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Tar ta lom jegy zék

98/2010. (IV. 2.) Korm.
rendelet

A külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról  szóló
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról 12558

99/2010. (IV. 2.) Korm.
rendelet

A Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mûködésérõl  szóló
156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról 12559

100/2010. (IV. 2.) Korm.
rendelet

A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok
akkreditációjának szabályairól  szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet
módosításáról 12561

101/2010. (IV. 2.) Korm.
rendelet

Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló
181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról 12563

102/2010. (IV. 2.) Korm.
rendelet

Az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban
található adatok felülvizsgálatáról 12565

12/2010. (IV. 2.) IRM
rendelet

Egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeleteknek a Vízuminformációs
Rendszer alkalmazásával, valamint a Vízumkódex hatálybalépésével
összefüggõ jogharmonizációs célú módosításáról 12568

28/2010. (IV. 2.) KHEM
rendelet

Egyes hajózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 12569

65/2010. (IV. 2.) KE
határozat

Kitüntetés adományozásáról 12574

66/2010. (IV. 2.) KE
határozat

Kitüntetés adományozásáról 12574

67/2010. (IV. 2.) KE
határozat

Kitüntetés adományozásáról 12575

68/2010. (IV. 2.) KE
határozat

Mérnök vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl 12576
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 98/2010. (IV. 2.) Korm. rendelete
a külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról  szóló
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény 41.  § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról  szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
(a továb biak ban: Utvhr.) 7.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A konzuli tisztviselõ a magánútlevél kiadásával összefüggõ közremûködõi feladatai körében:
a) átveszi a magánútlevél kiadására irányuló kérelmet,
b) ellenõrzi a kérelmezõ személyi adatait és magyar állampolgárságát,
c) a kérelemnek megfelelõ adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elõ,
d) a kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és csatolt mellékleteit megküldi
a Hivatalnak,
e) gondoskodik az úti okmánynak az ügyfél részére történõ átadásáról, és az átadás tényérõl a Hivatalt értesíti,
f) gondoskodik az át nem vett okmányok megõrzésérõl, majd a Hivatalnak selejtezés céljából történõ megküldésérõl,
g) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítésérõl, valamint
h) kérelem esetén lehetõvé teszi a tároló elem adattartalmának ellenõrzését.”

2.  § Az Utvhr. 13.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A konzuli tisztviselõ a rendes eljárásban külföldön benyújtott magánútlevél iránti kérelem formanyomtatványát és 
a kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a külügyminiszteren keresztül megküldi,
az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a Hivatalnak.”

3.  § Az Utvhr. 15.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a kérelmezõ olyan személy, akinek a cselekvõképességét a bíróság úgy korlátozta, hogy a korlátozás kiterjed
a külföldre utazás jogának gyakorlására (a továb biak ban: gondnokság alatt álló), továbbá a kiskorú kérelmét
a tör vényes képviselõ nyújtja be. A személyes megjelenés kötelezettsége alól a kérelmezõ nem mentesül, kivéve,
ha kiskorú, és útlevelének a második biometrikus adatot nem kell tartalmaznia.”

4.  § (1) Az Utvhr. 23.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a kérelmezõ a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik, akkor az úti okmányt a személyiadat-
és lakcímnyilvántartásból átvett személyes adatokkal kell kiállítani.”

(2) Az Utvhr. 23.  §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az úti okmányt a kérelmezõ a kérelem benyújtásakor tett kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában
foglaltaknak meg fele lõen
a) személyesen vagy tör vényes képviselõje útján a körzetközponti jegyzõnél,
b) külföldön a konzuli tisztviselõnél vagy a konzuli tisztviselõ által – a könyvelt küldeményként történõ kézbesítésre
vonatkozó szabályoknak meg fele lõen – postára adott úti okmányt postai úton,
c) az eljáró útlevélhatóságnál, vagy
d) belföldön – a könyvelt küldeményként történõ kézbesítésre vonatkozó szabályoknak meg fele lõen – postai úton
veheti át.
(3) A kérelmezõ az okmány és a benne lévõ tároló elem tartalmát a körzetközponti jegyzõnél, a konzuli tisztviselõnél
vagy az eljáró útlevélhatóságnál személyesen ellenõrizheti.”
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5.  § Az Utvhr. a következõ 30/A.  §-sal egészül ki:
„30/A.  § E rendeletnek a külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról  szóló 101/1998. (V. 22.) Korm.
rendelet módosításáról  szóló 98/2010. (IV. 2.) Korm. rendelettel megállapított 7.  § (3) bekezdését, 13.  § (2), (4)
és (5) bekezdését, 15.  § (4) bekezdését, 18.  § (1) bekezdés d) pontját, 19.  § (6) bekezdését, valamint 23.  §
(1)–(3) bekezdését a magánútlevél iránti kérelem benyújtására és a közremûködõi feladatok ellátására – a berlini
székhelyû konzuli tisztviselõ kivételével – 2010. december 1-jétõl kell alkalmazni.”

6.  § Az Utvhr. 7.  § (2) bekezdés b) pontjában az „útlevélhez  való jogosultságát” szövegrész helyébe a „magyar
állampolgárságát” szöveg, 13.  § (2) bekezdésében a „vagy a körzetközponti jegyzõ” szövegrész helyébe az
„ , a körzetközponti jegyzõ vagy a konzuli tisztviselõ” szöveg, 13.  § (4) bekezdésében az „a kinyomtatott” szövegrész
helyébe a „kinyomtatott és aláírt” szöveg, 15.  § (4) bekezdésében az „okoz, kérelmét” szövegrész helyébe az „okoz,
az Utv. 7.  § (4) bekezdése, valamint az Utv. 10.  § (1) és (2) bekezdése szerinti kérelmét” szöveg, 18.  § (1) bekezdés
d) pontjában az „érvényességi idejû,” szövegrész helyébe az „érvényességi idejû úti okmányát,” szöveg, 19.  §
(6) bekezdésében az „az ellenõrzés” szövegrész helyébe az „a személyazonosság és a magyar állampolgárság
ellenõrzése” szöveg lép.

7.  § Hatályát veszti az Utvhr. 30.  § (2) és (3) bekezdése.

8.  § Ez a rendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 99/2010. (IV. 2.) Korm. rendelete
a Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mûködésérõl  szóló
156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112.  § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  §
(1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mûködésérõl  szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továb biak ban:
R.) 6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § (1) A Szakértõ Testület nevében a szakértõi véleményt a Szakértõ Testület elnöke által – az ügy természetének
meg fele lõen – kijelölt tagokból álló, három- vagy öttagú szakértõi tanács (a továb biak ban: eljáró tanács) alakítja ki
szótöbbséggel.
(2) Az ügy elõadóját és – a jogi szakvizsgával rendelkezõ testületi tagok közül – az eljáró tanács elnökét szintén
a Szakértõ Testület elnöke jelöli ki.
(3) A Szakértõ Testület nevében a szakértõi véleményt a Szakértõ Testület elnöke által, az ügy természetének
meg fele lõen kijelölt szakértõ (a továb biak ban: egyes szakértõ) is kialakíthatja. Egyes szakértõ jelölhetõ ki különösen,
ha az ügy megítélése egyszerû, és a kirendelésben vagy megbízásban feltett kérdések megválaszolásához a testület
egyetlen tagja megfelelõ szakértelemmel rendelkezik.
(4) Ha a szakértõi vélemény kialakításához olyan különleges szakismeretre is szükség van, amellyel a Szakértõ Testület
tagjai nem rendelkeznek, tanácskozási joggal külsõ szakértõ közremûködése is igénybe vehetõ.
(5) Az egyes szakértõ eljárására az eljáró tanácsra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 6.  § (1) bekezdés kivételével.
(6) A Szakértõ Testület véleményének kialakításában nem vehet részt olyan személy, akivel szemben a bíróság vagy
más hatóság elõtt folyamatban lévõ eljárástól függõen az adott eljárásra vonatkozó tör vény szerinti szakértõkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki olyan szervezet tulajdonosa, tagja vagy alkalmazottja, amely az adott ügyben
félként vagy hatóságként vesz vagy vett részt, az ügyben félként résztvevõ hozzátartozója,  illetve akitõl az ügy
tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható el. A Szakértõ Testület elnöke hivatalból biztosítja, hogy kizárt tag ne
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vegyen részt a szakértõi vélemény kialakításában. A kijelölt tag köteles a Szakértõ Testület elnökének haladéktalanul
bejelenteni, ha vele szemben kizárás alapjául szolgáló ok merült fel.”

2.  § Az R. 9.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szakértõi vélemény elkészítéséért az eljáró tanács tagjait, az egyes szakértõt és a 6.  § (4) bekezdése szerint
igénybe vett külsõ szakértõt díjazás illeti meg, amelyet a 7.  § (2)–(4) bekezdése alapján befolyt díjból az MSZH fizet ki
az eljáró tanács tagjainak, az egyes szakértõnek,  illetve a külsõ szakértõnek.”

3.  § Az R. 10.  § a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mûködésérõl  szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet
módosításáról  szóló 99/2010. (IV. 2.) Korm. rendelettel (a továb biak ban: Módr.) megállapított 6.  § és 9.  § (1) bekezdés
és az 1. melléklet rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését megelõzõen érkezett megkeresésekre és megbízásokra nem
kell alkalmazni.”

4.  § Az R. a következõ 11.  §-sal egészül ki:
„11.  § E rendelet 1.  §-a és 5–10.  §-a a belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló 2006. decemberi 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek  való megfelelést szolgálja.”

5.  § Az R. Melléklete helyébe e rendelet melléklete szerinti 1. melléklet lép.

6.  § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

7.  § Az 1–2.  § a belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló 2006. decemberi 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek  való megfelelést szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 99/2010. (IV. 2.) Korm. rendelethez

„1. melléklet
a Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mûködésérõl  szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelethez

1. A szakértõi vélemény díja:
1.1. egyes szakértõ esetén 80 000 Ft; 
1.2. háromtagú tanács esetén 180 000 Ft; 
1.3. öttagú tanács esetén 285 000 Ft. 
2.  A további ülések pótdíja:
2.1. háromtagú tanács esetén 105 000 Ft; 
2.2. öttagú tanács esetén 160 000 Ft.”
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A Kormány 100/2010. (IV. 2.) Korm. rendelete
a felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának
szabályairól  szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a felnõttképzésrõl  szóló 2001. évi CI. törvény 4.  § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5.  § b) pontja 
tekintetében egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.  §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól  szóló 22/2004.
(II. 16.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 8.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A FAT elnöke – az (5) bekezdésben foglaltakon túl – az akkreditációs eljárás során
a) a hiánypótlásra megállapított határidõt és az ügyintézési határidõt meghosszabbíthatja,
b) az eljárást felfüggesztheti.”

2.  § Az R. 9.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az intézmény- és programakkreditáció megadásáról  szóló jogerõs határozat jogosítottjának helyébe jogutódja
léphet, ha az intézmény- és programakkreditáció megadásának alapjául szolgáló jogszabályi feltételek a jogutód
vonatkozásában is maradéktalanul teljesülnek.”

3.  § Az R. 14/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14/A.  § (1) A közoktatási feladatot ellátó – a közoktatásról  szóló tör vény ben meghatározott – közoktatási intézmény
intézmény-akkreditációs kérelme esetén a FAT az intézmény felnõttképzésre vonatkozó dokumentumait helyszíni
szemle tartása nélkül egy szakértõ bevonásával vizsgálja. Az eljárás a közoktatási intézmény tárgyi feltételeinek
vizsgálatára nem terjed ki.
(2) Az egyszerûsített intézmény-akkreditációs eljárás lefolytatása iránti kérelem tartalmazza:
a) a közoktatási intézmény
aa) nevét,
ab) OM azonosító számát,
ac) címét,
ad) telefonszámát, faxszámát,
ae) elektronikus levelezési címét,
af) honlap címét,
ag) állandó felnõttképzési helyszíneinek címét,
ah) bankszámlaszámát,
b) a közoktatási intézmény képviseletére jogosult vezetõ
ba) nevét,
bb) elérhetõségét,
c) a felnõttképzési tevékenységért felelõs vezetõ
ca) nevét,
cb) beosztását,
cc) elérhetõségét,
d) a felnõttképzési tevékenység céljának általános képzésként, nyelvi képzésként vagy szakmai képzésként történõ
megjelölését,
e) a felnõttképzési szolgáltatás formáinak megjelölését,
f) a közoktatási intézmény képzési programja és a felnõttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás tekintetében:
fa) az akkreditáció iránti kérelem beadásának idõpontjában érvényes felnõttképzési programok felsorolását képzési
helyszínenként,
fb) azon iskolai rendszerû szakmai programok felsorolását, amelyeket az intézmény a felnõttképzés keretében azonos 
feltételek mellett  valósít meg,
fc) az intézmény által nyújtott felnõttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését képzési helyszínenként.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell
a) a humánerõforrás-tervet,
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b) a minõségpolitikát,
c) a tárgyévi minõségcélokat,
d) a felnõttképzési és értékelési folyamat leírását,
e) a felnõttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások folyamatleírását,
f) az információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását,
g) a képzésben részt vevõk igényeinek feltárását és elégedettségük mérésének eredményét, valamint a mérési
eredmények fejlesztésekbe történõ visszacsatolását bemutató folyamat leírását,
h) az intézmény mûködési folyamatait meghatározó minõségirányítási rendszer leírását,
i) az önértékelési rendszer leírását és az önértékelés alapján készített fejlesztési tervet,
j) a felnõttképzés helyszínein meg valósított képzéseket – az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes
szabályairól  szóló jogszabályban foglaltak szerint – dokumentáló naprakész kimutatás másolatát,
k) kimutatást arról, hogy mely idõpontban milyen felnõttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást vettek igénybe,
l) legalább egy akkreditált képzési program meg valósításának bemutatását, értékelését,
m) a gyakorlati képzés megszervezési módjának bemutatását,
n) a képzési programok és a felnõttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások meg valósításához rendelkezésre álló
feltételek bemutatását felnõttképzési helyszínenként a következõk szerint:
na) a felnõttképzési tevékenységért felelõs vezetõ végzettsége, felnõttképzési gyakorlatának idõtartama,
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának jellege és kezdete,
nb) az oktatói kör összetételének bemutatása képzési programonként, az oktatók végzettségének, szakmai, oktatói és 
felnõttképzési gyakorlata idõtartamának, nyelvismeretének feltüntetésével, foglalkoztatásra irányuló jogviszonya
jellegének megjelölésével,
nc) ügyfélszolgálat címe, telefonszáma, egyéb elérhetõsége, nyitva tartási ideje.
(4) A FAT a kérelemnek helyt adó határozat meghozatalával egyidejûleg intézmény-akkreditációs tanúsítványt állít ki.”

4.  § Az R. 16.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felnõttképzést folytató intézmény által kidolgozott képzési program akkreditációja iránti kérelem elbírálása
során a FAT a 15.  § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását vizsgálja. A FAT a képzési program
sajátosságai alapján állapítja meg a programakkreditáció hatályát. Az akkreditált képzési programot alkotó modulok
önállóan nem képeznek akkreditált programot.”

5.  § Hatályát veszti
a) az R. 12/B.  §-át követõ „A feltételes intézményakkreditáció” alcím,
b) az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól  szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet

ba) 27.  §-a és 5. számú melléklete,
bb) 4. számú mellékletében az

„I. Az intézmény tevékenységének ismertetése:
1. Az akkreditáció iránti kérelem beadásának idõpontjában érvényes képzési programok és nyújtott
felnõttképzési szolgáltatások felsorolása képzési helyszínenként.
2. Akkreditált képzési program megnevezése, meg valósításának bemutatása, értékelése.
3. A gyakorlati képzés megszervezési módjának (saját tanmûhely, gazdasági szervezet stb.) bemutatása.
4. A képzési programok és nyújtott felnõttképzési szolgáltatások meg valósításához rendelkezésre álló
feltételek bemutatása felnõttképzési helyszínenként az alábbiak szerint:
Felnõttképzési tevékenységért felelõs személy:
– végzettsége,
– felnõttképzési gyakorlatának idõtartama,
– foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának jellege és kezdete.
Oktatók:
A felnõttképzési programok és a felnõttképzési szolgáltatások meg valósításához szükséges oktatói kör
(tanár, tréner, instruktor, tutor, mentor stb.) összetételének bemutatását képzési programonként:
– az oktatók
= végzettsége,
= szakmai gyakorlatának idõtartama az adott területen,
= oktatói gyakorlatának idõtartama,
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= felnõttképzési gyakorlatának idõtartama,
= nyelvismerete.
Ügyfélszolgálat:
Címe:
Telefonszáma(i):
E-mail címe:
Honlapja:
Ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje:” szövegrész.

6.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 101/2010. (IV. 2.) Korm. rendelete
az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló
181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló 181/2008. (VII. 8.) Kormány rendelet (a továb biak ban:
Kr.) 8/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8/A.  § A gyártó az e rendelet szerinti kötelezettség keletkezését követõ 15 napon belül nyilvántartásba vétel céljából
a 2. melléklet szerinti adatokat a Fõfelügyelõségnek bejelenti.”

2.  § A Kr. 8/B.  §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A gyártó e rendelet szerinti tevékenysége megszüntetését a Fõfelügyelõségnek bejelenti. A bejelentés alapján
a Fõfelügyelõség a gyártót törli a nyilvántartásból.
(5) A nyilvántartásba vételi, az adatmódosítási és a törlés iránti bejelentést formanyomtatványon vagy elektronikus
ûrlapon kell benyújtani. A formanyomtatványt és az elektronikus ûrlapot a Fõfelügyelõség honlapján és a kormányzati
portálon kell közzétenni,  illetve azt a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továb biak ban:
felügyelõség) és a Fõfelügyelõség a gyártó rendelkezésére bocsátja.”

3.  § A Kr. 11.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11.  § (1) A gyártó és az átvevõ a 3. melléklet szerinti adattartalommal és határidõkkel a Fõfelügyelõség számára adatot
szolgáltat.
(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell teljesíteni. A forma-
nyomtatványt és az elektronikus ûrlapot a Fõfelügyelõség honlapján és a kormányzati portálon kell közzétenni,  illetve
a felügyelõség és a Fõfelügyelõség a gyártó rendelkezésére bocsátja.
(3) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörûségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli
szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival  való
egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.”

4.  § A Kr. 16.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16.  § Ez a rendelet
a) az elemekrõl és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekrõl és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK
irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlament és tanácsi irányelvnek,
és
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b) a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az elemek és akkumulátorok gyártóinak
nyilvántartásba vételére vonatkozó követelmények megállapításáról  szóló, 2009. augusztus 5-i 2009/603/EK
bizottsági határozatnak
 való megfelelést szolgálja.”

5.  § (1) A Kr. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kr. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

6.  § A Kr.
a) 15.  § (6) bekezdésében

aa) a „2. melléklet 2. táblázata” szövegrész helyébe a „3. melléklet 1.2. pontja” szöveg,
ab) a „2. melléklet 3. és 4. táblázata” szövegrész helyébe a „3. melléklet 1.3. pontja” szöveg,

b) a 15.  § (10) bekezdésében
ba) a „2. melléklet 1., 5., és 6. táblázata” szövegrész helyébe a „3. melléklet 1.1., 1.5. és 1.6. pontja” szöveg,
bb) a „2. melléklet 2. táblázata” szövegrész helyébe a „3. melléklet 1.2. pontja” szöveg,
bc) a „2. melléklet 3. és 4. táblázata” szövegrész helyébe a „3. melléklet 1.3. pontja” szöveg

lép.

7.  § (1) Hatályát veszti a Kr. 12.  § (1) bekezdése, 15.  § (6) bekezdésében az „a 2. melléklet 1., 5. és 6. táblázata szerinti adatokat
elsõ alkalommal 2010. évben,” szövegrész, a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ
szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletének Kommunikációs eszközök és
szolgáltatások alcímében az „- Internetszolgáltatás”, Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások alcímében a „-
Faxok”, valamint Egészségügyi termékek alcímében a „- Radiológiai filmek, erõsítõfóliák, vegyszerek, képlemezek”
szövegrész, valamint a védelmi feladatokban részt vevõ elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatók kijelölésérõl és
felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet.

(2) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet „A kizárólag üzletben
forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek mûködési engedélyezésére vonatkozó

szabályok” alcíme a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A hatályos mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletet mûködtetõ kereskedõ a május 1. és szeptember 30. közötti
idõszakban megrendezésre kerülõ, egybefüggõen legfeljebb tíz napon át tartó kulturális fesztiválok területén az ideiglenes
jelleggel kifejezetten erre a célra létesített vagy használt épületben, illetve önálló rendeltetési egységet képezõ
épületrészben, illetve helyiségben (a továbbiakban: az üzlet idõszakos fióküzlete) a fesztivál helyszíne szerinti település,
Budapesten kerületi önkormányzat jegyzõjének engedélye alapján forgalmazhatja a 3. melléklet 2-7. pontjában foglalt
termékkörbe nem tartozó terméket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadása iránti eljárásra az üzlet mûködési engedélye kiadására vonatkozó
szabályokat a 7. § (4) bekezdése és a 8. § (4) bekezdése kivételével alkalmazni kell.”

8.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a kihirdetését követõ 16. napon hatályát veszti.

9.  § Ez a rendelet a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az elemek és akkumulátorok
gyártóinak nyilvántartásba vételére vonatkozó követelmények megállapításáról  szóló, 2009. augusztus 8-i
2009/603/EK bizottsági határozatnak  való megfelelést szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 101/2010. (IV. 2.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelethez

A gyártó nyilvántartásához szükséges adatok

1. A gyártó neve, adószáma, KÜJ száma, székhelye, elérhetõsége, kapcsolattartójának neve;
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2. A gyártó által Magyarországon képviselt,  illetve forgalmazott márkanevek, amennyiben vannak ilyenek;
3. A gyártó által forgalmazott elem,  illetve akkumulátor típusa (hordozható, ipari, gépjármû);
4. A kötelezettség teljesítésének módja (egyéni vagy koordináló szervezeten keresztüli teljesítés);
5. A nyilvántartásba vételi kérelem keltezése, és a gyártó nyilatkozata a megadott adatok  valódiságáról.”

2. melléklet a 101/2010. (IV. 2.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelethez

A gyártó és az átvevõ adatszolgáltatási kötelezettsége során közölt adatok

1. A gyártó és az átvevõ adatszolgáltatási kötelezettsége tárgyévet követõ év február 20-ig:
1.1. A gyártó által a tárgyévben forgalmazott elem,  illetve akkumulátor mennyisége, kilogramm;
1.2. A gyártó által a tárgyévet megelõzõ évben forgalmazott elem,  illetve akkumulátor mennyisége, kilogramm;
1.3. A gyártó által a tárgyévet kettõvel megelõzõ évben forgalmazott elem,  illetve akkumulátor mennyisége, kilogramm;
1.4. A gyártó által a tárgyévben és a tárgyévet megelõzõ két évben forgalmazott hordozható elem,  illetve akkumulátor

mennyiségének átlaga;
1.5. A gyártó tárgyévi begyûjtési kötelezettsége (kilogramm) és a tárgyévi begyûjtési arány;
1.6. A gyártó által a tárgyévben visszavett, begyûjtött és kezelt elem,  illetve akkumulátor hulladék mennyisége

(kilogramm) hasznosítónként megbontva, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, a Magyar Köztársaság területén
kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma;

1.7. Az átvevõ által megállapodásban átvállalt hulladékmennyiség, kilogramm.
2. A gyártó és az átvevõ adatszolgáltatási kötelezettsége tárgyév február 20-ig:
2.1. A gyártó visszavételi, begyûjtési és kezelési kötelezettsége ellátásának biztosítására képzett tárgyévi biztosíték

összege és típusa, amennyiben biztosítékképzésre köteles;
2.2. Az átvevõ a vele szerzõdésben álló gyártók (partnerek) adatai és az átvállalt hulladékmennyiség (kilogramm);
3. Az elemek és akkumulátorok adatszolgáltatásban feltüntetendõ típusai:
3.1. Savas ólomakkumulátor
3.2. Lúgos akkumulátor (ebbõl Ni-Cd akkumulátor)
3.3. Gomb elem és akkumulátor (ebbõl 0,0005–2% közötti higanytartalmú)
3.4. Egyéb elemek és akkumulátorok
3.5. Összesített mennyiség”

A Kormány 102/2010. (IV. 2.) Korm. rendelete
az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok
felülvizsgálatáról

A Kormány az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 13. § (2) bekezdésében, valamint a minõsített adat
védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma által keletkeztetett Egységes Gépi Prioráló Rendszer „G” és „H” jelû
nyilvántartása, „K” jelû adattára, illetve az azokban található adatok minõsítésének felülvizsgálata során az elmúlt
rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény (a továbbiakban: ÁSZTLtv.), a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV.
törvény (a továbbiakban: Mavtv.), valamint e rendelet rendelkezései szerint kell eljárni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adathordozók, illetve az azokon található adatok esetében a Mavtv. 8. § (2)
bekezdése alapján a minõsítõ hatásköreit a Nemzetbiztonsági Hivatal fõigazgatója gyakorolja.
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2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokat és adattárat változatlan formában ki kell nyomtatni, a
kinyomtatott oldalakat roncsolás nélkül el nem választható módon össze kell fûzni, valamint azok adattartalmát
hiánytalanul adatbázisba kell rendezni.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott felülvizsgálat során
a) a mágnesszalagon kívül más irat részeként is fennmaradt adat minõsítését meg kell szüntetni, ha az adatot

hordozó más irat nem szerepel az ÁSZTLtv. 12. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott jegyzéken,
b) a mágnesszalagon kívül más irat részeként is fennmaradt adat minõsítését fenn kell tartani, ha az adatot hordozó

más irat szerepel az ÁSZTLtv. 12. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott jegyzéken, és a 2003-2005-ben vagy azt
követõen lefolytatott felülvizsgálat során meghatározott érvényességi idõ még nem telt el,

c) a mágnesszalagon kívül más irat részeként fenn nem maradt adat minõsítését a Mavtv. és az ÁSZTLtv. 2. §-a
alapján felül kell vizsgálni.

(3) Azon adatokat, amelyek minõsítését a minõsítõ a felülvizsgálat alapján megszüntette, illetve amelynek a minõsítése
megszûnt, papírra külön ki kell nyomtatni, és papíron, valamint elektronikus formában egyaránt haladéktalanul át kell
adni az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott felülvizsgálatban való közremûködés érdekében a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 25. § (1) bekezdése
szerint tanácsadó testület mûködik.

(2) A tanácsadó testület tagjai a Mavtv. rendelkezéseinek megtartásával az 1. § (1) bekezdésében meghatározott
nyilvántartásokba és adattárakba, valamint az azokban található adatok felülvizsgálatával összefüggésben az ÁSZTLtv. 
1. § (1) bekezdésében meghatározott iratokba az iratkezelõ szerv vezetõje által kijelölt helyen korlátozás nélkül
betekinthetnek.

(3) A tanácsadó testület figyelemmel kíséri a 2. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység végzését, és legalább két
tagjának aláírásával hitelesíti az 1. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások és adattárak kinyomtatott
példányát, valamint az azokból készített adatbázis kinyomtatott példányát.

(4) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott felülvizsgálatba a Mavtv. 8. § (1) bekezdése alapján a tanácsadó testület
tagjait mint felülvizsgálati szakértõket kell bevonni, akik e tevékenységük során az (5) bekezdésben meghatározottak
szerint járnak el.

(5) Ha a tanácsadó testület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokban és adattárakban szereplõ
valamely adat minõsítésének fenntartásával nem ért egyet, javasolhatja a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító miniszternek a minõsítés felülbírálatát.

(6) A tanácsadó testület a tevékenységérõl, így különösen a 3. § (3) bekezdésében meghatározottak elvégzésérõl, a
felülvizsgálat lefolytatásáról, valamint az 1. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások és adattárak
teljességével összefüggõ ismereteirõl a miniszterelnök számára jelentést készít, amely minõsített adatot nem
tartalmazhat. A jelentést a kormányzati portálon közzé kell tenni.

4. § (1) A tanácsadó testület elnökét és két további tagját a miniszterelnök nevezi ki.
(2) A tanácsadó testület tagjává a miniszterelnök olyan személyeket nevezhet ki, akiknek a külön törvényben

meghatározott, „C” típusú kérdõívhez kötõdõ nemzetbiztonsági ellenõrzése megtörtént, és annak során kockázati
tényezõ nem merült fel. A tanácsadó testületben betöltött tagság az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárával fennálló közszolgálati jogviszonnyal összeférhetetlenséget nem keletkeztetõ jogviszonynak minõsül.

(3) A tanácsadó testület tagjának megbízatása megszûnik a tag halálával, lemondásával, illetve ha a tagot a
miniszterelnök indokolt határozatával felmenti. A felmentés indoka a tag olyan magatartása lehet, amely okszerû
magyarázatát adja a felmentésnek. Ha az elnök vagy más tag megbízatása megszûnt, a miniszterelnök harminc napon
belül új elnököt vagy tagot nevez ki.

(4) A tanácsadó testület tagjainak kinevezésérõl, illetve megbízatásuk megszûnésérõl szóló miniszterelnöki határozatot a
Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

(5) A tanácsadó testület tagja az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásáért havonta a mindenkori köztisztviselõi
illetményalap tízszeres összegének megfelelõ tiszteletdíjra jogosult.

(6) A tanácsadó testület elhelyezésérõl és mûködésének egyéb feltételeirõl a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító miniszter a Miniszterelnöki Hivatal útján gondoskodik.
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5. § (1) A tanácsadó testület elnöke összehívja és vezeti a tanácsadó testület üléseit, továbbá ellátja a tanácsadó testület
döntéseinek elõkészítésével és azok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

(2) A tanácsadó testület döntéseit legalább két tag egybehangzó szavazatával hozza. A tanácsadó testület a
mûködésének részletes szabályait egyebekben maga állapítja meg.

(3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter a tanácsadó testülettel való kapcsolattartás érdekében
külön törvényben meghatározott, „C” típusú kérdõívhez kötõdõ nemzetbiztonsági ellenõrzésen átesett olyan
személyt bíz meg, akinek a nemzetbiztonsági ellenõrzése során kockázati tényezõ nem merült fel. A kapcsolattartással
megbízott személy havonta a mindenkori köztisztviselõi illetményalap tízszeres összegének megfelelõ tiszteletdíjra
jogosult.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ negyedik napon lép hatályba.
(2) A 3. § (3) bekezdésben meghatározott hitelesítést legkésõbb 2010. május 15-ig el kell végezni.
(3) A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma által keletkeztetett Egységes Gépi Prioráló Rendszer „H” jelû

nyilvántartásának, illetve az abban található adatok felülvizsgálatát legkésõbb 2011. május 31-ig el kell végezni.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelete
egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeleteknek a Vízuminformációs Rendszer alkalmazásával,
valamint a Vízumkódex hatálybalépésével összefüggõ jogharmonizációs célú módosításáról

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az igazságügyi és rendészeti
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 2. § és a 3. § (1) bekezdése tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az igazságügyi és
rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel és a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 166/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel egyetértésben –, 
a 3. § (2) bekezdése tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következõket rendelem el:

1. § (1) A menekültügy szervezetrendszerérõl szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. § (2) bekezdése a
következõ k) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a menekültügyi feladatai keretében)
„k) a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. és 22. cikkében meghatározottak szerint hozzáfér a
Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS) szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi határozattal létrehozott
vízuminformációs rendszerben tárolt adatokhoz.”

(2) Az Mr. 8. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt – a következõ közösségi jogi aktusok végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg:]
„c) az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK (2008. július 9.) rendelete a vízuminformációs rendszerrõl (VIS) és a
rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjérõl (VIS-rendelet).”

2. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban:
Díjr.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) Ha jogszabály vagy nemzetközi szerzõdés másként nem rendelkezik, a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezõ személy, valamint a harmadik országbeli állampolgár beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos
eljárásért az e rendeletben meghatározott szabályok szerint a 2. mellékletben foglalt vízumdíjat vagy igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott vízumdíjakra e rendelet szabályai – az 5. §
(3) bekezdés kivételével – nem alkalmazhatóak.”

(2) A Díjr. 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A vízumdíj kivételesen más konvertibilis valutában vagy a kérelem elõterjesztésének helye szerinti állam törvényes 
fizetõeszközével is megfizethetõ.
(3) A vízumdíjat a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni.”
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(3) A Díjr. 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Mentes a vízumdíj megfizetése alól a diplomata útlevéllel rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár.
(4) A (3) bekezdésben foglalt mentesség nem vonatkozik a vízumdíjra nemzeti vízum vagy szezonális munkavállalási
vízum iránti kérelem esetén.”

(4) A Díjr. a következõ 10. §-sal egészül ki:
„10. § Ez a rendelet az 1. § (2) bekezdésében és az 5. § (3) bekezdésében a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról
(vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. § (1) Hatályát veszti a Díjr. 5. § (2) bekezdésében az „a vízumdíj, illetve” szövegrész és a Díjr. 2. melléklet I. pont 1., 2. és 4. alpontja.
(2) Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 13. §-a, 14. §-a, 17. § (1) bekezdése és 9. melléklete.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet
1. az 1. § (1) bekezdésében a vízuminformációs rendszerrõl (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra
vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjérõl (VIS-rendelet) szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek,
2. a 2. §-ban és a 3. §-ban a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i
810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

dr. Forgács Imre s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 28/2010. (IV. 2.) KHEM rendelete
egyes hajózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 11. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés h) és j) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1.  § Az úszólétesítmények megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek elismerésérõl, kijelölésérõl és
felhatalmazásáról  szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § Az úszólétesítmények megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek elismerése, kijelölése és
felhatalmazása során a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az e rendeletben foglaltak
együttesen alkalmazandók.”

2.  § Az R. 2.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.  § E rendelet alkalmazásában
a) kijelölt szervezet: az osztályozásra nem kötelezett belvízi hajók, úszómunkagépek, felszereléseik, valamint
a kedvtelési célú vízijármûvek megfelelõségének vizsgálatára, ellenõrzésére és tanúsítására a közlekedésért felelõs
miniszter (a továb biak ban: miniszter) által kijelölt szervezet,
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b) teherhajó-biztonsági rádióbizonyítvány: a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által elfogadott és a 2001. évi
XI. törvénnyel kihirdetett „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi
Jegyzõkönyv („SOLAS 1974/1978.”) mellékletének kihirdetésérõl  szóló 35/2001. (X. 12.) KöViM rendelettel bevezetett
bizonyítvány.”

3.  § (1) Az R. 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti elismerés,  felhatalmazás,
valamint az e rendelet szerinti kijelölés iránti kérelmet a 2. számú mellékletben foglalt formanyomtatványon
a bizottsághoz kell benyújtani.”

(2) Az R. 7.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kérelmezõnek igazolnia kell, hogy a szervezeti felépítés, általános mûködés és a szervezeten belüli minõség-
biztosítási rendszer tekintetében megfelel a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében
meghatározott minimumkövetelményeknek  és – ha a kérelem osztályozásra nem kötelezett belvízi hajó, úszó-
munkagép, felszereléseik vagy kedvtelési célú jármû megfelelõségének vizsgálatára, ellenõrzésére és tanúsítására
 szóló kijelölésre vonatkozik – az 1. számú mellékletben meghatározott különös követelményeknek.”

4.  § Az R. 9.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az elismerés iránti, valamint – ha tengeri úszólétesítmény nemzetközi egyezményben elõírt bizonyítványának
kiállítására nem elismert szervezet kér felhatalmazást – az elismerés és a felhatalmazás iránti kérelemben részletesen
bizonyítani kell, hogy a kérelmezõ szervezet megfelel a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk
(1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(2) A miniszter a kérelmet a bizottság javaslatára – a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk
(1) bekezdésében foglaltak követelményeknek  való megfelelést igazoló dokumentációval együtt – elbírálásra
továbbítja az Európai Bizottság részére.”

5.  § Az R. 10.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elismert szervezettel kötendõ írásbeli megállapodásnak hátrányos megkülönböztetéstõl mentesnek kell
lennie. A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a felek megállapodnak
a) a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (a továbbiakban: IMO) A.739(18) határozat 2. függelékében a hajózási
hatóság nevében eljáró elismert szervezet felhatalmazására vonatkozóan felsorolt szerzõdéses feltételekben,
figyelemmel az IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottsága 710. számú körlevelének (MSC/Circular 710) és a Tengeri
Környezetvédelmi Bizottság 307. számú körlevelének (MEPC/Circular 307) mellékleteiben és függelékeiben szereplõ
útmutatásokra,
b) a következõ, felelõsségre vonatkozó rendelkezésekben:
ba) ha jogerõs bírósági vagy választottbírósági ítélet a hajózási hatóság balesetbõl vagy havariából eredõ kártérítési
felelõsségét megállapítja, és vagyoni kár, személyi sérülés vagy haláleset  miatt kártérítésre kötelezi, azonban a bíróság
megállapította, hogy a kárt az elismert szervezet alkalmazottjának, megbízottjának vagy a nevében eljáró más
személynek szándékos cselekedete vagy mulasztása,  illetve súlyos gondatlansága okozta, a hajózási hatóság
az elismert szervezettõl kártérítésre jogosult olyan mértékben, amennyiben a károkozásért az elismert szervezet felel,
bb) ha jogerõs bírósági vagy választottbírósági ítélet a hajózási hatóság balesetbõl vagy havariából eredõ kártérítési
felelõsségét megállapítja, és személyi sérülés vagy haláleset  miatt kártérítésre kötelezi, azonban a bíróság megálla-
pította, hogy a kárt az elismert szervezet alkalmazottjának, megbízottjának vagy a nevében eljáró más személynek
szándékos cselekedete vagy mulasztása,  illetve súlyos gondatlansága okozta, a hajózási hatóság az elismert
szervezettõl kártérítésre jogosult olyan mértékben, amennyiben a károkozásért az elismert szervezet felel, de
legfeljebb 4 millió euró összeghatárig,
bc) ha jogerõs bírósági vagy választottbírósági ítélet a hajózási hatóság balesetbõl vagy havariából eredõ kártérítési
felelõsségét megállapítja, és vagyoni kár  miatt kártérítésre kötelezi, azonban a bíróság megállapította, hogy a kárt
az elismert szervezet alkalmazottjának, megbízottjának vagy a nevében eljáró személynek szándékos cselekedete
vagy mulasztása,  illetve súlyos gondatlansága okozta, a hajózási hatóság az elismert szervezettõl kártérítésre jogosult
olyan mértékben, amennyiben a károkozásért az elismert szervezet felel, de legfeljebb 2 millió euró összeghatárig,
c) a felhatalmazott szervezet tevékenységének a hajózási hatóság által történõ rendszeres ellenõrzésére vonatkozó
rendelkezésekben a 14.  § (2) bekezdésének meg fele lõen,
d) a hajók szúrópróbaszerû és részletes ellenõrzésére vonatkozó rendelkezésekben, és
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e) a felhatalmazott szervezetnek az általa osztályozott hajókra, a hajók osztályozásában bekövetkezett változásokra,
a hajók osztályának felfüggesztésére, valamint a hajók osztályának törlésére vonatkozó adatközlési kötelezettségét
érintõ rendelkezésekben.”

6.  § Az R. 12.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az elismert szervezet nem teljesíti a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében
meghatározott minimumkövetelményeket, valamint a biztonsági és környezetvédelmi elõ írásokat,  illetve ha gátolja
vagy megakadályozza a bizottság értékelését, a bizottság a miniszternek javasolja az elismerés visszavonásának
kezdeményezését. A javaslat elfogadása esetén azt a miniszter az Európai Bizottság elé terjeszti.”

7.  § Az R. 16.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16.  § Elismert szervezet elõ írásával egyenértékûnek tekintett elõ írás csak akkor alkalmazható, ha azt az Európai
Bizottságnak és a többi tagállamnak bejelentették, valamint azokat sem az Európai Bizottság, sem a többi tagállam
nem kifogásolja.”

8.  § Az R. 19.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19.  § (1) Ez a rendelet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó
tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól  szóló, 2009. április 23-ai 2009/15/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek  való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól  szóló, 2009.
április 23-ai 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.”

9.  § (1) Az R. 1. számú melléklet 2. pont 2.4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.4. A szervezet köteles évente legalább egyszer megjelentetni vagy általánosan hozzáférhetõ elektronikus
adatbázisban közzétenni az általa osztályozott hajók jegyzékét (hajóregiszter).”

(2) Az R. 1. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.5. A szervezet nem függhet a hajók tulajdonosaitól, üzemben tartóitól, a hajók és felszereléseik gyártásában,
javításában és értékesítésében gazdaságilag érdekelt természetes személyektõl vagy jogi személyektõl. A szervezet
bevétele jelentõs mértékben egy gazdálkodó szervezettõl nem függhet. A szervezet jogszabályban elõírt tevékeny-
séget nem végezhet, ha a szervezet és a hajó tulajdonosa,  illetve üzemben tartója között üzleti kapcsolat van vagy
a szervezet vezetõ tisztségviselõje és a hajó tulajdonosa,  illetve üzemben tartója között hozzátartozói kapcsolat van.
Ilyen összeférhetetlenség a szervezet alkalmazásában álló felügyelõk tekintetében sem állhat fenn.”

10.  § Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11.  § A hajózásra alkalmas, ille tõ leg hajózásra alkalmassá tehetõ természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá
nyilvánításáról  szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 7.  § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A víziközlekedés zavartalansága, hatékonysága és biztonsága érdekében víziúton:)
„e) felsõvezetésû komp kötelét a 2. számú mellékletben meghatározott magasságban kell átvezetni a víziút felett,
ha a 2002. április 7-ét megelõzõen létesített felsõvezetésû komp kötele a 2. számú mellékletben meghatározott
magasságnál alacsonyabban van átvezetve a víziút felett, a komp kötelét 2018. április 7. napjáig az e rendeletben elõírt
magasságban kell átvezetni,  illetve kötélvezetésû komp kötelének az átkelések szünetében a mederfenékre történõ
leeresztésével vagy kötélvezetéstõl,  láncvezetéstõl független átkelõhajó üzemeltetésével kell a víziközlekedés
zavartalanságát, hatékonyságát és biztonságát biztosítani;”

12.  § A belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl, az üzem-
képesség vizsgálatáról és tanúsításáról  szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 7. melléklet III. része helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„III. rész Elismert hajóosztályozó társaságok jegyzéke
Az I. és II. részben meghatározott kritériumok alapján jelenleg az irányelv 10. cikke értelmében az alábbi
hajóosztályozó társaságok elismertek:
(1) Bureau Veritas;

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 49. szám 12571



(2) Germanischer Lloyd;
(3) Lloyd’s Register of Shipping;
(4) Orosz Tengeri Hajóregiszter (Russian Maritime Register of Shipping).
Az I. és II. rész alapján történõ elismerésükig a hajóosztályozó társaságok, amelyeket valamely tagállam a hajó-
felügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös
szabályairól és szabványairól  szóló, 2009. április 23-i 2009/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
elismert és engedélyezett, jelenleg a belvízi hajókra vonatkozó mûszaki követelmények megállapításáról és a
82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. december 12-i 2006/87/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 10. cikke értelmében csak kizárólag ennek a tagállamnak a víziútjain közlekedõ jármûvek
vonatkozásában elismertek.”

13.  § (1) Az R.
a) 3.  § (3) bekezdésben a „kedvtelési vízi jármû” szövegrész helyébe a „kedvtelési célú vízijármû” szöveg,
b) 9.  § (4) bekezdésben az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továb biak ban: NKH) Közép-magyarországi Regionális

Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a hajózási hatóság” szöveg,
c) 12. § (4) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az

„a hajózási hatóság” szöveg,
d) 14. § (1) bekezdésében az „az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „a hajózási hatóság” szöveg,
e) 14. § (2) bekezdésében az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az

„A hajózási hatóság” szöveg,
f) 1. számú mellékletében az „A hajóvizsgáló és hajóosztályozó szervezetekkel szemben támasztott különös

követelmények” cím helyébe az „A hajóvizsgáló szervezetekkel szemben támasztott különös követelmények”
cím,

g) 1. számú melléklet 2. pontjában a „Belvízi nagyhajók és úszómunkagépek” szövegrész helyébe az „Osztályozásra
nem kötelezett belvízi hajó és úszómunkagépek” szöveg

lép.
(2) Az R. 6.  § (6) bekezdésében a „hozzátartozója [a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl  szóló 1959. évi

IV. törvény 685.  §-ának b) pontja]” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója” szöveg lép.

14.  § Hatályát veszti
a) az R. 9.  § (3) bekezdése,
b) az R. 14.  § (4) bekezdése,
c) az R. 17.  § (2)–(5) bekezdése,
d) az R. 1. számú melléklet 1. pontja.

15.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. április 6-án lép hatályba, és 2010. május 2-án
hatályát veszti.

(2) A 13. § (2) bekezdése 2010. május 1-jén lép hatályba.

16. § (1) Ez a rendelet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó
tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól  szóló, 2009. április 23-ai 2009/15/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel  való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól  szóló, 2009. április 23-ai
391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. melléklet a 28/2010. (IV. 2.) KHEM rendelethez

Az R. 2. számú melléklet 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. Teljesíti-e a szervezet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól  szóló, 2009.
április 23-ai 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében, valamint az úszólétesítmények
megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek elismerésérõl, kijelölésérõl és felhatalmazásáról  szóló
2/2004. (I. 5.) GKM rendelet 1. számú mellékletében foglalt követelményeket? / Indicate whether your organization
fulfils the requirements listed in Annex 1 of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the
Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations and in Annex 1
to the Decree 2/2004. (I. 5.) GKM on recognition and notification of organizations for examination, control and
certification of the conformity of floating installations.
igen/yes részben/partially,
és pedig/if partially, indicate details:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 65/2010. (IV. 2.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõ ter jesz tésére

a francia–magyar katonai kapcsolatok elmélyítése terén végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként

Henri Bentégeat hadseregtábornoknak, a Francia Egyesített Vezérkar fõnökének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal, katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. március 24.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01100/2010.

A köztársasági elnök 66/2010. (IV. 2.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõ ter jesz tésére

a Republic együttes megalakulása 20. évfordulója alkalmából, sikeres menedzseri tevékenysége elismeréseként

Abella Miklósnak, a Republik együttes menedzserének,

Széchenyi Zsigmond afrikavadász, kutató, gyûjtõ hagyatéka megõrzése, mûveinek megjelentetése, a magyar vadászati
kultúra hagyományainak ápolása, páratlan könyvtárának katalogizálása és megmentése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként

Széchenyi Zsigmondnénak, a Természettudományi Múzeum nyugalmazott könyvtárkezelõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje, polgári tagozata
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a Miniszterelnökség célkitûzéseinek meg valósítása, a Kormány döntéseinek elõkészítése, valamint a kormányzat és
a civil társadalom tevékenységének összehangolása érdekében, a közszolgálatban eltöltött több évtizedes
kiemelkedõ munkássága elismeréseként

Szentesi Ferencnek, a társadalompolitikai miniszter személyi titkárának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje, polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. március 24.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01090/2010.

A köztársasági elnök 67/2010. (IV. 2.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter elõ ter jesz tésére

Karádi Csabának, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Közössége lelkészének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Borka Péternek, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Közösségének pécsi központja vezetõjének, templomvezetõnek,
Schiffrich Orsolyának, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Közössége szerzetesének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. március 19.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/01029/2010.
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A köztársasági elnök 68/2010. (IV. 2.) KE határozata
mérnök vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló
2004. évi CV. törvény 49.  § (2) bekezdésének b) pontja alapján dr. Isaszegi János mérnök vezérõrnagy szolgálati viszonyát 2010.
április 15-én megszüntetem és 2010. április 16-ai hatállyal nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. március 24.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01043/2010.

12576 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 49. szám
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A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
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hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
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