
földgázellátó rendszerhez történõ csatlakozással egy idõben,
d) a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség esetén a stratégiai készletek rendelkezésre állásának idõpontjától.
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4. melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Az üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történõ átszámítás
általános szabályai

Az átszámításnál a
a) szûkítõelemes (mérõperemes) mérõk esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 64/1989. számú
hitelesítési elõírásában foglaltakat,
b) turbinás, forgódugattyús, valamint örvényleválásos elven mûködõ mérõk esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 75/1992. számú hitelesítési elõírásában foglaltakat,
c) lemezes (membrános) mérõ esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 2/1996. számú hitelesítési
elõírásában foglaltakat
kell alkalmazni.

5. melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Az újonnan beépíthetõ gázmérõk

Névleges kapacitás (m3/h)

Méretsor

a)
G-25
G-40
G-65
G-100

25
40
65
100

G-160

160

b)

6. számú melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez
Szállítási kilépési pontokhoz rendelt hõmérsékletmérési pontok
OMSZ mérési pont
megnevezése

OTR/WEM kiadási pont megnevezése

Agárd

Dunaújváros 1, Dunaújváros, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta I-5-2 (DHE),
Dunaújváros 4, Kápolnásnyék+Mezõszentgyörgy, Kápolnásnyék, Mezõszentgyörgy,
Nádasdladány 1-2+2, Nádasdladány 2, Nádasdladány 1-1, Szabadegyháza 1+2,
Szabadegyháza 1, Szabadegyháza 2, DHE 1+2, Százhalombatta I-1 (DHE), Százhalombatta
I-2 (DHE), Százhalombatta I-3 (DHE), Százhalombatta I-5-1 (DHE), Székesfehérvár,
Székesfehérvár 1, Székesfehérvár 2, Szabadbattyán 1-1, Szabadbattyán 1-2

Baja

Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1-1, Bátmonostor 1-2, Felsõszentiván,
Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II, Várdomb

Békéscsaba

Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Telekgerendás,
Gerendás + Békéscsaba 3, Békéscsaba 3, Gyula, Mezõberény, Murony, Sarkad + Méhkerék,
Sarkad, Méhkerék, Újkígyós
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OMSZ mérési pont
megnevezése
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OTR/WEM kiadási pont megnevezése

Budapest-Lõrinc

Alag 1+2, Alag 1, Alag 2, Budaörs+Budatétény 1+Százhalombatta I-5-1 (DHE), Budaörs,
Budatétény 1, Cegléd I+II, Cegléd I, Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel 1-2+2, Csepel 1-2,
Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllõ 1+2, Gödöllõ 1, Gödöllõ 2, Gyál, Budapest, Ikarusz 1,
Ikarusz 2, Kõbánya 1, Soroksár 1-1, Csepel 1-1, Budatétény 2, Solymárvölgy 1-1,
Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1, Százhalombatta I-4 (DHE), Kõbánya 2, Rákospalota
2, Majosháza, Makád, Monor, Nagykõrös, Pilisvörösvár + Solymárvölgy 1-2, Pilisvörösvár,
Solymárvölgy 1-2, Pusztavacs, Soroksár 1-2, Szentendre 2, Szigetszentmiklós,
Szigetszentmiklós I, Szigetszentmiklós II, Szõd, Tököl, Újhartyán, Vác I+III-1-2, Vác I, Vác
III-1-2, Vác III-1-1 (DCM), Vecsés 1, Vecsés 2, Vecsés 3-1, Vecsés 3-2, Zsámbok 2, MOL
DUFI, Százhalombatta II-1 (DUFI), Százhalombatta II-2 (DUFI), Solymárvölgy 2, Ecser

Debrecen

Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bödönhát 1-2, Bödönhát 1-1, Debrecen, Debrecen I-1,
Debrecen I-2, Debrecen II, Debrecen I-3, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson,
Hajdúszoboszló II, Kaba 1-1, Kaba 1-2, Mezõsas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány,
Sáránd, Téglás, Tiszacsege

Eger

Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös, Hatvan, Kál, Mátraderecske,
Mezõkövesd, Mezõnagymihály, Nagyfüged, Pétervására, Sámsonháza, Tarnalelesz,
Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2, Visonta

Gyõr

Bábolna, Bõnyrétalap, Devecser, Devecser 1-2, Devecser 1-1, Gyõr 1+2+Töltéstava, Gyõr 1,
Gyõr 2, Töltéstava, Ikrény, Lovászpatona 1-1, Lovászpatona 1-2, Pápa

Káld

Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi

Kaposvár

Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonszéplak, Balatonboglár, Marcali, Háromfa, Kaposvár
I+II, Kaposvár I, Kaposvár II, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1-1, Öreglak 1-2, Somogyjád

Kapuvár

Csorna, Fertõszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér

Kecskemét

Bugac, Kecskemét I-1+I-2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I-1, Kecskemét I-2, Kecskemét II,
Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I+Városföld Kiskunfélegyháza I, Városföld,
Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse

Kelebia

Jánoshalma, Kunfehértó

Kiskunmajsa

Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank

Miskolc

Abaújkér, Center 2-1, Center 2-2, Center 2-3, Járdánháza, Kazincbarcika, Kazincbarcika I,
Kazincbarcika II, Kazincbarcika III-2 (MUCSONY), Kazincbarcika IV (BHE), Borsodchem,
Kazincbarcika III-1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezõcsát, Miskolc I+II-3+II-4,
Miskolc I, Miskolc II-3, Miskolc II-4, Miskolc II-1, Miskolc II-2, Miskolc II-5, Miskolc III
(HCM), Nemesbikk, Ózd I-l+Ózd II, Ózd I-1, Ózd II, Ózd I-2 (OERG), Rudabánya,
Sajókeresztúr, Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I-1-1 (THE),
Tiszaújváros II-3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros II-3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros I-1-3,
TVK, Tiszaújváros II-1 (TVK), Tiszaújváros II-4 (TVK-ER), Tiszaújváros II-2 (THE),
Vadna, Tiszaújváros I-2 (INERT), Tiszaújváros I-1-2 (TIFO)

Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós

Nagykanizsa

Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1-1, Lenti 1-2, Magyarszerdahely,
Nagykanizsa 1-1, Nagykanizsa 1-2

Nyíregyháza

Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Gyõrtelek 1+2, Gyõrtelek 1, Gyõrtelek 2, Ibrány, Kisvarsány
1+2, Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs, Nyírmeggyes,
Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza 1+2 + Nyírtelek 1, Nyíregyháza 1, Nyíregyháza
2, Nyírtelek 1, Nyírtelek 2, Õr, Petneháza, Tiszalök, Tiszavasvári, Vásárosnamény

Orosháza

Gerendás, Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II-1, Orosháza I, Orosháza
II-1, Orosháza II-2, Orosháza II-3, Pusztaföldvár
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OMSZ mérési pont
megnevezése
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OTR/WEM kiadási pont megnevezése

Paks

Aba, Törökkoppány, Fadd 1+2, Fadd 1-1, Fadd 1-2

Pécs

Bonyhád, Bonyhád 1-1, Bonyhád 1-2, Maráza, Pécs I-1+I-2+II, Pécs I-1, Pécs I-2, Pécs II,
Pécs III

Pitvaros

Battonya, Battonya 1-1, Battonya 1-2, Mezõhegyes, Tótkomlós, Végegyháza

Soltvadkert

Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár

Sopron

Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3

Szarvas

Ecsegfalva, Szarvas+Endrõd 1-1, Szarvas, Endrõd 1-1

Szécsény

Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó 2, Rétság,
Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény, Szigetmonostor, Vác II

Szeged

Algyõ I, Algyõ II, Hódmezõvásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged 1+2+Újszeged,
Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma Üllés 1, Kiskundorozsma, Üllés 2
(KTD)

Szentes

Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II

Szentgotthárd

Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd

Szentkirályszabadja

Ajka 1, Ajka 2, Balatonfûzfõ, Berhida, Herend, Keszthely, Kõröshegy, Papkeszi, Pétfürdõ 1,
Raposka, Somogysámson, Sümegcsehi 1-1, Sümegcsehi 1-2, Tapolca, Veszprém I-1+I-2+II
(BM), Veszprém I-1, Veszprém I-2, Veszprém II (BM), Õsi, Pétfürdõ 2

Szolnok

Abony, Berekfürdõ, Berekfürdõ 1-1, Berekfürdõ 1-2, Fegyvernek, Jászberény, Jászdózsa,
Karcag, Kenderes I-1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfû, Mezõtúr + Endrõd 1-2, Endrõd
1-2, Mezõtúr, Öcsöd, Szajol 1-1, Szolnok, Szolnok I, Szolnok II-1, Szolnok II-2,
Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II, Szajol 1-2, Kenderes I-2 (KTD)

Szombathely

Kõszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3, Vasszécsény

Tápiószele

Zsámbok 3

Tass

Kunadacs, Tass

Tát

Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu

Tata

Almásfüzitõ, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék

Záhony

Mándok

Zalaegerszeg

Nagylengyel 1-1, Nagylengyel 1-2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1-1, Pókaszepetk
1-2, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2, Nagylengyel KTD NLT,
Nagylengyel 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 szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a), c) és
e) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva
– a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális
és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. §
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2009/87. szám
6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik napon
lép hatályba, és hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.
Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter

1. melléklet
a 20/2009. (VI. 25.) ÖM rendelethez
Az R. 6. melléklete V. pontjának 5. alpontja helyébe
a következõ szöveg lép:
„5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérõ szempontjai:
a) Ha a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
20. §-ának (1) bekezdése alapján a vizsgabizottság a gyakorlati vizsgafeladatok, illetve ezek értékelési útmutatóinak jóváhagyását megelõzõen azokat módosította, vagy
a vizsgaszervezõvel módosíttatta, illetve átdolgoztatta, akkor e tényt a vizsgajegyzõkönyvben rögzíteni kell.
b) A kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatokat
és az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát az értékelést végzõ szakértõ a %-os értékelési javaslatával legkésõbb az utolsó vizsgafeladat (vizsgatevékenység) megkezdése elõtt adja át a vizsgabizottság elnökének.”

2. §

2. melléklet
a 20/2009. (VI. 25.) ÖM rendelethez

Az R. 10. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

Az R. 10. mellékletének IV–V. pontjai helyébe a következõ szöveg lép:
„IV. Szakmai követelmények

3. §
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
Az R. 11. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

4. §

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0780-06
Temetkezési szolgáltatási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:

Az R. 11. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

5. §
Az R. 12. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

Feladatprofil:
Adminisztrációt végez
Ajánlatot tesz a feliratozásra
Ajánlatot tesz a kellékekre
Átveszi a ruhákat jegyzék szerint és öltözteti a halottat
Átveszi a szükséges iratokat
Átveszi, azonosítja és elszállítja a halottat
Azonosítja és minõségileg átveszi a kellékeket
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Azonosítja, átveszi, majd átadja a halottat
Azonosítja, fóliába vagy exhumaládába helyezi a csontokat
Beazonosítja a sírt
Behelyezi a koporsót a gyászkocsiba
Betartja a halottszállításra, valamint a rendkívüli halálesetre vonatkozó szabályokat
Betartja az egészségügyi és kegyeleti szabályokat, fertõtlenít
Biztosítja a búcsúztatás kellékeit
Biztosítja a ravatal eszközeinek mûködését
Biztosítja a tárolást, hûtést
Biztosítja a temetések feltételeit
Biztosítja az állandó készenlétet, a szállítójármûvet
szállításra alkalmas állapotban tartja
Biztosítja az exhumálás feltételeit
Búcsúztatja a halottat
Egyeztet a búcsúztatóval
Egyezteti és felveszi a temetés lebonyolítására vonatkozó rendeléseket
Egyeztet a megrendelõvel
Egyeztet a sírhelyrõl és az idõpontról
Egyeztet az illetékes hatóságokkal és szervekkel
Egyeztet az ügyeletes orvossal a szállítás helyérõl és
módjáról
Egyezteti az exhumálás idejét, módját, helyszínét
Együttmûködik a kerámia-lappal történõ azonosításban
Elkészíti a sírjelzõt és kellékeit
Ellátja a megrendelõt gyászjelentéssel, értesítõvel, köszönõ lappal
Ellenõrzi a hamvaszthatóság tényét
Ellenõrzi a nemesfém nyilatkozatot
Ellenõrzi az exhumálási engedélyt, beszerzi a sírnyitási
engedélyt
Elõkészíti a halottat a temetésre
Elõkészíti a sírba helyezés eszközeit
Elvégzi a hamvasztást
Elvégzi a koporsóval kapcsolatos munkákat
Elvégzi a sírnyitást, exhumálást, újratemetést
Értesíti az ügyeletes szállítót, és ellenõrzi a szállítás kellékeit
Felépíti a ravatalt
Feltakarítja a ravatal helyét
Felveszi a búcsúbeszéd adatait
Fenntartja és mûködteti a temetõ infrastruktúráját, zöldfelületeit, épületeit
Figyelemmel kíséri a szertartás menetét
Fogadja a búcsúztatót
Fogadja a hozzátartozókat
Gondoskodik az újratemetésrõl, vagy hamvasztásról
Hamvakat hût, õröl és urnabetétbe helyez
Hamvakat szór
Hamvasztóba tolja a halottat
Kellékekkel ellát
Kiadja az urnát és a kiadást dokumentálja
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Kialakítja és betartatja a temetõ rendjét
Kitölti a temetkezéshez szükséges iratokat
Kiviszi a koszorúkat és a kellékeket a gyászkocsihoz
Koordinálja a közremûködõk munkáját
Koszorúkat az állványra helyezi
Közremûködik a kellékek kiválasztásában és tájékoztat
a közzététel lehetõségeirõl
Közremûködik az engedélyek beszerzésében
Lebontja a ravatalt
Lebonyolítja a hamvasztásos temetést
Leereszti a koporsót a szertartással összhangban
Lezárja a koporsót
Megírja és elmondja a búcsúbeszédet
Megrendeli a meglévõ sírhellyel kapcsolatos munkákat
Megrendelõt, számlát készít
Összehangolja a temetéseket, kijelöli a temetés helyét
Ravataloz
Ravataltól a sírhelyig szállítja a halottat
Rendelkezik a sírkõ bontásáról
Rögzíti a bejelentés tényét
Rögzíti a megrendelõkkel történt egyeztetéseket
Sírba, vagy urnafülkébe, urnasírba, urnakriptába temet
Sírhelyet kiássa
Sírhoz szállítja a gyászkocsiból a halottat, pallóra vagy
koporsóliftre helyezi
Sírt befed, az eszközöket elszállítja
Szerzõdést köt a temetõ fenntartójával, üzemeltetõjével
Tájékozódik az elhunytról
Tájékoztat a kegyeleti kellékekrõl
Tájékoztat a kötelezõ temetkezési kellékekrõl
Tájékoztat a szolgáltatásról
Temetõgondnoki feladatokat lát el
Temetõrõl térképet készíttet, aktualizálja, kifüggeszti
Tisztítja, kozmetikázza, borotválja, helyreállítja a halottat
Urnabetétet urnába helyez, azonosít, feliratoz
Üzemelteti, fenntartja a temetõt
Vezeti a szükséges nyilvántartásokat
Zárszót mond a sírnál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A temetõkre és a temetkezésre vonatkozó általános
jogi ismeretek alkalmazása
A A temetkezési szolgáltatás szakmai ismereteinek
alkalmazása
B A kegyeleti kommunikációra vonatkozó szakmai
ismeretek alkalmazása
B A temetõ- és a temetkezési kultúrára vonatkozó ismeretek bemutatása
B A temetõ fenntartásának és a temetõ üzemeltetésének gyakorlata
B Közegészségügyi, környezet-egészségügyi, munkabiztonsági normák
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvû beszédkészség
3 Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelõsségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezõkészség
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elõvigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0781-06
Temetkezési asszisztensi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Adminisztrációt végez
Ajánlatot tesz a feliratozásra
Ajánlatot tesz a kellékekre
Átveszi a ruhákat jegyzék szerint és öltözteti a halottat
Átveszi a szükséges iratokat
Azonosítja, fóliába vagy exhumaládába helyezi a csontokat
Beazonosítja a sírt
Behelyezi a koporsót a gyászkocsiba
Betartja az egészségügyi és kegyeleti szabályokat, fertõtlenít
Biztosítja a búcsúztatás kellékeit
Biztosítja a ravatal eszközeinek mûködését
Búcsúztatja a halottat
Egyeztet a búcsúztatóval
Egyezteti és felveszi a temetés lebonyolítására vonatkozó rendeléseket
Egyeztet a megrendelõvel
Egyeztet a sírhelyrõl és az idõpontról
Egyeztet az ügyeletes orvossal a szállítás helyérõl és
módjáról
Egyezteti az exhumálás idejét, módját, helyszínét

2009/87. szám

Együttmûködik a kerámia-lappal történõ azonosításban
Elkészíti a sírjelzõt és kellékeit
Ellátja a megrendelõt gyászjelentéssel, értesítõvel, köszönõ lappal
Elõkészíti a halottat a temetésre
Elõkészíti a sírba helyezés eszközeit
Elvégzi a hamvasztást
Elvégzi a koporsóval kapcsolatos munkákat
Elvégzi a sírnyitást, exhumálást, újratemetést
Értesíti az ügyeletes szállítót, és ellenõrzi a szállítás kellékeit
Felépíti a ravatalt
Feltakarítja a ravatal helyét
Felveszi a búcsúbeszéd adatait
Fenntartja és mûködteti a temetõ infrastruktúráját, zöldfelületeit, épületeit
Fogadja a búcsúztatót
Fogadja a hozzátartozókat
Hamvakat hût, õröl és urnabetétbe helyez
Hamvakat szór
Hamvasztóba tolja a halottat
Kellékekkel ellát
Kiadja az urnát és a kiadást dokumentálja
Kitölti a temetkezéshez szükséges iratokat
Kiviszi a koszorúkat és a kellékeket a gyászkocsihoz
Koszorúkat az állványra helyezi
Közremûködik a kellékek kiválasztásában és tájékoztat
a közzététel lehetõségeirõl
Közremûködik az engedélyek beszerzésében
Lebontja a ravatalt
Leereszti a koporsót a szertartással összhangban
Lezárja a koporsót
Megírja és elmondja a búcsúbeszédet
Megrendeli a meglévõ sírhellyel kapcsolatos munkákat
Megrendelõt, számlát készít
Ravataloz
Ravataltól a sírhelyig szállítja a halottat
Rögzíti a bejelentés tényét
Rögzíti a megrendelõkkel történt egyeztetéseket
Sírba, vagy urnafülkébe, urnasírba, urnakriptába temet
Sírhelyet kiássa
Sírhoz szállítja a gyászkocsiból a halottat, pallóra vagy
koporsóliftre helyezi
Sírt befed, az eszközöket elszállítja
Tájékozódik az elhunytról
Tájékoztat a kegyeleti kellékekrõl
Tájékoztat a kötelezõ temetkezési kellékekrõl
Tájékoztat a szolgáltatásról
Temetõgondnoki feladatokat lát el
Tisztítja, kozmetikázza, borotválja, helyreállítja a halottat
Urnabetétet urnába helyez, azonosít, feliratoz
Zárszót mond a sírnál
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A kegyeleti kommunikációra vonatkozó szakmai ismeretek alkalmazása
B A temetõ- és a temetkezési kultúrára vonatkozó ismeretek bemutatása
C A temetõ fenntartásának és a temetõ üzemeltetésének gyakorlata
C Közegészségügyi, környezet-egészségügyi, munkabiztonsági normák
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3 Köznyelvi beszédkészség
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvû beszédkészség
3 Elemi számolási készség
3 Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Felelõsségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezõkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtõ készség
Udvariasság
Empatikus készség
Adekvát metakommunikáció
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elõvigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0782-06
Temetõi munkás feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Átveszi a ruhákat jegyzék szerint és öltözteti a halottat
Azonosítja, fóliába vagy exhumaládába helyezi a csontokat
Beazonosítja a sírt
Behelyezi a koporsót a gyászkocsiba
Betartja az egészségügyi és kegyeleti szabályokat, fertõtlenít
Biztosítja a ravatal eszközeinek mûködését
Elõkészíti a halottat a temetésre
Elõkészíti a sírba helyezés eszközeit
Elvégzi a hamvasztást
Elvégzi a koporsóval kapcsolatos munkákat
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Elvégzi a sírnyitást, exhumálást, újratemetést
Felépíti a ravatalt
Feltakarítja a ravatal helyét
Fenntartja és mûködteti a temetõ infrastruktúráját, zöldfelületeit, épületeit
Hamvakat hût, õröl és urnabetétbe helyez
Hamvakat szór
Hamvasztóba tolja a halottat
Kellékekkel ellát
Kiviszi a koszorúkat és a kellékeket a gyászkocsihoz
Koszorúkat az állványra helyezi
Lebontja a ravatalt
Leereszti a koporsót a szertartással összhangban
Lezárja a koporsót
Ravataloz
Ravataltól a sírhelyig szállítja a halottat
Sírba, vagy urnafülkébe, urnasírba, urnakriptába temet
Sírhelyet kiássa
Sírhoz szállítja a gyászkocsiból a halottat, pallóra vagy
koporsóliftre helyezi
Sírt befed, az eszközöket elszállítja
Temetõgondnoki feladatokat lát el
Tisztítja, kozmetikázza, borotválja, helyreállítja a halottat
Urnabetétet urnába helyez, azonosít, feliratoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A temetõ fenntartására és a temetõ üzemeltetésére
vonatkozó gyakorlat bemutatása
C Közegészségügyi, környezet-egészségügyi, munkabiztonsági normák
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Tájékozódás
Személyes kompetenciák:
Erõs fizikum
Térbeli tájékozódás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelõsségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Testi erõ
Társas kompetenciák: –
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elõvigyázatosság
Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú,
Temetkezési szolgáltató megnevezésû szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója

0780-06
0781-06
0782-06

megnevezése

Temetkezési szolgáltatási feladatok
Temetkezési asszisztensi feladatok
Temetõi munkás feladatok
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Az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú,
Temetkezési asszisztens megnevezésû részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

0781-06
0782-06

megnevezése

Temetkezési asszisztensi feladatok
Temetõi munkás feladatok
Az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú,
Temetõi munkás megnevezésû részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

0782-06

megnevezése

Temetõi munkás feladatok

V. Vizsgáztatási követelmények
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele: –
Szakmai dolgozat:
Temetkezési szolgáltató szakmai követelménymodul
teljesítése esetén: A temetkezési szolgáltatás szakmai ismereteinek alkalmazása tárgykörben szakmai dolgozat készítése
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0780-06
Temetkezési szolgáltatási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A temetõkre és temetkezésre vonatkozó jogi ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A temetkezési szolgáltatás szakmai ismereteinek alkalmazása, valamint a szakmai dolgozat megvédése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 20 perc (felkészülési idõ 10 perc, válaszadási idõ 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0781-06
Temetkezési asszisztensi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kegyeleti kommunikáció alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 20 perc (felkészülési idõ 10 perc, válaszadási idõ 10 perc)
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A temetõkultúrával és a temetkezési kultúrával kapcsolatos ismeretek bemutatása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0782-06
Temetõi munkás feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A temetõ fenntartása és üzemeltetése gyakorlatának bemutatása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Közegészségügyi, környezet-egészségügyi, munkabiztonsági elõírások ismertetése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 20 perc (felkészülési idõ 10 perc, válaszadási idõ 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési
szolgáltató megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 40
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 30
Az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú, Temetkezési
asszisztens megnevezésû részszakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
2. vizsgarész: 50
3. vizsgarész: 50
Az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Temetõi
munkás megnevezésû részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
3. vizsgarész: 100
Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési
szolgáltató megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben
a vizsgázó az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú, Temetkezési asszisztens megnevezésû részszakképesítéssel
rendelkezik
1. vizsgarész: 100
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Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési
szolgáltató megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben
a vizsgázó az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Temetõi munkás megnevezésû részszakképesítéssel rendelkezik
1. vizsgarész: 60
2. vizsgarész: 40
Az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú, Temetkezési
asszisztens megnevezésû részszakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú,
Temetõi munkás megnevezésû részszakképesítéssel rendelkezik
2. vizsgarész: 100
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérõ szempontjai: –”

3. melléklet
a 20/2009. (VI. 25.) ÖM rendelethez
Az R. 11. melléklete V. pontjának 2. alpontja helyébe
a következõ szöveg lép:
„2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0783-06
Tûzoltó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A készenléti szolgálatot ellátó tûzoltó szolgálati, tûzoltási és mûszaki feladatainak alapjai, szabályozása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szakfelszerelések megszerelése, alkalmazása rajkötelékben
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A védõeszközök kezelése, ellenõrzése, használata és
karbantartása.
A hírforgalmi eszközök kezelése és rádiókapcsolat
megvalósítása.
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
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A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A készenléti szolgálatot ellátó tûzoltó tûzoltási, mentési
és szolgálati feladatainak, valamint az alkalmazott technikai eszközök mûszaki sajátosságainak ismertetése.
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 30%
2. feladat: 20%
3. feladat: 20%
4. feladat: 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0784-06
Tûzoltó technikusi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Feltételezett tûzoltási szituáció felszámolási feladatainak vezetése (a tûzvizsgálathoz kötelezõ adatgyûjtési tevékenység végrehajtásával)
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A tûzoltást segítõ szaktevékenységek ismertetése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A készenléti szolgálat ellátásának mûszaki, valamint
a tûzoltás-mûszaki mentés vezetésének tûzoltó technikusi
feladatai
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 45%
2. feladat: 20%
3. feladat: 35%”

4. melléklet
a 20/2009. (VI. 25.) ÖM rendelethez
Az R. 11. melléklete V. pontjának 5. alpontja helyébe
a következõ szöveg lép:
,,5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérõ szempontjai:
A kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatokat és az
eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát az értékelést
végzõ szakértõ a %-os értékelési javaslatával legkésõbb az
utolsó vizsgafeladat (vizsgatevékenység) megkezdése
elõtt adja át a vizsgabizottság elnökének.”
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5. melléklet
a 20/2009. (VI. 25.) ÖM rendelethez

azokat e határozat közzétételének napjával megsemmisíti.

Az R. 12. melléklete V. pontjának 5. alpontja helyébe
a következõ szöveg lép:

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

,,5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérõ szempontjai:
a) Ha a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
20. §-ának (1) bekezdése alapján a vizsgabizottság a gyakorlati vizsgafeladatok, illetve ezek értékelési útmutatóinak jóváhagyását megelõzõen azokat módosította, vagy
a vizsgaszervezõvel módosíttatta, illetve átdolgoztatta, akkor e tényt a vizsgajegyzõkönyvben rögzíteni kell.
b) Az 1. vizsgarész akkor tekinthetõ eredményesnek,
ha a vizsgázó a vizsgarész 1. számú gyakorlati vizsgafeladatát 50%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette és
a vizsgarész %-os eredménye is meghaladja az 50%-ot.
c) Az 1. vizsgarész 1. számú gyakorlati, valamint
a 2. vizsgarész 1. számú írásbeli vizsgafeladatánál a kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatokat és az eredeti
írásbeli vizsgafeladat egy példányát az értékelést végzõ
szakértõ a %-os értékelési javaslatával legkésõbb az utolsó
vizsgatevékenység megkezdése elõtt adja át a vizsgabizottság elnökének.”

VI. Az Alkotmánybíróság
határozatai és végzései
Az Alkotmánybíróság
69/2009. (VI. 25.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Átány Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a szociális
ellátásokról szóló 8/2005. (VIII. 8.) rendelete 11. §
(13) bekezdés b), c) és d) pontja alkotmányellenes, ezért

INDOKOLÁS
I.
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetõje – miután Átány Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete a törvényességi észrevételével nem értett egyet – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 99. § (2) bekezdés
a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva indítványozta
Átány Község Önkormányzata Képviselõ-testülete által
alkotott, a szociális ellátásokról szóló 8/2005. (VIII. 8.)
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 11. § (13) bekezdés b), c) és
d) pontja alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Kifejtette, hogy a szociális igazgatásról és ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 43/B. §
(1) bekezdése lehetõséget ad a települési önkormányzat
képviselõ-testületének az Szt.-ben meghatározott eseteken
kívül is ápolási díj megállapítására, azonban a felhatalmazás nem korlátlan. A feltételeknek összhangban kell állniuk azzal, az Szt.-ben megfogalmazott céllal, hogy a tartósan beteg, gondozásra szoruló személyek otthoni ápolása
biztosított legyen.
Az Ör. 11. § (2) bekezdése a súlyosan fogyatékos, vagy
tartósan beteg 18 év alatti személy hozzátartozójának – az
Szt. alapján kötelezõen megállapítandó – ápolási díjra való
jogosultságát, míg a 11. § (4) bekezdése a 18 év feletti, súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg, önmaga ellátására
képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló személy
ápolását végzõ nagykorú hozzátartozó számára megállapítható ápolási díjat szabályozza, a (13) bekezdésben írt
kivételekkel. Az indítványozó véleménye szerint
a (13) bekezdés b) és d) pontja azáltal, hogy a díjazásra jogosultságot e személyek tekintetében munkaviszony hiányához, vagy vállalkozás folytatásához köti, nem felel
meg az Szt.-ben foglaltaknak, amely szerint „az ápolási díj
folyósításának mindenféle esetre vonatkozó törvényi alapfeltétele éppen az, hogy az ápoló keresõtevékenységet
nem folytathat (napi 4 órán túl).” Ezáltal az Ör. az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését sértõen indokolatlan megkülönböztetést eredményez az ápolást ellátó személyek között aszerint, hogy munkaviszonyban állnak-e, vagy sem.
A 11. § (13) bekezdés c) pontja pedig – amely szerint az
ápolási díj nem állapítható meg, ha van másik, ápolásra al-
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kalmas hozzátartozó – az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésébe ütközik. A rendelkezés az eredeti igénylõt egy másik
„alkalmas” hozzátartozóra tekintettel kizárja az ápolási
díjra jogosultak közül, holott lehetséges, hogy utóbbi személy esetében nem állnak fenn a díjra jogosultság egyéb
feltételei, vagy nem kívánja a beteget ápolni, és így a beteg
ellátatlan marad.

II.
Az Alkotmánybíróság az indítvány elbírálásánál a következõ jogszabályi rendelkezéseket vette figyelembe:
1. Az Alkotmány vonatkozó rendelkezései:
„44/A. § (2) A helyi képviselõtestület a feladatkörében
rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb
szintû jogszabállyal.”
„70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve
az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
2. Az Ör. támadott rendelkezése:
„11. § (13) Nem állapítható meg ápolási díj a 11. §
(3) bekezdés alapján igényelt esetben, ha
(…)
b) a család jövedelmére tekintet nélkül, ha az igénylõ
munkaképeskorú, de munkaviszonya, keresõ foglalkozása
nincs, kivéve ha munkaviszonya, keresõ foglalkozása az
ápolandó személy ápolása miatt szûnt meg,
c) van másik olyan hozzátartozója is, aki az ápolandó
személy ápolására alkalmas és azt el tudja látni,
d) az igénylõnek munkaviszonya nincs ugyan, de vállalkozói igazolvány alapján vállalkozói tevékenységet
folytat,
(…)”

III.
Az indítvány megalapozott.
Az Alkotmánybíróság az indítványt úgy értelmezte,
hogy az indítványozó az Ör. 11. § (13) bekezdése valamennyi kifogásolt alpontját ellentétesnek tartotta az
Szt.-vel, ezért az alkotmányossági vizsgálatot elõször e tekintetben folytatta le.
A települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) az Ötv. 8. § (4) bekezdése szerint köteles gon-
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doskodni a szociális alapellátásról. Az Szt. 3. § (5) bekezdése rögzíti, hogy a pénzbeli, a természetben nyújtott és
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes
formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását,
a szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét e törvény határozza meg. Az ellátások formái az
Szt. 25. § (1) bekezdése értelmében pénzbeli, illetõleg az
Szt. 47. §-a szerint természetben nyújtott ellátások. Elõbbi
körbe tartozik az ápolási díj, amelyre az a hozzátartozó jogosult, aki súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év
alatti személy gondozását, ápolását végzi (a továbbiakban:
alanyi jogú ápolási díj, Szt. 41. §). Emellett az Szt. 43/B. §
(1) bekezdése felhatalmazást ad az önkormányzat képviselõ-testületének arra, hogy az önkormányzat rendeletében
– meghatározott feltételek fennállása esetén – a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását
végzõ hozzátartozó részére is ápolási díjat (a továbbiakban: méltányossági ápolási díj) állapítson meg azzal, hogy
a díj megállapítása során megfelelõen alkalmazni kell az
Szt. – állandó és tartós gondozásra szoruló, illetõleg fokozott ápolást igénylõ, súlyosan fogyatékos személy hozzátartozója ápolási díjának megállapítására vonatkozó –
41–43. §-okban foglaltakat. Az Szt. 42. § (1) bekezdése
tartalmazza az ápolási díjra jogosultságot kizáró okokat,
közöttük a d) pontban azt az esetet, ha a hozzátartozó napi
4 órát meghaladó munkaidõben keresõ tevékenységet
folytat.
Az Szt. 43/B. §-ában szabályozott méltányossági ápolási díj megállapítására az alanyi jogú ápolási díjra vonatkozó szabályok alkalmazandók. Mivel az Szt. ezen
szabályai nem diszpozitívek, az önkormányzatnak nincs
lehetõsége a feltételek további szûkítésére. Az Ör. 11. §
(13) bekezdése b) és d) pontja azonban minden további
feltétel nélkül kizárta a nem keresõ, illetõleg vállalkozási tevékenységet folytató hozzátartozót az ápolási díjra
jogosultak körébõl, amely ellentétes az Szt. 43/B. §
(2) bekezdése folytán alkalmazandó 42. § (1) bekezdés
d) pontjával, így sérti az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését. Az Ör. 11. § (13) bekezdés c) pontja pedig ugyanebbõl az okból alkotmányellenes, mert a rendelkezés
egy, az Szt. – de egyébként az Ör. – feltételeinek mindenben megfelelõ hozzátartozó számára egy további
hozzátartozó ápolásra – pontosan meg nem határozott
kritériumok szerinti – alkalmassága esetén ugyancsak
nem tette lehetõvé, hogy ápolási díjat kapjon.
A fentiekre figyelemmel az Alkotmánybíróság a támadott rendelkezéseket megsemmisítette.
Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint,
ha az indítvánnyal támadott jogszabályt vagy annak egy
részét az Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközõnek
minõsíti és ezért azt megsemmisíti, akkor a további alkotmányi rendelkezések esetleges sérelmét a már megsemmisített jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben érdemben nem vizsgálja. [44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH

18008

MAGYAR KÖZLÖNY

1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB határozat, ABH
1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997,
361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000,
420, 423.; 38/2003. (VI. 26.) AB határozat, ABH 2003,
829, 835.] Mivel az Alkotmánybíróság a támadott rendelkezés alkotmányellenességét megállapította és megsemmisítette, ezért nem vizsgálta annak az Alkotmány 70/A. §
(1) bekezdésébe való ütközését.
A megsemmisített rendelkezések az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban:
Abtv.) 42. § (1) bekezdése alapján e határozatnak a Magyar Közlönyben történõ közzétételének napján vesztik
hatályukat.
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A határozat Magyar Közlönyben történõ közzététele az
Abtv. 41. §-án alapul.

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1235/H/2007.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak
pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû használatát
Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas
bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 9975 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában megjelenõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY
– a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjaként – folyamatosan frissülõ, összefoglaló képet ad az adózást, a pénzügyeket, a számvitelt érintõ valamennyi kérdésrõl, információról, változásról, újdonságról. Az adózási és egyéb pénzügyi kérdésekben érintettek, illetve a téma iránt érdeklõdõk egy hivatalos lapban összefoglalva, a teljesség igényével
tájékozódhatnak az õket érintõ kérdésekrõl, az aktuális változásokról, pályázati és egyéb szakmai felhívásokról.
A Pénzügyi Közlöny folyamatosan, teljes terjedelmükben közzéteszi a pénzügyi területen alkotott új jogszabályok
szövegét, az egyes jogszabályok módosításait, valamint a jogalkalmazást megkönnyítve megjelenteti az azokhoz
fûzött indoklást is. A fentieken túl a lap tartalmazza a pénzügyi területet érintõen közzétett állami irányítás egyéb
jogi eszközeit, közleményeket, pályázatokat, továbbképzéseket, álláshirdetéseket, az egyes pénzügyi szervezetek közleményeit, tájékoztatóit, az egyes cégeket érintõ hirdetményeket.
2009. évi éves elõfizetési díj: 45 108 Ft áfával, féléves elõfizetés: 22 554 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Pénzügyi Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2009. évi elõfizetési díj egy évre: 45 108 Ft áfával.
fél évre: 22 554 Ft áfával.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft
312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft
351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

¨
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¨
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Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a
266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes
szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse,
megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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