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III. Kormányrendeletek

A Kormány 117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelete
a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. §-ának (1) bekezdésének 9. pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FR.) 14. §

(3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A felvételi eljárásban a jelentkezõ összesen]

„c) az emelt szinten teljesített érettségiért legfeljebb 100 érettségi többletpontot,”

[szerezhet]

(2) Az FR. 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés c)–e) pontjai alapján adható többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkezõ abban

az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különbözõ jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt

meghaladná.”

2. § Az FR 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a jelentkezõ az elõzõ bekezdés alapján jogosult az érettségi többletpontra, emelt szintû érettségi

vizsgatárgyanként 50 érettségi többletpontra jogosult.”

3. § Az FR 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23. § Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkezõ vehetõ fel, akinek az emelt szintû érettségiért

járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot.”

4. § Az FR. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„47. § E rendeletnek a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet

módosításáról szóló 117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelettel módosított 14. § (3) bekezdés c) pontjában és

(4) bekezdésében, valamint 18. § (2) bekezdésében és 23. §-ában foglaltakat elsõ alkalommal a 2012. évi keresztféléves

felvételi eljárás során kell alkalmazni.”

5. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 118/2010. (IV. 16.) Korm. rendelete
az esélyegyenlõségi szakértõk képzésének követelményeirõl

A Kormány az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. § (15) bekezdésben

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § (1) Az esélyegyenlõségi szakértõi képzésben részt vehet az, aki

a) az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. §

(11) bekezdésben meghatározott feltételek – kivéve a képzésben való részvételre vonatkozó feltételt – alapján

esélyegyenlõségi szakértõ lehet, és

b) a felvételi vizsgán megfelelt, amely alól az mentesül, aki

ba) kijelölt szakértõként igazoltan részt vett közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv vagy

anti-szegregációs terv elkészítésében, vagy

bb) a fogyatékos gyermekek gondozása, nevelése és fogyatékos személyek szociális ellátása területén a külön

jogszabály szerint szakértõnek minõsül.

(2) A jelentkezõ a képzésben való részvételi szándéka iránti kérelmet, az (1) bekezdésben megjelölt feltételeknek való

megfelelést bizonyító iratokkal együtt benyújtja a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési

Központ (a továbbiakban: KSZK) részére.

2. § (1) A képzésben részt vevõk kiválasztását, képzését és továbbképzését a KSZK szervezi.

(2) A társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter által – a felnõttképzésért felelõs miniszter

bevonásával – jóváhagyott részletes képzési programot a KSZK a honlapján közzéteszi.

(3) A képzési program tartalma:

a) a vonatkozó jogszabályok, különös tekintettel a hátrányos helyzetû lakosság helyzetének javítására,

esélyegyenlõségére,

b) a hátrányos helyzetû lakosság esélyegyenlõségét elõsegítõ jogszabályok végrehajtása során alkalmazott

gyakorlatok,

c) a hátrányos helyzetû lakosság kutatások által feltárt helyzete, a helyzetelemzés során használt adatok elemzése és

értelmezése, adatforrások alkalmazása,

d) az önkormányzat fenntartásában lévõ közszolgáltatások során a hátrányos helyzetû lakosság esélyegyenlõségét

is biztosítani hivatott intézmények mûködése, feladatai,

e) a helyi önkormányzat mûködésével (jogszabályalkotással, feladat- és hatáskörrel, gazdálkodással) kapcsolatos

ismeretek,

f) helyi esélyegyenlõségi programok kidolgozásának módszertana,

g) a szakértõi szerepek és feladatok ellátásához szükséges készségek és attitûdök fejlesztése, így különösen

ga) a hátrányos helyzetû lakossággal kapcsolatos elõítélet-mentes és szolidáris attitûdök kialakítása,

gb) a helyzetelemzés során használt adatok elemzése és értelmezése, adatforrások megismerése,

gc) tárgyalástechnika, konfliktuskezelés.

3. § (1) A képzésben részt vevõ a képzés elvégzését követõ egy hónapon belül a képzésen elsajátított ismeretekrõl vizsgát

tesz.

(2) A vizsgára bocsátás feltétele a képzési programban való legalább 85%-os igazolt részvétel.

(3) A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a megszerezhetõ pontok legalább 75%-át eléri. A vizsgán megfelelt és nem

megfelelt minõsítés adható. Három alkalommal kapott nem megfelelt minõsítés esetén a képzést ismételten el kell

végezni.

(4) A képzés elvégzésérõl a megfelelt minõsítést kapott vizsgázóknak a KSZK bizonyítványt állít ki.

4. § (1) Az esélyegyenlõségi szakértõk évente egy alkalommal továbbképzésen kötelesek részt venni, melyet elvégzettnek kell

tekinteni, ha a szakértõ az órák legalább 85%-án igazoltan részt vett.

(2) A továbbképzésen a képzés során megszerzett ismeretek megújítására, és az esetlegesen bekövetkezett jogszabályi

változások elsajátítására kerül sor.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 55. szám 12879



5. § A KSZK a honlapján közzéteszi a képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztató információkat, valamint értesíti

az esélyegyenlõségi szakértõket a továbbképzés idejérõl.

6. § (1) E rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rövidítése: Eszkkr.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelete
az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékrõl, az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység
végzésérõl és annak feltételeirõl, a szakértõ mûködésérõl

A Kormány az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. §

(15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva,

a 7. § (2) bekezdés tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. Az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység folytatásának engedélyezése

1. § (1) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH) az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység folytatását

annak engedélyezi, aki

a) megfelel az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

(a továbbiakban: Ebktv.) 63/A. § (11) bekezdés a) és d) pontjában megfogalmazott feltételeknek,

b) legalább két éves, az esélyegyenlõség területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, és

c) esélyegyenlõségi szakértõi képzésben részt vett vagy kijelölt szakértõként igazoltan részt vett közoktatási

esélyegyenlõségi intézkedési terv elõkészítésében.

(2) Szakmai gyakorlatnak kell tekinteni a helyi esélyegyenlõségi programmal érintett hátrányos helyzetû társadalmi

csoportok – a romák, nõk, fogyatékosok – esélyegyenlõségének megteremtéséért végzett szakmai tevékenységet,

továbbá esélyegyenlõségi projektek, fogyatékosügyi programok kidolgozásában, végrehajtásában való részvételt.

(3) Az FSZH az engedélyt szerzett szakértõknek az Ebktv. 63/A. § (9) bekezdése szerinti adatait tartalmazó Országos

Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzéket (a továbbiakban: Névjegyzék) vezet.

(4) A szakértõ a Névjegyzékben szereplõ adataiban bekövetkezett változást, valamint azt, ha a törvényben meghatározott

feltételeknek nem tesz eleget haladéktalanul köteles bejelenteni az FSZH-nak.

(5) Az FSZH a honlapján közzéteszi a Névjegyzék naprakész adatait.

2. A szakértõi tevékenység szüneteltetése és felfüggesztése

2. § (1) A szakértõ az FSZH-nak bejelentheti szakértõi tevékenységének szüneteltetését. A szüneteltetés a szakértõi

tevékenység folytatásának FSZH-hoz történõ bejelentéséig, de legkésõbb öt évig tart.

(2) Ha a szakértõ az esélyegyenlõségi szakértõk képzésének követelményeirõl szóló kormányrendeletben meghatározott

továbbképzésen második alkalommal nem vesz részt, az FSZH a következõ továbbképzésen való részvételig

felfüggeszti a szakértõ szakértõi tevékenységét.

(3) A szüneteltetés vagy felfüggesztés tényét fel kell tüntetni a Névjegyzékben.

(4) A szüneteltetés és a felfüggesztés ideje alatt a szakértõ szakértõi tevékenységet nem végezhet.

12880 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 55. szám



3. Törlés a névjegyzékbõl

3. § A szakértõi engedélyt vissza kell vonni és a szakértõt törölni kell a Névjegyzékbõl, ha

a) a szakértõ bejelenti a szakértõi tevékenységének megszüntetését,

b) a szakértõ elhunyt,

c) a szakértõ tevékenysége nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek, vagy

d) a szakértõi tevékenység folyamatos szüneteltetésének, illetve felfüggesztésének idõtartama meghaladja az öt

évet.

4. A szakértõ kijelölése

4. § (1) Az FSZH a helyi esélyegyenlõségi program elkészítéséhez és felülvizsgálatához a helyi önkormányzat vagy a többcélú

kistérségi társulás kérelmére nyolc munkanapon belül a Névjegyzékben szereplõ szakértõk közül szakértõt jelöl ki.

(2) A helyi esélyegyenlõségi program elkészítésében és felülvizsgálatában szakértõként nem jelölhetõ ki

a) a helyi önkormányzat – többcélú kistérségi társulás esetén bármely önkormányzat – polgármestere,

alpolgármestere, képviselõ-testületének, közgyûlésének tagja, jegyzõje, bizottságának külsõ tagja, továbbá

az önkormányzat által közszolgálati, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

foglalkoztatott személy,

b) az a) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója, és

c) akitõl tárgyilagos szakvélemény készítése nem várható el.

5. § A szakértõt szakértõi tevékenységéért az FSZH-val kötött szerzõdés alapján díjazás illeti meg.

5. A szakértõvel szembeni kifogás

6. § (1) Az FSZH a kijelölést kérelmezõ kifogására a szakértõvel szemben vizsgálatot folytat le.

(2) A vizsgálat nem terjedhet ki a szakértõ szakértõi véleményének felülvizsgálatára.

(3) Az FSZH a kifogás megalapozottsága esetén – az ügy összes körülményeinek figyelembevételével – dönthet

a) a szakértõi tevékenység határozott idõre, de legfeljebb három évre történõ felfüggesztésérõl, és

b) új szakértõ kirendelésérõl.

(4) Az FSZH a vizsgálat idejére új szakértõt rendelhet ki.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rövidítése: Esztvr.

(3) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5/A. § a következõ c) ponttal egészül ki:

[A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi

LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Hivatalt jelöli ki]

„c) az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékkel”

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelete
a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének szempontjairól

A Kormány az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. §

(15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva a következõket rendeli el:

1. A helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének eljárása

1. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékbõl

kijelölt esélyegyenlõségi szakértõt (a továbbiakban: szakértõ) vonja be a helyi esélyegyenlõségi program

elkészítésébe.

(2) A szakértõ e rendeletben meghatározott feladatainak ellátásához a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi

társulás segítséget nyújt.

2. § (1) A szakértõ helyzetelemzés során a település, a többcélú kistérségi társulás és – az adott közfeladat társulási formában

történõ ellátása esetén – más társulás, illetve a megye sajátosságaihoz igazodó módszerrel megállapítja, hogy

a településen, a társulásban részt vevõ településeken, illetve a megyében élõ hátrányos helyzetû társadalmi csoportok,

különösen a mélyszegénységben élõk, romák, fogyatékos személyek és nõk, a teljes lakossághoz viszonyítva milyen

foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján

az adott település, a társulás, illetve a megye milyen esélyegyenlõtlenségi problémákkal küzd.

(2) A helyzetelemzés elkészítése során az esélyegyenlõségi szakértõ felhasználja a Központi Statisztikai Hivatal,

a Foglalkoztatási Szolgálat, a település, a társulás, illetve a megye rendelkezésére álló nyilvántartások anonimizált

adatait, valamint más rendelkezésére álló nyilvántartásokat.

(3) A szakértõi helyzetelemzés ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás helyzetelemzést

fogad el.

3. § (1) Az elfogadott helyzetelemzés alapján a szakértõ intézkedési tervjavaslatot készít az esélyegyenlõtlenségek

csökkentésére.

(2) A szakértõ által elõkészített tervjavaslat ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás

elfogadja a helyi esélyegyenlõségi programot.

(3) A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás dönthet úgy, hogy a szakértõ a helyzetelemzését és

az intézkedési tervjavaslatát együtt készíti el.

(4) A szakértõ az elfogadott helyi esélyegyenlõségi programot abból a szempontból véleményezi, hogy az alkalmas-e

az esélyegyenlõtlenségek csökkentésére.

4. § (1) A többcélú kistérségi társulás esélyegyenlõségi programja tekintetében e rendeletet azzal kell alkalmazni, hogy

a társulási megállapodásban rögzített feladatok tekintetében kell feltárni a problémákat és meghatározni a szükséges

intézkedéseket.

(2) Ha a települési önkormányzat valamely közszolgáltatást többcélú kistérségi társulási megállapodás alapján lát el,

az adott közszolgáltatásra vonatkozó helyzetelemzést és intézkedéseket a települési önkormányzat helyi

esélyegyenlõségi programjának nem kell tartalmaznia.

(3) Ha a települési önkormányzat valamely közszolgáltatást többcélú kistérségi társulási megállapodástól eltérõ társulási

megállapodás alapján lát el, azon közszolgáltatás tekintetében a helyi esélyegyenlõségi programot a társulásban részt

vevõ valamennyi település lakosságára vonatkozóan, a társulásban érintett településekkel a társulási tanácsban

egyeztetett tartalommal kell elkészíteni.

5. § A helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének elõsegítésére az esélyegyenlõségért felelõs miniszter módszertani

segédletet ad ki.

6. § A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás az Egyenlõ Bánásmód Hatóság honlapján és saját

honlapján a helyi esélyegyenlõségi programot, valamint a szakértõ által készített véleményt közzéteszi.
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2. A helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének szempontjai

7. § (1) A helyi esélyegyenlõségi programban a nõk és férfiak esélyegyenlõtlenségének, a mélyszegénységben élõk, romák

esélyegyenlõtlenségének, valamint a fogyatékos személyek esélyegyenlõtlenségének csökkentésére irányuló

intézkedések csak akkor mellõzhetõk, ha egyértelmûen megállapítható, hogy

a) ilyen esélyegyenlõtlenség nincs jelen, vagy

b) az ilyen esélyegyenlõtlenség a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás hatáskörébe tartozó

intézkedésekkel tovább nem csökkenthetõ.

(2) A nõk és férfiak esélyegyenlõtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni

a) a társadalmi problémák nemek szerinti értelmezésének, a nemek eltérõ szükségletei ismeretének és

elismerésének hiányára,

b) a nõk gazdasági függésére, kiszolgáltatottságára,

c) a nõket érõ erõszakra,

d) arra, hogy a reprodukciós jogok sérülésének elkerülése érdekében van-e megfelelõ tájékoztatás és hatékony

segítségnyújtás a településen a családtervezés, anya- és gyermekgondozás területén,

e) a nõk közéletben, gazdasági életben való aránytalan részvételére.

(3) A mélyszegénységben élõk, romák esélyegyenlõtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni

a) a foglalkoztatási, egészségügyi, szociális helyzet tekintetében

aa) a saját fenntartású intézményekben való foglalkoztatottság növelésére,

ab) a szûrõprogramokon történõ részvételi arány növelésére, az egészségügyi szolgáltatások elérhetõségének

javítására, valamint a gyermekek alultápláltságának csökkentésére,

b) a lakhatási szegregáció tekintetében

ba) a területi szegregáció mértékére,

bb) a megfelelõ minõségû közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítására,

bc) a lakosság integrációját támogató közösségfejlesztõ programokra,

bd) a tervezett beavatkozások és a településfejlesztési dokumentumok összhangjára,

c) a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek közoktatási esélyegyenlõsége tekintetében

ca) az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció mértékére,

cb) az intézmények között az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérésekre,

cc) a tanulók iskolai eredményességében mutatkozó eltérésekre,

cd) a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek óvodai ellátására.

(4) A fogyatékos személyek esélyegyenlõtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni

a) a közszférában és a versenypiacon a fogyatékos személyek teljes lakossághoz viszonyított arányuknak megfelelõ

mértékû foglalkoztatására,

b) az egészségügyi ellátások elérhetõségére,

c) az egészségügyi ellátórendszer és rehabilitációs intézmények közti információáramlásra és együttmûködésre,

d) a szociális szolgáltatások szerepére a fogyatékos személyek rehabilitációjában,

e) a közoktatási intézmények elérhetõségére, hozzáférhetõségére,

f) az egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása érdekében

fa) az önkormányzati közszolgáltatásokat nyújtó épületek akadálymentesítésére,

fb) az önkormányzati közszolgáltatások információs és kommunikációs akadálymentesítésére,

fc) az építésügyi hatóságok felkészültségére az akadálymentesítés építészeti szempontjainak vizsgálatában,

fd) a helyi tömegközlekedés akadálymentesítésére.

8. § (1) Az intézkedési tervben meghatározott intézkedések célja különösen:

a) a lakhatási és oktatási szegregáció felszámolása, integrált lakókörnyezet kialakítása,

b) a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok képzettségi és foglalkoztatottsági szintjének növelése,

c) az oktatásban, képzésben megjelenõ sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatása,

d) a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés

megteremtése,

e) az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesítése a helyi önkormányzat döntéshozatalában, az általa

fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által ellenõrzött szolgáltatások körében,

f) a hátrányos helyzetû csoportok tagjai részvételének elõsegítése a döntéshozatalban és a közügyek irányításában.

(2) Az egyes intézkedésekhez kapcsolódóan meg kell határozni a végrehajtás felelõsét, határidejét és a költségek forrását.
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3. Felülvizsgálat

9. § Felül kell vizsgálni a helyi esélyegyenlõségi programot,

a) ha a helyzetelemzés alapjául szolgáló adatok lényegesen megváltoztak, és emiatt az intézkedési terv átdolgozása

szükséges,

b) az elfogadását, vagy az a) pont szerinti felülvizsgálatát követõ két év elteltével.

10. § (1) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie

a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e,

b) a lejárt határidejû intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére.

(2) A felülvizsgálatra az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékbõl kijelölt, a helyi esélyegyenlõségi program

elõkészítésében közre nem mûködött esélyegyenlõségi szakértõ tesz javaslatot.

(3) A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás a felülvizsgálati javaslat alapján

a) módosítja a helyi esélyegyenlõségi programot,

b) új helyi esélyegyenlõségi programot fogad el.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rövidítése: Hepr.

(3) Ha a helyi önkormányzatok vagy az önkormányzati társulás 2010. április 30-áig az egyenlõ bánásmódról és

az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 2010. április 30-áig hatályos 63. § (5) bekezdése szerinti

önkormányzati esélyegyenlõségi programot fogadott el, ezt a programot e rendelet felülvizsgálatra vonatkozó szabályai

szerint 2011. június 30-ig kell felülvizsgálni és módosítani, vagy új esélyegyenlõségi programot kiadni.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 121/2010. (IV. 16.) Korm. rendelete
az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2010. évi egyedi támogatásokról,
költségtérítésekrõl, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott
termelési támogatásokról szóló 20/2010. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:

1. § Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2010. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekrõl, valamint

az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról szóló 20/2010. (II. 9.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(3) A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat mûködtetésének költségtérítése:

M Ft

2010. év]

„a) költségtérítés a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (a továbbiakban: MÁV-START) a vasúti
közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 27. § (1) bekezdése szerinti
szerzõdés alapján végzett személyszállítási közszolgáltatásaihoz

144 763,0”

2. § A Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése hatályát veszti.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 7/2010. (IV. 16.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók
körérõl, a szolgáltatás módjáról és határidejérõl szóló
32/2009. (XII. 1.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás

módjáról és határidejérõl szóló 32/2009. (XII. 1.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint

módosul.

2. § Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 7/2010. (IV. 16.) MNB rendelethez

Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat az AL1 azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó sorát követõen

a következõ sorral egészül ki:

„AL2 Napi jelentés
a cash-flow
adatokról

kijelölt bankok,
szakosított
hitelintézetek,
ezen típusú EGT
fióktelepek

egyedi
elrendelés
alapján, napi

elektronikus
úton (EBEAD)

tárgynap
12:00 óra

MNB Statisztika”
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2. melléklet a 7/2010. (IV. 16.) MNB rendelethez

Az R. 2. melléklet II. pontja az AL1 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési elõírásait követõen a következõ táblákkal és kitöltési elõírásokkal egészül ki:

MNB azonosító: AL2 „Napi jelenés a cash-flow adatokról

01. tábla CASHFLOW

Nagyságrend: millió forint

Sor-

szám
PSZÁF kód Megnevezés

1 nap

MNB

azono-

sító:

AL2

3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z

001 CASHFLOW1 HUF portfólió

002 CASHFLOW101 Bankközi Kihelyezés-Forrás

003 CASHFLOW1011 Bankközi Eszköz

004 CASHFLOW1012 Bankközi Forrás

005 CASHFLOW102 MNB kötvény

006 CASHFLOW103 Repo Aktív-Passzív

007 CASHFLOW1031 Repo aktív

008 CASHFLOW1032 Repo passzív

009 CASHFLOW104 Értékpapírok

010 CASHFLOW1041 Beáramló

011 CASHFLOW1042 Kiáramló

012 CASHFLOW105 Nagy betétek

013 CASHFLOW106 Spot üzletek

014 CASHFLOW1061 Beáramló

015 CASHFLOW1062 Kiáramló

016 CASHFLOW107 FX swap

017 CASHFLOW1071 Beáramló

018 CASHFLOW1072 Kiáramló

019 CASHFLOW108 Kamatswap és cross-currency swap

020 CASHFLOW1081 Beáramló

021 CASHFLOW1082 Kiáramló

022 CASHFLOW109 Outright határidõs deviza ügyletek

023 CASHFLOW1091 Beáramló

024 CASHFLOW1092 Kiáramló

025 CASHFLOW110 Portfolió Gap

026 CASHFLOW2 EUR portfólió

027 CASHFLOW201 Bankközi Kihelyezés-Forrás

028 CASHFLOW2011 Bankközi Eszköz

029 CASHFLOW2012 Bankközi Forrás

030 CASHFLOW202 MNB kötvény

031 CASHFLOW203 Repo Aktív-Passzív

032 CASHFLOW2031 Repo aktív

033 CASHFLOW2032 Repo passzív

034 CASHFLOW204 Értékpapírok

035 CASHFLOW2041 Beáramló

036 CASHFLOW2042 Kiáramló

037 CASHFLOW205 Nagy betétek

038 CASHFLOW206 Spot üzletek

039 CASHFLOW2061 Beáramló

040 CASHFLOW2062 Kiáramló
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Sor-

szám
PSZÁF kód Megnevezés

1 nap

MNB

azono-

sító:

AL2

3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z

041 CASHFLOW207 FX swap

042 CASHFLOW2071 Beáramló

043 CASHFLOW2072 Kiáramló

044 CASHFLOW208 Kamatswap és cross-currency swap

045 CASHFLOW2081 Beáramló

046 CASHFLOW2082 Kiáramló

047 CASHFLOW209 Outright határidõs deviza ügyletek

048 CASHFLOW2091 Beáramló

049 CASHFLOW2092 Kiáramló

050 CASHFLOW210 Portfolió Gap

051 CASHFLOW3 USD portfolió

052 CASHFLOW301 Bankközi Kihelyezés-Forrás

053 CASHFLOW3011 Bankközi Eszköz

054 CASHFLOW3012 Bankközi Forrás

055 CASHFLOW302 MNB kötvény

056 CASHFLOW303 Repo Aktív-Passzív

057 CASHFLOW3031 Repo aktív

058 CASHFLOW3032 Repo passzív

059 CASHFLOW304 Értékpapírok

060 CASHFLOW3041 Beáramló

061 CASHFLOW3042 Kiáramló

062 CASHFLOW305 Nagy betétek

063 CASHFLOW306 Spot üzletek

064 CASHFLOW3061 Beáramló

065 CASHFLOW3062 Kiáramló

066 CASHFLOW307 FX swap

067 CASHFLOW3071 Beáramló

068 CASHFLOW3072 Kiáramló

069 CASHFLOW308 Kamatswap és cross-currency swap

070 CASHFLOW3081 Beáramló

071 CASHFLOW3082 Kiáramló

072 CASHFLOW309 Outright határidõs deviza ügyletek

073 CASHFLOW3091 Beáramló

074 CASHFLOW3092 Kiáramló

075 CASHFLOW310 Portfolió Gap

076 CASHFLOW4 CHF portfolió

077 CASHFLOW401 Bankközi Kihelyezés-Forrás

078 CASHFLOW4011 Bankközi Eszköz

079 CASHFLOW4012 Bankközi Forrás

080 CASHFLOW402 MNB kötvény

081 CASHFLOW403 Repo Aktív-Passzív

082 CASHFLOW4031 Repo aktív

083 CASHFLOW4032 Repo passzív

084 CASHFLOW404 Értékpapírok

085 CASHFLOW4041 Beáramló

086 CASHFLOW4042 Kiáramló

087 CASHFLOW405 Nagy betétek

088 CASHFLOW406 Spot üzletek

089 CASHFLOW4061 Beáramló
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Sor-

szám
PSZÁF kód Megnevezés

1 nap

MNB

azono-

sító:

AL2

3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z

090 CASHFLOW4062 Kiáramló

091 CASHFLOW407 FX swap

092 CASHFLOW4071 Beáramló

093 CASHFLOW4072 Kiáramló

094 CASHFLOW408 Kamatswap és cross-currency swap

095 CASHFLOW4081 Beáramló

096 CASHFLOW4082 Kiáramló

097 CASHFLOW409 Outright határidõs deviza ügyletek

098 CASHFLOW4091 Beáramló

099 CASHFLOW4092 Kiáramló

100 CASHFLOW410 Portfolió Gap

101 CASHFLOW5 Egyéb deviza portfolió

102 CASHFLOW501 Bankközi Kihelyezés-Forrás

103 CASHFLOW5011 Bankközi Eszköz

104 CASHFLOW5012 Bankközi Forrás

105 CASHFLOW502 MNB kötvény

106 CASHFLOW503 Repo Aktív-Passzív

107 CASHFLOW5031 Repo aktív

108 CASHFLOW5032 Repo passzív

109 CASHFLOW504 Értékpapírok

110 CASHFLOW5041 Beáramló

111 CASHFLOW5042 Kiáramló

112 CASHFLOW505 Nagy betétek

113 CASHFLOW506 Spot üzletek

114 CASHFLOW5061 Beáramló

115 CASHFLOW5062 Kiáramló

116 CASHFLOW507 FX swap

117 CASHFLOW5071 Beáramló

118 CASHFLOW5072 Kiáramló

119 CASHFLOW508 Kamatswap és cross-currency swap

120 CASHFLOW5081 Beáramló

121 CASHFLOW5082 Kiáramló

122 CASHFLOW509 Outright határidõs deviza ügyletek

123 CASHFLOW5091 Beáramló

124 CASHFLOW5092 Kiáramló

125 CASHFLOW510 Portfolió Gap

126 CASHFLOW6 Teljes portfolió

127 CASHFLOW601 Bankközi Kihelyezés-Forrás

128 CASHFLOW6011 Bankközi Eszköz

129 CASHFLOW6012 Bankközi Forrás

130 CASHFLOW602 MNB kötvény

131 CASHFLOW603 Repo Aktív-Passzív

132 CASHFLOW6031 Repo aktív

133 CASHFLOW6032 Repo passzív

134 CASHFLOW604 Értékpapírok

135 CASHFLOW6041 Beáramló

136 CASHFLOW6042 Kiáramló

137 CASHFLOW605 Nagy betétek

138 CASHFLOW606 Spot üzletek
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Sor-

szám
PSZÁF kód Megnevezés

1 nap

MNB

azono-

sító:

AL2

3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z

139 CASHFLOW6061 Beáramló

140 CASHFLOW6062 Kiáramló

141 CASHFLOW607 FX swap

142 CASHFLOW6071 Beáramló

143 CASHFLOW6072 Kiáramló

144 CASHFLOW608 Kamatswap és cross-currency swap

145 CASHFLOW6081 Beáramló

146 CASHFLOW6082 Kiáramló

147 CASHFLOW609 Outright határidõs deviza ügyletek

148 CASHFLOW6091 Beáramló

149 CASHFLOW6092 Kiáramló

150 CASHFLOW610 Portfolió Gap

151 CASHFLOW7 Kiegészítõ információk

152 CASHFLOW701 Nostro számlaállományok

153 CASHFLOW7011 HUF

154 CASHFLOW7012 EUR

155 CASHFLOW7013 USD

156 CASHFLOW7014 CHF

157 CASHFLOW7015 Egyéb deviza

158 CASHFLOW702 MNB-vel repózható értékpapírok

159 CASHFLOW703 Stand-by hitelkeretek

160 CASHFLOW7031 Anyabanki

161 CASHFLOW70311 ebbõl 30 napon belül lejáró

162 CASHFLOW7032 Nem anyabanki

163 CASHFLOW70321 ebbõl 30 napon belül lejáró

164 CASHFLOW704 MNB tartalékszámla elvárt egyenlegétõl

számított eltérés

165 CASHFLOW705 Az adott hónapban tartandó elszámolási

számlaegyenleg és az adott havi

tartalékkötelezettség különbsége

166 CASHFLOW706 Nagy kihelyezések

167 CASHFLOW7061 HUF

168 CASHFLOW7062 EUR

169 CASHFLOW7063 USD

170 CASHFLOW7064 CHF

171 CASHFLOW7065 Egyéb deviza

172 CASHFLOW707 Saját hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapírokkal kapcsolatos pénzáramlások

173 CASHFLOW7071 HUF

174 CASHFLOW7072 EUR

175 CASHFLOW7073 USD

176 CASHFLOW7074 CHF

177 CASHFLOW7075 Egyéb deviza

178 CASHFLOW708 Önkormányzati kötvények (befogadási

értéken) az MNB-vel repózható

értékpapírokból
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MNB azonosító: AL2 Napi jelenés a cash-flow adatokról

02. tábla CASHFLOW

Nagyságrend: millió forint

Sor-

szám
PSZÁF kód Megnevezés

1 nap

MNB

azono-

sító:

AL2

3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z

001 ACASHFLOW1 HUF portfólió

002 ACASHFLOW101 Bankközi Kihelyezés-Forrás

003 ACASHFLOW1011 Bankközi Eszköz

004 ACASHFLOW1012 Bankközi Forrás

005 ACASHFLOW102 MNB kötvény

006 ACASHFLOW103 Repo Aktív-Passzív

007 ACASHFLOW1031 Repo aktív

008 ACASHFLOW1032 Repo passzív

009 ACASHFLOW104 Értékpapírok

010 ACASHFLOW1041 Beáramló

011 ACASHFLOW1042 Kiáramló

012 ACASHFLOW105 Nagy betétek

013 ACASHFLOW106 Spot üzletek

014 ACASHFLOW1061 Beáramló

015 ACASHFLOW1062 Kiáramló

016 ACASHFLOW107 FX swap

017 ACASHFLOW1071 Beáramló

018 ACASHFLOW1072 Kiáramló

019 ACASHFLOW108 Kamatswap és cross-currency swap

020 ACASHFLOW1081 Beáramló

021 ACASHFLOW1082 Kiáramló

022 ACASHFLOW109 Outright határidõs deviza ügyletek

023 ACASHFLOW1091 Beáramló

024 ACASHFLOW1092 Kiáramló

025 ACASHFLOW110 Portfolió Gap

026 ACASHFLOW2 EUR portfólió

027 ACASHFLOW201 Bankközi Kihelyezés-Forrás

028 ACASHFLOW2011 Bankközi Eszköz

029 ACASHFLOW2012 Bankközi Forrás

030 ACASHFLOW202 MNB kötvény

031 ACASHFLOW203 Repo Aktív-Passzív

032 ACASHFLOW2031 Repo aktív

033 ACASHFLOW2032 Repo passzív

034 ACASHFLOW204 Értékpapírok

035 ACASHFLOW2041 Beáramló

036 ACASHFLOW2042 Kiáramló

037 ACASHFLOW205 Nagy betétek

038 ACASHFLOW206 Spot üzletek

039 ACASHFLOW2061 Beáramló

040 ACASHFLOW2062 Kiáramló

041 ACASHFLOW207 FX swap

042 ACASHFLOW2071 Beáramló

043 ACASHFLOW2072 Kiáramló

044 ACASHFLOW208 Kamatswap és cross-currency swap

045 ACASHFLOW2081 Beáramló

046 ACASHFLOW2082 Kiáramló

047 ACASHFLOW209 Outright határidõs deviza ügyletek

048 ACASHFLOW2091 Beáramló

049 ACASHFLOW2092 Kiáramló
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Sor-

szám
PSZÁF kód Megnevezés

1 nap

MNB

azono-

sító:

AL2

3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z

050 ACASHFLOW210 Portfolió Gap

051 ACASHFLOW3 USD portfolió

052 ACASHFLOW301 Bankközi Kihelyezés-Forrás

053 ACASHFLOW3011 Bankközi Eszköz

054 ACASHFLOW3012 Bankközi Forrás

055 ACASHFLOW302 MNB kötvény

056 ACASHFLOW303 Repo Aktív-Passzív

057 ACASHFLOW3031 Repo aktív

058 ACASHFLOW3032 Repo passzív

059 ACASHFLOW304 Értékpapírok

060 ACASHFLOW3041 Beáramló

061 ACASHFLOW3042 Kiáramló

062 ACASHFLOW305 Nagy betétek

063 ACASHFLOW306 Spot üzletek

064 ACASHFLOW3061 Beáramló

065 ACASHFLOW3062 Kiáramló

066 ACASHFLOW307 FX swap

067 ACASHFLOW3071 Beáramló

068 ACASHFLOW3072 Kiáramló

069 ACASHFLOW308 Kamatswap és cross-currency swap

070 ACASHFLOW3081 Beáramló

071 ACASHFLOW3082 Kiáramló

072 ACASHFLOW309 Outright határidõs deviza ügyletek

073 ACASHFLOW3091 Beáramló

074 ACASHFLOW3092 Kiáramló

075 ACASHFLOW310 Portfolió Gap

076 ACASHFLOW4 CHF portfolió

077 ACASHFLOW401 Bankközi Kihelyezés-Forrás

078 ACASHFLOW4011 Bankközi Eszköz

079 ACASHFLOW4012 Bankközi Forrás

080 ACASHFLOW402 MNB kötvény

081 ACASHFLOW403 Repo Aktív-Passzív

082 ACASHFLOW4031 Repo aktív

083 ACASHFLOW4032 Repo passzív

084 ACASHFLOW404 Értékpapírok

085 ACASHFLOW4041 Beáramló

086 ACASHFLOW4042 Kiáramló

087 ACASHFLOW405 Nagy betétek

088 ACASHFLOW406 Spot üzletek

089 ACASHFLOW4061 Beáramló

090 ACASHFLOW4062 Kiáramló

091 ACASHFLOW407 FX swap

092 ACASHFLOW4071 Beáramló

093 ACASHFLOW4072 Kiáramló

094 ACASHFLOW408 Kamatswap és cross-currency swap

095 ACASHFLOW4081 Beáramló

096 ACASHFLOW4082 Kiáramló

097 ACASHFLOW409 Outright határidõs deviza ügyletek

098 ACASHFLOW4091 Beáramló

099 ACASHFLOW4092 Kiáramló

100 ACASHFLOW410 Portfolió Gap

101 ACASHFLOW5 Egyéb deviza portfolió
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Sor-

szám
PSZÁF kód Megnevezés

1 nap

MNB

azono-

sító:

AL2

3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z

102 ACASHFLOW501 Bankközi Kihelyezés-Forrás

103 ACASHFLOW5011 Bankközi Eszköz

104 ACASHFLOW5012 Bankközi Forrás

105 ACASHFLOW502 MNB kötvény

106 ACASHFLOW503 Repo Aktív-Passzív

107 ACASHFLOW5031 Repo aktív

108 ACASHFLOW5032 Repo passzív

109 ACASHFLOW504 Értékpapírok

110 ACASHFLOW5041 Beáramló

111 ACASHFLOW5042 Kiáramló

112 ACASHFLOW505 Nagy betétek

113 ACASHFLOW506 Spot üzletek

114 ACASHFLOW5061 Beáramló

115 ACASHFLOW5062 Kiáramló

116 ACASHFLOW507 FX swap

117 ACASHFLOW5071 Beáramló

118 ACASHFLOW5072 Kiáramló

119 ACASHFLOW508 Kamatswap és cross-currency swap

120 ACASHFLOW5081 Beáramló

121 ACASHFLOW5082 Kiáramló

122 ACASHFLOW509 Outright határidõs deviza ügyletek

123 ACASHFLOW5091 Beáramló

124 ACASHFLOW5092 Kiáramló

125 ACASHFLOW510 Portfolió Gap

126 ACASHFLOW6 Teljes portfolió

127 ACASHFLOW601 Bankközi Kihelyezés-Forrás

128 ACASHFLOW6011 Bankközi Eszköz

129 ACASHFLOW6012 Bankközi Forrás

130 ACASHFLOW602 MNB kötvény

131 ACASHFLOW603 Repo Aktív-Passzív

132 ACASHFLOW6031 Repo aktív

133 ACASHFLOW6032 Repo passzív

134 ACASHFLOW604 Értékpapírok

135 ACASHFLOW6041 Beáramló

136 ACASHFLOW6042 Kiáramló

137 ACASHFLOW605 Nagy betétek

138 ACASHFLOW606 Spot üzletek

139 ACASHFLOW6061 Beáramló

140 ACASHFLOW6062 Kiáramló

141 ACASHFLOW607 FX swap

142 ACASHFLOW6071 Beáramló

143 ACASHFLOW6072 Kiáramló

144 ACASHFLOW608 Kamatswap és cross currency swap

145 ACASHFLOW6081 Beáramló

146 ACASHFLOW6082 Kiáramló

147 ACASHFLOW609 Outright határidõs deviza ügyletek

148 ACASHFLOW6091 Beáramló

149 ACASHFLOW6092 Kiáramló

150 ACASHFLOW610 Portfolió Gap
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MNB azonosító: AL2

„Kitöltési elõírások

Napi jelentés a cash-flow adatokról

I. Általános elõírások

1. Az adatszolgáltatási kötelezettségrõl az MNB az általa kijelölt adatszolgáltatót írásban értesíti. Az adatszolgáltatásnak

az adatszolgáltató az elrendelés napjától naponta, egészen az elrendelés visszavonásáig kell, hogy megfeleljen.

2. Az adatszolgáltatás fõ devizanemenkénti bontásban tartalmazza az adatszolgáltatás teljesítésének napját megelõzõ

nap zárásig az adatszolgáltató saját nevében, saját kockázatára megkötött szerzõdések alapján a következõ harminc

napon be- és kiáramló tételeket, napi bontásban. Az adatszolgáltatás nem tartalmazza a jövõben tervezett, de még

meg nem kötött ügyleteket.

3. A beáramló tételeket pozitív elõjellel, míg a kiáramló tételeket negatív elõjellel kell szerepeltetni.

4. Az adatszolgáltatás csak a Treasury likviditási pozíciójához figyelembe vett tételeket tartalmazza, vagyis

az ügyfélkihelyezések és -betétek miatti pénzmozgásokat – a II. pontban részletezett egyes repóügyletek és

nagybetétek kivételével – nem. Ennek megfelelõen a kitöltés során figyelmen kívül kell hagyni az ügyfelek

megbízásából kötött (értékesítés jellegû), és ezek fedezésére megkötött ellentétes irányú ügyleteket. Amennyiben

erre az adatszolgáltató belsõ nyilvántartó rendszere nem képes, akkor mind az ügyféltételt, mind a fedezeti párját

jelenteni kell, úgy hogy azok nullára zárják egymást.

5. A cash-flow tételek nem tartalmazzák a leányvállalatokkal kötött szerzõdések alapján a következõ harminc napon be-

és kiáramló tételeket (ide nem értve az alapkezelõkkel kötött ügyleteket). Azonban az anyavállalattal és azok kapcsolt

vállalkozásaival (ide nem értve az adatszolgáltató leányvállalatait) kötött ügyletekhez kapcsolódó pénzáramlások

jelentendõk.

6. A munkaszüneti napokat követõ jelentési napokon, a munkaszüneti napokon lejáró tételeket is a jelentési nap

cash-flow-jában szükséges feltüntetni.

7. A külföldi devizában denominált tételek esetén az átszámítás árfolyama az adatszolgáltatás teljesítésének napját

megelõzõ napi hivatalos MNB devizaközép-árfolyam.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes elõírások

A táblák elsõ oszlopában meghatározott 1. nap alatt az adatszolgáltatás teljesítésének napja értendõ.

Az egyes oszlopokban csak az adott napon ki-, illetve beáramló tételeket, tehát nem kumulált állományokat kell

jelenteni.

01. tábla: CASHFLOW

A táblában jelentendõ tételek a következõk:

a) Bankközi Kihelyezés – Forrás: ezeken a sorokon kell kimutatatni a megkötött szerzõdések alapján azon bankközi,

illetve jegybank felé történõ kihelyezéseket és az adatszolgáltatónál elhelyezett betéteket, bankközi forrásokat,

amelyek értéknapja az adatszolgáltatás napja vagy az azt követõ 29 nap. Szintén itt kell szerepeltetni az ezen

idõszakban lejáró tételeket, kamatelszámolásokat.

b) MNB kötvény: e sor csak a forintalapú cash-flow tételeket (Cashflow102) tartalmazó és az összesített cash-flow

(Cashflow 602) táblarészben szerepel. Itt kell szerepeltetetni a vétel és a lejárat értéknapján a kéthetes MNB

kötvényeket.

c) Repo Aktív-Passzív: ezeken a sorokon kell szerepeltetni a szerzõdés értéknapján és lejárati napján a bankközi és

ügyfél-repószerzõdések alapján ki és beáramló forrásokat. Mind az óvadéki, mind a sajátos szállításos

repóügyleteket szerepeltetni kell. (Mind az aktív, mind a passzív repó sorokon szerepelhetnek negatív és pozitív

értékek is attól függõen, hogy pénzbeáramlásról vagy kiáramlásról van-e szó.) Itt szükséges megjeleníteni

az MNB-vel kötött O/N vagy annál hosszabb fedezett hitelügyletek lejáró összegét, illetve az ügylet kezdetekor

beérkezõ összeget.

d) Értékpapírok: mind a kereskedési, mind a befektetési portfolióhoz kapcsolódó pénzáramlásokat jelenteni kell.

Ezen a soron jelentendõk az értékpapír vételi és eladási ügyletekbõl származó pénzáramok, a tõketörlesztés és

a kamatfizetés. Az MNB kötvényekhez és a saját kibocsátású értékpapírokhoz kapcsolódó pénzáramlások nem

szerepeltetendõk.
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e) Nagy betétek: az egyedi ügyfelekkel kötött szerzõdések alapján történõ, ügyletenként 5 milliárd forint feletti

betételhelyezések, illetve lejáró betétek állománya (elõjelhelyesen). A kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget

nem kell feltüntetni.

f) Spot üzletek: a megkötött, de még el nem számolt azonnali devizaügyletek miatti pénzáramlások.

A valutapénztárral kapcsolatos pénzáramlásokat nem kell jelenteni.

g) FX swap: itt kell jelenteni a megkötött deviza swap ügyletek miatt jelentkezõ pénzáramlásokat, beleértve

az ügyletek azonnali, még nem elszámolt lábait és a határidõs lábakat is. A külföldi devizában történõ

pénzáramlásokat mindig az adatszolgáltatás teljesítésének napját megelõzõ napi hivatalos MNB

devizaközép-árfolyamon kell jelenteni, vagyis a határidõs lábak napi értékelése szükséges.

h) Kamatswap és cross-currency swap ügyletek: megkötött FRA, kamatswap és cross-currency swap ügyletek miatti

tõke- és kamatelszámolások.

i) Outright határidõs deviza ügyletek: megkötött határidõs devizaügyletek miatti elszámolások.

j) Portfolió Gap: az adott devizanemben kitöltött táblázatrész záró sora, amelyben a napi ki- és beáramló tételek

összegét kell meghatározni.

k) Nostro számlaállományok: a leányvállalatnál lévõ nostro számlák egyenlegeit nem kell figyelembe venni.

l) MNB-vel repózható értékpapírok: az MNB monetáris politikai mûveletei során felajánlható értékpapírok

befogadási értékét kell megadni. Az elfogadható fedezetek körét és befogadási értékeiket a 3. melléklet 15. pontja

szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. Az e soron megadandó érték nem foglalja

magában az MNB-n kívüli partnerek javára zárolt állományokat és az MNB javára O/N ügyleteknél hosszabb

lejáratú hitelek fedezeteként zárolt értékpapírokat. A pénzforgalom fedezetére, az MNB javára limitként zárolt, de

ki nem használt állományt szerepeltetni kell.

A tábla elsõ oszlopában az adatszolgáltatás teljesítésének napján felajánlható fedezetek befogadási értékét

(figyelembe véve a tárgynapon szerzõdés szerint bekövetkezõ változásokat is), a további oszlopokban pedig

a változásokat (pl. repóügyletek lejárata miatti felszabadítás, értékpapír-lejárat) kell jelenteni.

m) Stand-by hitelkeretek: csak a visszavonhatatlan, még le nem hívott hitelkereteket kell jelenteni.

n) MNB tartalékszámla elvárt egyenlegétõl számított eltérés: az elvárt egyenleghez számított eltérés kiszámításához

szükséges megnézni, hogy a tartalékperiódus eddigi idõszakának napjain tartott számlaállományok alapján

a tartalékolási periódus hátralévõ idõszakában mekkora átlagos egyenleget kellene tartani ahhoz, hogy a kötelezõ

tartalékolási kötelezettségnek az adatszolgáltató megfeleljen. Ezt az átlagos egyenleget kell összehasonlítani

az elszámolási számla jelentés napját megelõzõ záróállományával. Az adat számítását segítõ összefüggést

a 3. melléklet 9. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.

o) Az adott hónapban tartandó elszámolási számlaegyenleg és az adott havi tartalékkötelezettség különbsége:

az adat számítását segítõ összefüggést a 3. melléklet 9. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai

segédlet tartalmazza

p) Nagy kihelyezések: devizanemenként kell megadni a következõ harminc napon várható, az egyedi ügyfeleknek

történõ, 5 milliárd forint feletti hitelfolyósítást, illetve lejáró hitelszerzõdések, valamint ismert elõtörlesztés

állományát (elõjelhelyesen). A kapcsolódó kamatbevételt nem kell feltüntetni.

q) Saját hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokkal kapcsolatos pénzáramlások: itt kell jelenteni a saját kibocsátású

értékpapírokhoz kapcsolódó, az adatszolgáltatás napján, illetve az azt követõ 29 napon történõ

tõketörlesztéseket és kamatfizetéseket.

r) Önkormányzati kötvények állománya: ezen a soron „Az MNB-vel repózható értékpapírok” állományából

az önkormányzati kötvények állományát kell külön jelenteni az MNB által történõ befogadási értéken.

02. tábla: ACASHFLOW

A táblában kizárólag az anyavállalattal és azok kapcsolt vállalkozásaival (ide nem értve az adatszolgáltató

leányvállalatait) kötött ügyletekhez kapcsolódó pénzáramlásokat kell jelenteni, a 01. tábla vonatkozó sorainál

leírtaknak megfelelõen.”

3. melléklet a 7/2010. (IV. 16.) MNB rendelethez

Az R. 3. melléklete a következõ 15. ponttal egészül ki.

„15. Az MNB által elfogadható fedezetek köre és befogadási értéke”
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 8/2010. (IV. 16.) MNB rendelete
az „Õrségi Nemzeti Park” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Õrségi Nemzeti Park” megnevezéssel 5000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás idõpontja: 2010. április 22.

2. § (1) Az emlékérme téglalap alakú, 925 ezrelék finomságú ezüstbõl készült, súlya 31,46 gramm, mérete 39,6 mm×26,4 mm,

széle sima.

(2) Az emlékérme elõlapján, a középmezõben egy zanótboglárka ábrázolása látható. A zanótboglárka ábrázolásától balra,

az emlékérme bal oldali peremével párhuzamosan, két sorban a „MAGYAR” és a „KÖZTÁRSASÁG” felirat,

a zanótboglárka ábrázolásától jobbra, három vízszintes sorban az 5000 értékjelzés, a „FORINT” felirat, valamint a „BP.”

verdejel és a „2010” verési évszám olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezõben az Õrségi Népi Mûemlékegyüttes egyik épületcsoportjának ábrázolása

látható. Az épületcsoport ábrázolásától balra fent az „ÕRSÉGI NEMZETI PARK”, jobbra lent a „Szalafõ – Pityerszer” felirat

olvasható. Az épületcsoport ábrázolása alatt, bal oldalon található Gáti Gábor tervezõmûvész mesterjegye.

Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérmébõl 8000 darab készíthetõ, amelybõl 5000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhetõ.

4. § Ez a rendelet 2010. április 22-én lép hatályba.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 8/2010. (IV. 16.) MNB rendelethez

Az emlékérme elõlapjának képe:
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2. melléklet a 8/2010. (IV. 16.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az egészségügyi miniszter, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 17/2010. (IV. 16.) EüM–FVM–KvVM együttes rendelete
a biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi

miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában, valamint a környezetvédelmi és vízügyi

miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva

a következõket rendeljük el:

1. § A biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM

együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az állatgyógyászati terméknek minõsülõ állategészségügyi biocid termékre – annak valamennyi hatóanyaga közösségi

jegyzékbe történõ felvételéig – az állatgyógyászati termékekrõl szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. § Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § Az OTH a termék további forgalmazását felfüggesztheti, ha a 14. §-ban meghatározott új információról szerez

tudomást, illetve ha valószínûsíthetõ, hogy az engedély, illetve regisztráció kiadásának az 5. § szerinti valamely

feltétele már nem teljesül.”

3. § Az R. 7. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az engedély vagy a regisztráció módosítását az engedélyes, illetve a regisztráció jogosultja a módosítás okainak

megjelölésével kezdeményezheti.”

4. § Az R. 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A biocid termék engedélyezése iránti kérelemhez be kell nyújtani]

„a) a biocid termékre vonatkozó dokumentációt vagy hozzáférési felhatalmazást, azzal, hogy a dokumentációnak

meg kell felelnie a tudományos és technikai ismeretek mindenkori állása szerint a 2/b) számú mellékletben,

valamint – ha az ott meghatározottak szerint szükséges – a 3/b), illetve a 4/b) számú melléklet vonatkozó részeiben

meghatározott követelményeknek, és”

5. § Az R. 8/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az OTH 3–8. §, valamint 15. § szerinti, biocid termék engedélyeztetésére irányuló eljárásában koordináló szervként jár el]

„b) az 5. számú melléklet 1. Fõcsoport 1., 2., 3., valamint a 8. számú melléklet 1. pontjában irtószerként megjelölt,

a 3. Fõcsoport 14., 18., 19. termékcsoportjaiba tartozó, külön jogszabály szerinti termékek tekintetében az OTH

Országos Epidemiológiai Központja (a továbbiakban: OEK).”

6. § Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Biocid termék hatóanyagaként kizárólag a hatóanyagoknak, a kis kockázattal járó biocid termékek

hatóanyagainak, valamint az alapanyagoknak az Európai Unió által nyilvántartott közösségi jegyzékébe

(a továbbiakban együtt: közösségi jegyzék) felvett anyag hozható forgalomba. A hatóanyag forgalomba hozatala

a hatóanyagnak, alapanyagnak az 1., 1/a) vagy 1/b) számú mellékletbe való felvételét követõen kezdhetõ meg.”

7. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az OTH a 8. §-ban foglalt adatokat, információkat (a továbbiakban együtt: adat) további kérelmezõ javára nem

használhatja fel az alábbi esetekben, kivéve, ha a további kérelmezõ a kérelmet elsõ ízben benyújtó hozzáférési

felhatalmazásával rendelkezik az adatok felhasználására:

olyan hatóanyag esetében, amely az Európai Unióban 2000. május 14-én már forgalomban volt]

„ba) 2000. május 14-tõl számított 14 évig,”
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(2) Az R. 12. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az OTH az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a 8. §-ban foglalt adatokat további kérelmezõ javára nem

használhatja fel a következõ esetekben sem, kivéve, ha a további kérelmezõ a kérelmet elsõ ízben benyújtó hozzáférési

felhatalmazásával rendelkezik az adat felhasználására:

olyan hatóanyagot tartalmazó biocid termék engedélyezése, illetve regisztrációja vagy ezek módosítása esetében, amely

az Európai Unióban 2000. május 14-én forgalomban volt]

„ba) 2000. május 14-tõl számított 14 évig,”

8. § Az R. „A követelményektõl eltérõ biocid termék engedélyezése” alcíme a következõ 15/A–15/B. §-sal egészül ki:

„15/A. § (1) A 3. §-ban foglaltaktól eltérõen addig az idõpontig, amíg egy adott hatóanyagot fel nem vesznek

az 1. számú mellékletbe vagy az 1/a) számú mellékletbe, az OTH három évet meg nem haladó idõtartamra

engedélyezheti az ilyen hatóanyagot tartalmazó biocid termék forgalomba hozatalát, ha a hatóanyag az Európai

Unióban 2000. május 14-én még nem volt a 2. § c) és d) pontjában meghatározottaktól eltérõ céllal kereskedelmi

forgalomban.

(2) Az OTH az (1) bekezdés szerinti kérelem alapját képezõ dokumentációk összefoglalását megküldi valamennyi

tagállam illetékes hatóságának.

(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt csak akkor lehet kiállítani, ha a dokumentációkat a 11. §-ban foglaltaknak

megfelelõen értékelték, és ennek alapján

a) a hatóanyag megfelel a 10. §-ban foglalt követelményeknek,

b) a biocid termék várhatóan megfelel az 5. § (1) bekezdés b)–d) pontjában foglalt feltételeknek, és

c) a (2) bekezdés szerinti összefoglaló alapján a tagállamok egyike sem tesz ellenvetést a dokumentációk teljességével

kapcsolatban.

15/B. § (1) Ha valamely tagállam illetékes hatósága a 15/A. § (2) bekezdése alapján megkapott összefoglalóra

ellenvetést tesz, az OTH haladéktalanul kezdeményezi az egészségügyi miniszternél a dokumentációk teljességére

vonatkozó döntés meghozatalát a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások

megállapításáról szóló 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 4. és 7. cikke alapján, a 8. cikk rendelkezéseire is

figyelemmel.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján kezdeményezett eljárás során az Európai Bizottság olyan döntést hoz, amely szerint

a hatóanyag a 10. §-ban meghatározott követelményeknek nem felel meg, az OTH a 15. § szerinti ideiglenes

engedélyt – ha az kiadásra került – haladéktalanul visszavonja.

(3) Ha a 15/A. § (1) bekezdése szerinti kérelem alapját képezõ dokumentációnak az 1. számú mellékletbe vagy

az 1/a) számú mellékletbe való hatóanyag-felvétel céljából végzett értékelése nem fejezõdik be a három éves idõszak

lejártáig, az OTH a termék ideiglenes engedélyét meghosszabbíthatja további, egy évet meg nem haladó idõszakra, ha

feltételezhetõ, hogy a hatóanyag a 10. §-ban foglalt követelményeknek meg fog felelni.

(4) A (3) bekezdés szerinti engedély kiadásáról az OTH tájékoztatja valamennyi tagállam illetékes hatóságát és

az Európai Bizottságot.”

9. § Az R. 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Ha valamely hatóanyag ismételt felülvizsgálatát követõen azt állapítják meg, hogy az nem felel meg a 10. §

követelményeinek és a közösségi jegyzékbe már nem lenne felvehetõ, illetve a hatóanyaggal összefüggésben

az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint korlátozásokat vezettek be, az OTH a hatóanyag, illetve

az azt tartalmazó biocid termék forgalmazását és felhasználását – a 7. § szerinti eljárás lefolytatásával – korlátozza,

illetve megtiltja.

(3) Biocid termék hatóanyagainak a közösségi jegyzékbe történõ felvételérõl hozott döntést követõen, a 30. §

(6) bekezdésében meghatározottak szerint az OTH a hatóanyagokat tartalmazó biocid termék e rendelet szerinti

engedélyét kiadja, regisztrációját elvégzi, vagy az engedélyeket visszavonja.”

10. § Az R. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az OTH éves jegyzéket vezet az engedélyezett vagy regisztrált biocid termékekrõl. Az OTH az összesített jegyzéket

évente közzéteszi a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben, továbbá megküldi a többi

tagállamnak és a Bizottságnak.”
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11. § Az R. 22. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Azon készítmények esetében, amelyek hatóanyaga biocidnak is minõsül, de a tervezett felhasználásuk nem

tartozik e rendelet hatálya alá, a feliratozás, címke, illetve az esetlegesen mellékelt tájékoztató, valamint a termék

reklámja nem tartalmazhat biocid termékként történõ forgalmazásra utaló kifejezést, valamint tartalmában ezzel

megegyezõ vagy hasonló következtetés levonására alkalmas jelzést.”

12. § Az R. 24. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A biocid termékek e rendeletnek megfelelõ forgalmazása, illetõleg a forgalomba hozott biocid termékek egységes

nyilvántartása érdekében]

„a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) kistérségi intézete ellenõrzi, hogy

a biocid termék gyártása, kiszerelése, ipari alkalmazása, a biocidok osztályozása, csomagolása, feliratozása, címkézése,

raktározása, forgalmazása, árusítása, a biocid termékkel történt bármilyen tevékenység megfelel-e az e rendeletben

meghatározott követelményeknek, valamint ellenõrzi a forgalomba hozott biocid termék engedélyében, illetve

regisztrációjában foglaltak betartását,”

13. § (1) Az R. 30. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A biocid terméket gyártó vagy importáló méregfelügyeleti nyilvántartás, valamint az átmeneti idõszakban nem

engedélyköteles termékek nyilvántartása céljából a biocid terméket a gyártás vagy az import megkezdésétõl számított

90 napon belül bejelenti az OKBI-nek. Ha a biocid termék az átmeneti idõszak alatt e rendelet alapján csak engedély vagy

szakvélemény birtokában forgalmazható, a termék bejelentését 2014. május 14-éig csak érvényes engedély vagy

szakvélemény birtokában lehet megtenni. A biocid terméknyilvántartásra a 19. §-nak a bizalmas adatkezelésre vonatkozó

rendelkezéseit alkalmazni kell. A bejelentést a 10. melléklet szerinti tartalmú bejelentõ lapon kell megtenni.”

(2) Az R. 30. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ha a forgalomban lévõ biocid termékben található összes hatóanyag felkerül az 1. vagy az 1/a) számú melléklet

szerinti közösségi jegyzékbe, a jegyzékbe való felvétel napjáig – amely megegyezik a mellékletnek a felvétel napját

tartalmazó oszlopában az adott hatóanyagnál feltüntetett dátummal – a biocid termék gyártója, illetve importálója

köteles a 3. § (1) bekezdésében meghatározott engedély, illetve regisztráció iránti kérelmet benyújtani. Ebben

az esetben a biocid termék az engedélyokirat, illetve a regisztrációs okirat kiadásáig vagy az erre irányuló kérelem

elutasításáig tovább forgalmazható. Ha az engedély, illetve a regisztráció iránti kérelem benyújtására a megadott

idõpontig nem kerül sor, a biocid termék a határidõ lejártát követõen nem forgalmazható.”

(3) Az R. 30. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha az engedély iránti kérelem benyújtására valamely más tagállamban kerül sor, és ezzel egyidejûleg a kérelmezõ

szándéknyilatkozatban jelzi az OTH-nak a más tagállamban kiadandó engedély elismertetésének igényét, a termék

továbbra is forgalomban tartható.

(8) Az elsõ termékengedély megadását követõ 90 napon belül a kérelmezõnek be kell nyújtania a más tagállamban

kiadott engedély elismeréséhez szükséges, a 4. § szerinti dokumentumokat az OTH-nak. Ha a döntést követõ 90 napon

belül az elismeréshez szükséges dokumentumok beadására nem kerül sor, a termék a határidõ lejártát követõen nem

forgalmazható. A termék engedélyezésének elutasítása esetén a termék a döntés hatálybalépésének napjától nem

forgalmazható.”

14. § Az R. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„31. § (1) A 8. számú melléklet 1. pontja szerint irtószernek minõsülõ biocid termék az OEK szakvéleménye alapján

az OTH által kiadott engedély birtokában hozható forgalomba. Az engedély iránti kérelmet az OTH-nak címezve

az OEK-hez kell benyújtani. Az OEK az irtószernek minõsülõ biocid termékeket nyilvántartja. Az engedélykérelemnek

a 9. melléklet 2. pontja szerinti, a szakvéleményezéshez szükséges adatokat tartalmaznia kell.

(2) Az emberek és állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz, a használati meleg víz, az uszodai és egyéb, fürdõzésre

használt vizek fertõtlenítésére, valamint az ilyen vizekkel érintkezõ felületek fertõtlenítésére szolgáló, továbbá

a vizekben alkalmazott algásodásgátló biocid termék az OKI szakvéleménye alapján az OTH által kiadott engedély

birtokában hozható forgalomba. Az engedély iránti kérelmet az OTH-nak címezve az OKI-hoz kell benyújtani.

(3) Az állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz fertõtlenítésére szolgáló fertõtlenítõszerek esetében az OKI

a szakvéleményezési eljárásba bevonja az MgSzH Központot. Az engedélykérelemnek a 9. melléklet 1. pontja szerinti,

a szakvéleményezéshez szükséges adatokat tartalmaznia kell.
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(4) A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló

jogszabályban meghatározott fertõzõ beteg, valamint a fertõzõ betegségre gyanús személy környezetében és

az egészségügyi szolgáltató által végzendõ megelõzõ jellegû fertõtlenítésre szolgáló, az (5) bekezdésben felsorolt

biocid termék az OEK szakvéleménye alapján az OTH által kiadott engedély birtokában hozható forgalomba.

Az engedély iránti kérelmet az OTH-nak címezve az OEK-hez kell benyújtani. A 3. terméktípusba tartozó

felület-fertõtlenítõszerek szakvéleményezésére irányuló eljárásba az MgSzH-t be kell vonni. Az engedélykérelemnek

a 9. melléklet 3. pontja szerinti, a szakvéleményezéshez szükséges adatokat tartalmaznia kell.

(5) A (4) bekezdés szerint kell engedélyezni a következõ biocid termékeket:

a) a humán-egészségügyi biocid termékek,

b) a közegészségügyi vagy magán célra szolgáló biocid termékek közül az élelmiszerekkel és takarmánnyal közvetlenül

nem érintkezõ levegõ, felületek, szerkezeti anyagok, berendezések és bútorok fertõtlenítésére szolgáló termékek,

c) azon fertõtlenítõszerek, amelyeket állatok elhelyezési, tartási vagy szállítási környezetében alkalmaznak felületek,

berendezések, és szállítóeszközök felületeinek a fertõtlenítésére, és azok a felhasználás során az állatok testfelületével

közvetlen érintkezésbe nem kerülnek.

(6) Emberi, illetve állati fogyasztásra szánt élelmiszer, takarmány vagy ital elõállításával, tárolásával vagy

fogyasztásával kapcsolatos berendezések, tartályok, edények, felületek vagy csõvezetékek fertõtlenítésére használt

termékek, különösen fertõtlenítõ hatású kézi és gépi mosogatószerek, élelmiszer-ipari, nagykonyhai, vendéglátó-ipari

felületfertõtlenítõk az OÉTI szakvéleménye alapján az OTH által kiadott engedély birtokában hozhatók forgalomba.

Az engedély iránti kérelmet az OTH-nak címezve az OÉTI-hez kell benyújtani. Az engedélykérelemnek a 9. melléklet

4. pontja szerinti, a szakvéleményezéshez szükséges adatokat tartalmaznia kell.

(7) Az (1)–(6) bekezdés a hatóanyagnak a közösségi jegyzékbe való felvételének napjáig, de legkésõbb 2014. május

14-ig alkalmazható. A hatóanyagnak az adott terméktípusban a közösségi jegyzékbe történõ felvétele esetén az OTH

az engedélyt haladéktalanul felülvizsgálja.

(8) Egyes, a 3., 18. és 19. terméktípusba tartozó, az állatgyógyászati termékekrõl szóló jogszabályban meghatározott

állategészségügyi biocid termékek forgalomba hozatalát – azok valamennyi hatóanyagának a közösségi jegyzékbe

való felvételéig – az MgSzH engedélyezi.

(9) A 3., 18. és 19. terméktípusba tartozó biocid termék felhasználhatóságával összefüggõ határozatát az OTH

az MgSzH Központtal is közli.”

15. § Az R. 32. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ez a rendelet – a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénnyel együtt – a biocid termékek forgalomba

hozataláról szóló 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító

2006/50/EK, 2006/140/EK, 2007/20/EK, 2007/47/EK, 2007/69/EK, 2007/70/EK, 2008/15/EK, 2008/16/EK, 2008/75/EK,

2008/77/EK, 2008/78/EK, 2008/79/EK, 2008/80/EK, 2008/81/EK, 2008/85/EK, 2008/86/EK, 2009/84/EK, 2009/85/EK,

2009/86/EK, 2009/87/EK, 2009/88/EK, 2009/89/EK, 2009/91/EK, 2009/92/EK, 2009/93/EK, 2009/94/EK, 2009/95/EK,

2009/96/EK, 2009/98/EK, 2009/99/EK, 2009/107/EK, 2009/150/EK, 2009/151/EK, 2010/5/EU irányelvnek való

megfelelést szolgálja.”

16. § Az R.

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul,

b) 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

c) 9. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép,

d) 10. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

17. § (1) Hatályát veszti az R.

a) 8. § (1) bekezdésében a „vagy annak a nevében kell benyújtani,” szövegrész,

b) 8. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés a) pontjától eltérõen a” szövegrész,

c) 8. § (8) bekezdése,

d) 8. számú melléklet 6. Az irtószerek felhasználása alcím 10. és 17. pontja,

e) 11. számú melléklete.

(2) Az e rendelet kihirdetését követõ 9. napon hatályát veszti az 1–15. §, a 16. § b)–d) pontja, az (1) bekezdés és

a 2–4. melléklet.

(3) 2010. szeptember 1-jén hatályát veszti az 1. melléklet 17. pontja.
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(4) 2011. július 2-án hatályát veszti az 1. melléklet 1., 6., 7., 11., 12. és 13. pontja.

(5) 2011. szeptember 2-án hatályát veszti az 1. melléklet 2., 3., 4., 5., 10. és 14. pontja.

18. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és 2011. október

2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. melléklet 17. pontja 2010. augusztus 31-én lép hatályba.

(3) Az 1. melléklet 1., 6., 7., 11., 12. és 13. pontja 2011. július 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1. melléklet 2., 3., 4., 5., 10. és 14. pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) Az 1. melléklet 15. és 16. pontja 2011. október 1-jén lép hatályba.

19. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a szulfuril-fluorid hatóanyagként való felvétele

céljából történõ módosításáról szóló 2009. július 28-i 2009/84/EK bizottsági irányelv,

b) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a kumatetralil hatóanyagként való felvétele

céljából történõ módosításáról szóló 2009. július 29-i 2009/85/EK bizottsági irányelv,

c) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a fenpropimorf hatóanyagként való felvétele

céljából történõ módosításáról szóló 2009. július 29-i 2009/86/EK bizottsági irányelv,

d) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az indoxakarb hatóanyagként való felvétele

céljából történõ módosításáról szóló 2009. július 29-i 2009/87/EK bizottsági irányelv,

e) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a tiakloprid hatóanyagként való felvétele

céljából történõ módosításáról szóló 2009. július 30-i 2009/88/EK bizottsági irányelv,

f) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a nitrogén hatóanyagként való felvétele céljából

történõ módosításáról szóló 2009. július 30-i 2009/89/EK bizottsági irányelv,

g) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a dinátrium-tetraborát hatóanyagként való

felvétele céljából történõ módosításáról szóló 2009. július 31-i 2009/91/EK bizottsági irányelv,

h) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a bromadiolon hatóanyagként való felvétele

céljából történõ módosításáról szóló 2009. július 31-i 2009/92/EK bizottsági irányelv,

i) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az alfaklóralóz hatóanyagként való felvétele

céljából történõ módosításáról szóló 2009. július 31-i 2009/93/EK bizottsági irányelv,

j) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a bórsav hatóanyagként való felvétele céljából

történõ módosításáról szóló 2009. július 31-i 2009/94/EK bizottsági irányelv,

k) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a foszfint kibocsátó alumínium-foszfid

hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló 2009. július 31-i 2009/95/EK bizottsági irányelv,

l) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló 2009. július 31-i 2009/96/EK bizottsági irányelv,

m) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a bór-oxid hatóanyagként való felvétele céljából

történõ módosításáról szóló 2009. augusztus 4-i 2009/98/EK bizottsági irányelv,

n) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a klórfacinon hatóanyagként való felvétele

céljából történõ módosításáról szóló 2009. augusztus 4-i 2009/99/EK bizottsági irányelv,

o) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelvnek egyes határidõk meghosszabbítása tekintetében

történõ módosításáról szóló 2009. szeptember 16-i 2009/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

p) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a flokumafen hatóanyagként való felvétele

céljából történõ módosításáról szóló 2009. november 27-i 2009/150/EK bizottsági irányelv,

q) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a tolilfluanid hatóanyagként való felvétele

céljából történõ módosításáról szóló 2009. november 27-i 2009/151/EK bizottsági irányelv,

r) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az akrolein hatóanyagként való felvétele céljából

történõ módosításáról szóló 2010. február 8-i 2010/5/EU bizottsági irányelv.

Dr. Székely Tamás s. k., Gráf József s. k.,
egészségügyi miniszter földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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1. melléklet a 17/2010. (IV. 16.) EüM–FVM–KvVM együttes rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 14. sorral egészül ki:

14. Klórfacinon Klórfacinon
EK-szám: 223-003-0
CAS-szám:
3691-35-8

978 g/kg 2011. július 1. 2013. június 30. 2016. június 30. 14 A nem célszervezet állatokra vonatkozó,
azonosított kockázatok
figyelembevételével a hatóanyagot
a 10. § (6) bekezdés b) pontjával
összhangban összehasonlító
kockázatelemzésnek kell alávetni, mielõtt
az ebbe a mellékletbe való felvételét
megújítják.
Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
1. A hatóanyag névleges koncentrációja
a termékben nem haladhatja meg
az 50 mg/kg arányt, kivéve
a porozószerekben, és csak használatra
kész termékek engedélyezhetõk.
2. A porozószerként használt termékek
csak képzett szakember által történõ
használatra értékesíthetõk.
3. A termékeknek averzív komponenst és
szükség szerint veszélyt jelzõ színezéket
kell tartalmazniuk.
Az emberek, a nem célszervezet állatok és
a környezet elsõdleges és másodlagos
expozícióját az összes szükséges és
rendelkezésre álló kockázatcsökkentõ
intézkedés figyelembevétele és
alkalmazása révén minimalizálni
szükséges. Ilyen intézkedés többek között
a kizárólag foglalkozásszerû használatra
való korlátozás, a kiszerelés maximális
mennyiségének korlátozása, valamint
a jogosulatlan felnyitás ellen védett és
biztonságos rágcsálóirtó szerelvények
használatára vonatkozó kötelezettségek
rögzítése.
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2. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 15. sorral egészül ki:

15. Bórsav Bórsav
EK-szám: 233-139-2
CAS-szám:
10043-35-3

990 g/kg 2011. szeptember 1. 2013. augusztus 31. 2021. augusztus 31. 8 A termék engedélyezése iránti
kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú
melléklettel összhangban történõ
elbírálásakor – ha ez az adott termék
szempontjából releváns – meg kell
vizsgálni azokat a népességcsoportokat,
amelyek ki lehetnek téve a termék által
okozott hatásoknak, valamint azokat
a felhasználási vagy expozíciós
körülményeket, amelyek nem szerepeltek
reprezentatív módon a közösségi szintû
kockázatértékelésben.
A termék engedélyezése során értékelni
kell a kockázatokat, majd megfelelõ
intézkedéseket kell hozni, illetve
meghatározott feltételeket kell szabni
a beazonosított kockázatok
minimalizálása érdekében.
Termékengedély csak akkor adható ki, ha
a kérelemben bizonyított, hogy
a kockázatok elfogadható szintre
csökkenthetõk.
Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
1. Az ipari vagy foglalkozásszerû
használatra engedélyezett termékeket
megfelelõ egyéni védõeszközökkel kell
használni, kivéve, ha a termék
engedélyezése iránti kérelem bizonyítja,
hogy az ipari, illetve foglalkozásszerû
felhasználókat érintõ kockázatok más
módon is elfogadható szintre
csökkenthetõek.
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2. A talaj és a víz vonatkozásában
megállapított kockázatok alapján
a termékek nem engedélyezhetõek
a kültéri faanyagok szabadtéri helyszíni
kezelése céljából vagy az idõjárás
viszontagságainak kitett faanyagok
esetében, kivéve, ha a benyújtott adatok
bizonyítják, hogy a termék – szükség
esetén a megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedések megtétele révén – megfelel
az 5. § és a 6. számú melléklet
követelményeinek.
Nevezetesen az ipari felhasználásra
engedélyezett termékek címkéin, illetve
biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni,
hogy a frissen kezelt faárut a kezelést
követõen fedett helyen, illetve szilárd,
folyadékot át nem eresztõ aljzatú fedett
helyen kell tárolni a talajba vagy a vízbe
irányuló közvetlen veszteségek elkerülése
érdekében, valamint hogy a kiszivárgott
szerfelesleget újrafelhasználás vagy
ártalmatlanítás céljából össze kell
gyûjteni.

3. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 16. sorral egészül ki:

16. Bóroxid Dibór-trioxid
EK-szám: 215-125-8
CAS-szám:
1303-86-2

975 g/kg 2011. szeptember 1. 2013. augusztus 31. 2021. augusztus 31. 8 A termék engedélyezése iránti
kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú
melléklettel összhangban történõ
elbírálásakor – ha ez az adott termék
szempontjából releváns – meg kell
vizsgálni azokat a népességcsoportokat,
amelyek ki lehetnek téve a termék által
okozott hatásoknak, valamint azokat a
felhasználási vagy expozíciós
körülményeket, amelyek nem szerepeltek
reprezentatív módon a közösségi szintû
kockázatértékelésben.
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A termék engedélyezése során értékelni
kell a kockázatokat, majd megfelelõ
intézkedéseket kell hozni, illetve
meghatározott feltételeket kell szabni a
beazonosított kockázatok minimalizálása
érdekében.
Termékengedély csak akkor adható ki, ha
a kérelemben bizonyított, hogy a
kockázatok elfogadható szintre
csökkenthetõk.
Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
1. Az ipari vagy foglalkozásszerû
felhasználó általi használatra
engedélyezett termékeket megfelelõ
egyéni védõeszközökkel kell használni,
kivéve, ha a termék engedélyezése iránti
kérelem bizonyítja, hogy az ipari, illetve
foglalkozásszerû felhasználókat érintõ
kockázatok más módon is elfogadható
szintre csökkenthetõek.
2. A talaj és a víz vonatkozásában
megállapított kockázatok alapján a
termékek nem engedélyezhetõek a
kültéri faanyagok szabadtéri helyszíni
kezelése céljából vagy az idõjárás
viszontagságainak kitett faanyagok
esetében, kivéve, ha a benyújtott adatok
bizonyítják, hogy a termék
– szükség esetén a megfelelõ
kockázatcsökkentõ intézkedések

megtétele révén – megfelel az 5. § és a
6. számú melléklet követelményeinek.
Nevezetesen az ipari felhasználásra
engedélyezett termékek címkéin, illetve
biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni,
hogy a frissen kezelt faárut a kezelést
követõen fedett helyen, illetve szilárd,
folyadékot át nem áteresztõ aljzatú,
fedett helyen kell tárolni a talajba vagy a
vízbe irányuló közvetlen veszteségek
elkerülése érdekében, valamint
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hogy a kiszivárgott szerfelesleget
újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás
céljából össze kell gyûjteni.

4. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 17. sorral egészül ki:

17. Dinátrium-
tetraborát

Dinátrium-
tetraborát
EK-szám: 215-540-4
CAS-szám
(anhidrid):
1330-43-4
CAS-szám
(pentahidrát):
12267-73-1
CAS-szám
(dekahidrát):
1303-96-4

990 g/kg 2011. szeptember 1. 2013. augusztus 31. 2021. augusztus 31. 8 A termék engedélyezése iránti
kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú
melléklettel összhangban történõ
elbírálásakor – ha ez az adott termék
szempontjából releváns – meg kell
vizsgálni azokat a népességcsoportokat,
amelyek ki lehetnek téve a termék által
okozott hatásoknak, valamint azokat a
felhasználási vagy expozíciós
körülményeket, amelyek nem szerepeltek
reprezentatív módon a közösségi szintû
kockázatértékelésben.

A termék engedélyezése során értékelni
kell a kockázatokat, majd megfelelõ
intézkedéseket kell hozni, illetve
meghatározott feltételeket kell szabni a
beazonosított kockázatok minimalizálása
érdekében.

Termékengedély csak akkor adható ki, ha
a kérelemben bizonyított, hogy a
kockázatok elfogadható szintre
csökkenthetõk.
Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
1. Az ipari vagy foglalkozásszerû
felhasználó általi használatra
engedélyezett termékeket megfelelõ
egyéni védõeszközökkel kell használni,
kivéve, ha a termék engedélyezése iránti
kérelem bizonyítja, hogy az ipari, illetve
foglalkozásszerû felhasználókat érintõ
kockázatok más módon is elfogadható
szintre csökkenthetõek.
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2. A talaj és a víz vonatkozásában
megállapított kockázatok alapján a
termékek nem engedélyezhetõek a
kültéri faanyagok szabadtéri helyszíni
kezelése céljából vagy az idõjárás
viszontagságainak kitett faanyagok
esetében, kivéve, ha a benyújtott adatok
bizonyítják, hogy a termék – szükség
esetén a megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedések megtétele révén – megfelel
az 5. § és a 6. számú melléklet
követelményeinek. Nevezetesen az ipari
felhasználásra engedélyezett termékek
címkéin, illetve biztonsági adatlapjain fel
kell tüntetni, hogy a frissen kezelt faárut a
kezelést követõen fedett helyen, illetve
szilárd, folyadékot át nem eresztõ, szilárd
aljzatú, fedett helyen kell tárolni a talajba
vagy a vízbe irányuló közvetlen
veszteségek elkerülése érdekében,
valamint hogy a kiszivárgott
szerfelesleget újrafelhasználás vagy
ártalmatlanítás céljából össze kell
gyûjteni.

5. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 18. sorral egészül ki:

18. Dinátrium-oktabo-
rát-tetrahidrát

Dinátrium-oktabo-
rát-tetrahidrát
EK-szám: 234-541-0
CAS-szám:
12280-03-4

975 g/kg 2011. szeptember 1. 2013. augusztus 31. 2021. augusztus 31. 8 A termék engedélyezése iránti
kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú
melléklettel összhangban történõ
elbírálásakor – ha ez az adott termék
szempontjából releváns – meg kell
vizsgálni azokat a népességcsoportokat,
amelyek ki lehetnek téve a termék által
okozott hatásoknak, valamint azokat a
felhasználási vagy expozíciós
körülményeket, amelyek nem szerepeltek
reprezentatív módon a közösségi szintû
kockázatértékelésben.
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A termék engedélyezése során értékelni
kell a kockázatokat, majd megfelelõ
intézkedéseket kell hozni, illetve
meghatározott feltételeket kell szabni a
beazonosított kockázatok minimalizálása
érdekében.

Termékengedély csak akkor adható ki, ha
a kérelemben bizonyított, hogy a
kockázatok elfogadható szintre
csökkenthetõk.

Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
1. Az ipari és foglalkozásszerû felhasználó
általi használatra engedélyezett
termékeket megfelelõ egyéni
védõeszközökkel kell használni, kivéve, ha
a termék engedélyezése iránti kérelem
bizonyítja, hogy az ipari, illetve
foglalkozásszerû felhasználókat érintõ
kockázatok más módon is elfogadható
szintre csökkenthetõek.
2. A talaj és a víz vonatkozásában
megállapított kockázatok alapján a
termékek nem engedélyezhetõek a
kültéri faanyagok szabadtéri helyszíni
kezelése céljából vagy az idõjárás
viszontagságainak kitett faanyagok
esetében, kivéve, ha a benyújtott adatok
bizonyítják, hogy a termék – szükség
esetén a megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedések megtétele révén – megfelel
az 5. § és a 6. számú melléklet
követelményeinek. Nevezetesen az ipari
felhasználásra engedélyezett termékek
címkéin, illetve biztonsági adatlapjain fel
kell tüntetni, hogy a frissen kezelt faárut
a kezelést követõen fedett helyen, illetve
szilárd, folyadékot át nem eresztõ szilárd
aljzatú, fedett helyen kell tárolni a talajba
és a vízbe irányuló közvetlen veszteségek
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elkerülése érdekében, valamint hogy a
kiszivárgott szerfelesleget
újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás
céljából össze kell gyûjteni.

6. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 19. sorral egészül ki:

19. Kumatetralil Kumatetralil
EK-szám: 227-424-0
CAS-szám:
5836-29-3

980 g/kg 2011. július 1. 2013. június 30. 2016. június 30. 14 A nem célszervezet állatokat érintõ
azonosított kockázatok alapján a
hatóanyagot a 10. § (8) bekezdésével
összhangban összehasonlító
kockázatelemzésnek kell alávetni, mielõtt
az ebbe a mellékletbe való felvételét
megújítják.

Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
1. A hatóanyag névleges koncentrációja a
termékben nem haladhatja meg a 375
mg/kg arányt, kivéve a porozószerekben,
és csak használatra kész termékek
engedélyezhetõk.
A termékeknek averzív komponenst és
szükség szerint veszélyt jelzõ színezéket
kell tartalmazniuk.
Az emberek, a nem célszervezet állatok és
a környezet elsõdleges és másodlagos
expozícióját az összes szükséges és
rendelkezésre álló kockázatcsökkentõ
intézkedés figyelembevétele és
alkalmazása révén minimalizálni
szükséges.
Ilyen intézkedés többek között a
kizárólag foglalkozásszerû felhasználásra
való korlátozás, a kiszerelés maximális
mennyiségének korlátozása, valamint a
jogosulatlan felnyitás ellen védett és
biztonságos rágcsálóirtó szerelvények
használatára vonatkozó kötelezettségek
rögzítése.
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7. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 20. sorral egészül ki:

20. Fenpropimorf (+/-)-cisz-4-[3-(p-
terc-butilfenil)-2-
metilpropil]-2,6-
dimetilmorfolin
EK-szám: 266-719-9
CAS-szám:
67564-91-4

930 g/kg 2011. július 1. 2013. június 30. 2021. június 30. 8 A termék engedélyezése iránti
kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú
melléklettel összhangban történõ
elbírálásakor – ha ez az adott termék
szempontjából releváns – meg kell
vizsgálni azokat a népességcsoportokat,
amelyek ki lehetnek téve a termék által
okozott hatásoknak, valamint azokat a
felhasználási vagy expozíciós
körülményeket, amelyek nem szerepeltek
reprezentatív módon a közösségi szintû
kockázatértékelésben.

A termék engedélyezése során értékelni
kell a kockázatokat, majd megfelelõ
intézkedéseket kell hozni, illetve
meghatározott feltételeket kell szabni a
beazonosított kockázatok minimalizálása
érdekében.
Termékengedély csak akkor adható ki, ha
a kérelemben bizonyított, hogy a
kockázatok elfogadható szintre
csökkenthetõk.
Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
1. A kockázatértékelés során tett
megállapítások alapján az ipari
felhasználásra engedélyezett termékeket
megfelelõ egyéni védõeszközökkel kell
használni, kivéve, ha a termék
engedélyezése iránti kérelem bizonyítja,
hogy az ipari felhasználókat fenyegetõ
kockázatok más módon is elfogadható
szintre csökkenthetõek.
2. A talaj és a víz vonatkozásában
megállapított kockázatok alapján
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell hozni e környezeti
elemek védelmére.
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Nevezetesen az ipari felhasználásra
engedélyezett termékek címkéin, illetve
biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni,
hogy a frissen kezelt faárut a kezelést
követõen fedett helyen, illetve szilárd,
folyadékot át nem eresztõ aljzatú helyen
kell tárolni a talajba vagy a vízbe irányuló
közvetlen veszteségek elkerülése
érdekében, valamint hogy a kiszivárgott
szerfelesleget újrafelhasználás vagy
ártalmatlanítás céljából össze kell
gyûjteni.

8. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 21. sorral egészül ki:

21 Tiakloprid (Z)-3-(6-klór-3-
piridilmetil)-1,3-
tiazolidin-2-
ilidén-ciánamid
EK-szám: nincs
adat
CAS-szám:
111988-49-9

975 g/kg 2010. január 1. nincs adat 2019.

december 31.
8 A termék engedélyezése iránti

kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú
melléklettel összhangban történõ
elbírálásakor – ha ez az adott termék
szempontjából releváns – meg kell
vizsgálni azokat a népességcsoportokat,
amelyek ki lehetnek téve a termék által
okozott hatásoknak, valamint azokat a
felhasználási vagy expozíciós
körülményeket, amelyek nem szerepeltek
reprezentatív módon a közösségi szintû
kockázatértékelésben.
A termék engedélyezése során értékelni
kell a kockázatokat, és ezt követõen
megfelelõ intézkedéseket kell hozni,
illetve meghatározott feltételeket kell
szabni a beazonosított kockázatok
minimalizálása érdekében.

Termékengedély csak akkor adható ki, ha
a kérelemben bizonyítást nyer, hogy a
kockázatok elfogadható szintre
csökkenthetõk.
Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
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1. A kockázatértékelés során tett
megállapítások alapján az ipari, illetve
foglalkozásszerû felhasználásra
engedélyezett termékeket megfelelõ
egyéni védõfelszereléssel kell használni,
kivéve, ha a termék engedélyezése iránti
kérelem bizonyítja, hogy az ipari, illetve
foglalkozásszerû felhasználókat
fenyegetõ kockázatok más módon is
elfogadható szintre csökkenthetõek.
2. A talaj és a víz vonatkozásában
megállapított kockázatok alapján
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell hozni e környezeti
elemek védelmére. Különösen az ipari
felhasználásra engedélyezett termékek
címkéin, illetve biztonsági adatlapjain fel
kell tüntetni, hogy a frissen kezelt faárut a
kezelést követõen fedett vagy folyadékot
át nem eresztõ, szilárd aljzatú helyen kell
tárolni a talajba vagy a vízbe irányuló
közvetlen veszteségek elkerülése
érdekében, valamint hogy a kiszivárgott
szerfelesleget újrafelhasználás vagy
ártalmatlanítás céljából össze kell
gyûjteni.
A termékek nem engedélyezhetõek
faszerkezetek helyszíni vízközeli
kezelésére – ahol nem lehet
megakadályozni, hogy az anyag
közvetlenül a vízbe jusson – és a felszíni
vízzel kapcsolatba kerülõ faanyag
kezelésére, kivéve, ha a benyújtott adatok
bizonyítják, hogy a termék – szükség
esetén a megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedések megtétele révén – megfelel
az 5. § és a 6. számú melléklet
követelményeinek.
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9. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 22. sorral egészül ki:

22. Indoxakarb (az S-
és az
R-enantiomer
75:25 arányú
keveréke)

A metil (S)- és
metil(R)-7-klór-
2,3,4a,5-tetrahidro-
2-[metoxikarbonil-
(4-trifluor-metoxi-
fenil)-karbamoil]in-
deno[1,2-e][1,3,4]
oxadiazin-4a-
karboxilát
(Ez a bejegyzés az
anyag S- és
R-enantiomerét
75:25 arányban
tartalmazó
keverékét jelenti.)
EK-szám: nincs adat
CAS-szám:
S-enantiomer:
173584-44-6,
R-enantiomer:
185608-75-7

796 g/kg 2010. január 1. nincs adat 2019. december 31. 18 A termék engedélyezése iránti
kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú
melléklettel összhangban történõ
elbírálásakor – ha ez az adott termék
szempontjából releváns – meg kell
vizsgálni azokat a népességcsoportokat,
amelyek ki lehetnek téve a termék által
okozott hatásoknak, valamint azokat a
felhasználási vagy expozíciós
körülményeket, amelyek nem szerepeltek
reprezentatív módon a közösségi szintû
kockázatértékelésben.

A termék engedélyezése során értékelni
kell a kockázatokat, és ezt követõen
megfelelõ intézkedéseket kell hozni,
illetve meghatározott feltételeket kell
szabni a beazonosított kockázatok
minimalizálása érdekében.

Termékengedély csak akkor adható ki, ha
a kérelemben bizonyított, hogy a
kockázatok elfogadható szintre
csökkenthetõk.

Tekintettel arra, hogy a hatóanyag
potenciálisan a környezetben tartósan
megmaradó, biológiailag felhalmozódó
és mérgezõ, vagy a környezetben nagyon
tartósan megmaradó és biológiailag
nagyon felhalmozódó jellegû, ezért azt az
e mellékletbe való felvételének
megújítása elõtta 10. § (8) bekezdésével
összhangban összehasonlító
kockázatértékelésnek kell alávetni.
Megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell hozni az emberek, a
nem célzott fajok és a vízi környezet
expozíciójának minimalizálása céljából.
Nevezetesen az engedélyezett termékek
címkéin, illetve biztonsági adatlapjain fel
kell tüntetni a következõket:
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1. A terméket tilos csecsemõk, gyerekek
és kedvtelésbõl tartott állatok számára
hozzáférhetõ módon elhelyezni.
2. A terméket kültéri vízelvezetõktõl távol
kell elhelyezni.
3. A fel nem használt terméket megfelelõ
módon ártalmatlanítani kell, és nem
szabad a vízelvezetõn leengedni. 
Nem foglalkozásszerû felhasználók által
történõ felhasználásra csak használatkész
termékek engedélyezhetõk.

10. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 23. sorral egészül ki:

23. hatóanyagként
foszfint kibocsátó
alumínium-
foszfid

alumínium-
foszfid
EK-szám:
244-088-0
CAS-szám:
20859-73-8

830 g/kg 2011. 
szeptember 1.

2013. 
augusztus 31.

2021. 
augusztus 31.

14 A termék engedélyezése iránti
kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú
melléklettel összhangban történõ
elbírálásakor – ha ez az adott termék
szempontjából releváns – meg kell
vizsgálni azokat a népességcsoportokat,
amelyek ki lehetnek téve a termék által
okozott hatásoknak, valamint azokat a
felhasználási vagy expozíciós
körülményeket, amelyek nem szerepeltek 
reprezentatív módon a közösségi szintû
kockázatértékelésben.

A termék engedélyezése során értékelni
kell a kockázatokat, és ezt követõen
megfelelõ intézkedéseket kell hozni,
illetve meghatározott feltételeket kell
szabni a beazonosított kockázatok
minimalizálása érdekében. 
Termékengedély csak akkor adható ki, ha
a kérelemben bizonyítást nyer, hogy a
kockázatok elfogadható szintre
csökkenthetõk. Különösen beltéri
használatra a termékeket csak akkor lehet 
engedélyezni, ha a benyújtott adatok
bizonyítják, hogy - szükség esetén 
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a megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedések révén – a termék megfelel
az 5. § és a 6. számú melléklet
követelményeinek.

Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
1. A termékeket csak megfelelõen képzett
szakemberek vehetik meg és
használhatják.
2. A szert kezelõ személyzettel
kapcsolatban azonosított kockázatokra
tekintettel megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell alkalmazni. Ilyen
többek között az egyéni védõeszközök és
az applikátorok használata, valamint a
termék olyan formában történõ
kiszerelése, amely kialakítása révén
elfogadható szintre csökkenti a szert
kezelõ személyzet expozíciós szintjét.
A nem célzott földi fajokkal kapcsolatban
azonosított kockázatokra tekintettel
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell alkalmazni, például az
olyan területek kezelésének mellõzését,
ahol a célzott fajtól eltérõ, föld alatt
rejtõzõ emlõsök is élnek.

11. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 24. sorral egészül ki:

24. bromadiolon 3-[3-(4’-Bróm[1,1’-
bifenil]-4-il)-3-hid-
roxi-1-fenilpropil]-
4-hidroxi-2H-1-
benzopiran-2-on
EK-szám: 249-205-9
CAS-szám:
28772-56-7

969 g/kg 2011. július 1. 2013. június 30. 2016. június 30. 14 Tekintettel arra, hogy a hatóanyag
potenciálisan a környezetben tartósan
megmaradó, biológiailag felhalmozódó
és mérgezõ, vagy a környezetben nagyon
tartósan megmaradó és biológiailag
nagyon felhalmozódó jellegû, ezért azt az
e mellékletbe való felvételének
megújítása elõtt a 10. § (8) bekezdésével
összhangban összehasonlító
kockázatértékelésnek kell alávetni.
Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
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1. A hatóanyag névleges koncentrációja a
termékben nem haladhatja meg az 50
mg/kg arányt, és csak használatra kész
termékek engedélyezhetõk.
2. A termékeknek averzív komponenst és
szükség szerint veszélyt jelzõ színezéket
kell tartalmazniuk.
3. A termékek nem használhatók
porozószerként.
Az emberek, a nem célzott állatok és a
környezet elsõdleges és másodlagos
expozícióját az összes szükséges és
rendelkezésre álló kockázatcsökkentõ
intézkedés figyelembevétele és
alkalmazása révén minimalizálni
szükséges. Ilyen intézkedés többek között
a kizárólag foglalkozásszerû használatra
való korlátozás, a kiszerelés maximális
mennyiségének korlátozása, valamint a
jogosulatlan felnyitás ellen védett és
biztonságos rágcsálóirtó szerelvények
használatára vonatkozó kötelezettségek
rögzítése.

12. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 25. sorral egészül ki:

25. Alfaklóralóz (R)-1,2-O-(2,2,2-
Triklór-etilidén)-

�-D-glükofuranóz
EK-szám: 240-016-7
CAS-szám:
15879-93-3

825 g/kg 2011. július 1. 2013. június 30. 2021. június 30. 14 A termék engedélyezése iránti
kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú
melléklettel összhangban történõ
elbírálásakor – ha ez az adott termék
szempontjából releváns – meg kell
vizsgálni azokat a népességcsoportokat,
amelyek ki lehetnek téve a termék által
okozott hatásoknak, valamint azokat a
felhasználási vagy expozíciós
körülményeket, amelyek nem szerepeltek
reprezentatív módon a közösségi szintû
kockázatértékelésben.
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A termék engedélyezése során értékelni
kell a kockázatokat, és ezt követõen
megfelelõ intézkedéseket kell
foganatosítani vagy megfelelõ
körülményeket kell biztosítani a
beazonosított kockázatok minimalizálása
érdekében.

Termékengedély csak akkor adható ki, ha
a kérelemben bizonyított, hogy a
kockázatok elfogadható szintre
csökkenthetõk.
Különösen beltéri használatra a
termékeket csak akkor lehet
engedélyezni, ha a benyújtott adatok
bizonyítják, hogy – szükség esetén a
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedések révén – a termék megfelel
az 5. § és a 6. számú melléklet
követelményeinek.

Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
1. A hatóanyag névleges koncentrációja a
termékekben nem haladhatja meg a
40 g/kg arányt.
2. A termékeknek averzív komponenst és
veszélyt jelzõ színezéket kell
tartalmazniuk.
Csak jogosulatlan felnyitás ellen védett,
biztonságosan lezárt rágcsálóirtó
szerelvényekben elhelyezett termék
engedélyezhetõ.

13. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 26. sorral egészül ki:

26. szulfuril fluorid szulfuril-difluorid
EK-szám:
220-281-5
CAS-szám:
2699-79-8

994 g/kg 2011. július 1. 2013. június 30. 2021. június 30. 18 Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
1. A termékeket csak az azok használatára
felkészített szakemberek vehetik meg és
használhatják.
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2. Megfelelõ intézkedéseket kell hozni a
fertõtlenítést végzõ személyeknek és a
közelben tartózkodó embereknek a
kezelt épületek és más létesítmények
fertõtlenítése és szellõztetése során
történõ védelme érdekében.
3. A termékek címkéin, illetve biztonsági
adatlapjain szerepelnie kell annak, hogy
bármely létesítmény fertõtlenítése elõtt
minden élelmiszert el kell távolítani a
helyszínrõl.
4. Monitorozni kell a távoli
troposzférában kialakuló szulfuril-fluorid
koncentrációt.
A 4. pontban elõírt monitorozásról az
OTH jelentést készít. A jelentést ötévente
kell a Bizottságnak megküldeni, a legelsõ
jelentést legkésõbb öt évvel az
engedélyezést követõen. Az elemzés
céljaira az észlelés küszöbértéke legalább
0,5 ppt (troposzférikus levegõ m3-enként
2,1 ng szulfuril-fluorid) legyen.

14. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 27. sorral egészül ki:

27. Nitrogén Nitrogén

EK-szám:
231-783-9
CAS-szám:
7727-37-9

999 g/kg 2011.

szeptember 1.
2013.

augusztus 31.
2021.

augusztus 31.
18 A termékengedélyezés iránti kérelemnek

az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel
összhangban történõ elbírálása során –ha
ez a termék esetében releváns –
értékelést kell folytatni a termék által
okozott hatásoknak esetlegesen kitett
azon népességcsoportokra, valamint
azon felhasználási vagy expozíciós
körülményekre vonatkozóan, amelyek
nem szerepeltek reprezentatív módon a
közösségi szintû kockázatértékelésben.
A termékengedélyek kiadásakor fel kell
mérni a kockázatokat, ezt követõen pedig
az azonosított kockázatok csökkentése
érdekében gondoskodni kell a megfelelõ
intézkedések foganatosításáról vagy
meghatározott feltételek bevezetésérõl.
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A termékengedély csak abban az esetben
adható ki, ha a kérelemben bizonyítják,
hogy a kockázatok elfogadható szintre
csökkenthetõk.

Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
1. A termékeket csak olyan szakembernek
szabad eladni és csak olyan szakember
használhatja, aki e célból megfelelõ
képzésben részesült.
A kockázatok minimalizálása érdekében
biztonságos munkamódszereket és
biztonságos munkarendszereket kell
életbe léptetni, ezen belül – szükség
esetén – biztosítani kell a szükséges
személyi védõfelszerelést.

15. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 28. sorral egészül ki:

28. Flokumafen 4-hidroxi-3-[(1RS,
3RS;1RS,3RS)-
1,2,3,4-tetrahidro-
3-[4-(4-trifluoro-
metilbenziloxi)
fenil]-1-naftil]
kumarin
EK-szám: 421-960-0
CAS-szám:
90035-08-8

955 g/kg 2011. október 1. 2013.
szeptember 30.

2016.
szeptember 30.

14 Tekintettel arra, hogy a hatóanyag
potenciálisan a környezetben tartósan
megmaradó, biológiailag felhalmozódó
és mérgezõ, vagy a környezetben nagyon
tartósan megmaradó és biológiailag
nagyon felhalmozódó jellegû, ezért azt az
e mellékletbe való felvételének
megújítása elõtt a 10. § (8) bekezdésével
összhangban összehasonlító
kockázatértékelésnek kell alávetni.

Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
1. A hatóanyag névleges koncentrációja a
termékben nem haladhatja meg az
50 mg/kg arányt, és csak használatrakész
termékek engedélyezhetõk.
2. A termékeknek averzív komponenst és
szükség szerint veszélyt jelzõ színezéket
kell tartalmazniuk.
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3. A termékek nem használhatók
porozószerként.
4. Az emberek, a nem célzott állatok és a
környezet elsõdleges és másodlagos
expozícióját az összes szükséges és
rendelkezésre álló kockázatcsökkentõ
intézkedés figyelembevétele és
alkalmazása révén minimalizálni
szükséges. Ilyen többek között a
foglalkozásszerû használatra való
korlátozás, a kiszerelés maximális
mennyiségének korlátozása, valamint a
jogosulatlan felnyitás ellen védett,
biztonságos rágcsálóirtó szerelvények
használatára vonatkozó kötelezettségek
rögzítése.

16. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 29. sorral egészül ki:

29. Tolilfluanid diklór-N-[(dimetil-
amino)szulfonil]
fluor-N-(p-tolil)
metánszulfénamid
EK-szám: 211-986-9
CAS-szám: 731-27-1

960 g/kg 2011. október 1. 2013.
szeptember 30.

2021.
szeptember 30.

8 A faanyagok szabadtéri helyszíni
kezelésére, illetve az idõjárásnak kitett
faanyagok esetében nem
engedélyezhetõ a termékek használata.

Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
1. A kockázatértékelés során tett
megállapítások alapján az ipari vagy
foglalkozásszerû felhasználásra
engedélyezett termékeket megfelelõ
egyéni védõeszközökkel kell használni,
kivéve, ha a termék engedélyezése iránti
kérelemben bizonyítást nyer, hogy az
ipari vagy foglalkozásszerû felhasználókat
fenyegetõ kockázatok más módon is
elfogadható szintre csökkenthetõk.
2. A talaj és a víz vonatkozásában
megállapított kockázatok alapján
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell hozni e környezeti
elemek védelmére. Nevezetesen az ipari
vagy foglalkozásszerû felhasználásra
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engedélyezett termékek címkéin, illetve
biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni,
hogy a frissen kezelt faárut a kezelést
követõen fedett helyen, illetve folyadékot
át nem eresztõ, szilárd aljzatú helyen kell
tárolni a talajba vagy a vízbe irányuló
közvetlen veszteségek elkerülése
érdekében,
valamint hogy a kiszivárgó szerfelesleget
újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás
céljából össze kell gyûjteni.

17. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 30. sorral egészül ki:

30. Akrolein Akrilaldehid
EK-szám: 203-453-4
CAS-szám: 107-02-8

913 g/kg 2010. szeptember 1. Nem alkalmazható 2020. augusztus 31. 12 A termékengedélyezés iránti kérelemnek
az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel
összhangban történõ elbírálása során
– ha ez a termék esetében releváns –
értékelést kell folytatni a termék által
okozott hatásoknak esetlegesen kitett
azon népességcsoportokra, valamint
azon felhasználási vagy expozíciós
körülményekre vonatkozóan, amelyek
nem szerepeltek reprezentatív módon az
uniós szintû kockázatértékelésben.

Az engedély a következõ feltételekkel
adható ki:
1. Az akroleint tartalmazó szennyvizeket az
elvezetést megelõzõen ellenõrizni kell,
kivéve, ha a környezetet érintõ kockázatok
igazolhatóan más módon is csökkent-
hetõek. A tengeri környezetet érintõ
kockázatokra tekintettel – szükség szerint –
a szennyvizeket az elvezetést megelõzõen
alkalmas tartályokban vagy tározókban kell
tárolni, vagy megfelelõen kezelni kell.
2. Az ipari, illetve foglalkozásszerû
felhasználásra engedélyezett termékeket
megfelelõ egyéni védõeszközökkel kell
használni, és biztonságos
munkafolyamatokat kell létrehozni,
kivéve, ha a termék engedélyezése iránti
kérelem bizonyítja, hogy az ipari, illetve a
foglalkozásszerû felhasználókat érintõ
kockázatok más módon is elfogadható
szintre csökkenthetõek.
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2. melléklet a 17/2010. (IV. 16.) EüM–FVM–KvVM együttes rendelethez

1. Az R. 8. számú melléklet 1. Fogalmi meghatározások alcím

a) 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. Irtószer: olyan biocid termék, amely

a) a 2. pont szerinti egészségügyi kártevõk megtelepedésének és elszaporodásának meggátlására, elpusztítására,

csalogatására és összefogására szolgál (a továbbiakban: rovar- és rágcsálóirtó szer), vagy

b) a 2. pont szerinti egészségügyi kártevõk által okozott károk kivédésére, valamint ezen kártevõk távoltartására

alkalmas (a továbbiakban: riasztószerek).”;

b) 4–7. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„4. Gázmester: az egészségügyi kártevõirtó tevékenységrõl és az egészségügyi kártevõirtó tevékenység

engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti

szakképesítéssel rendelkezõ személy.

5. Szakképzett személy: az egészségügyi kártevõirtó tevékenységrõl és az egészségügyi kártevõirtó tevékenység

engedélyezésének részletes szabályairól szóló jogszabály szerinti, egészségügyi kártevõirtási tevékenységre jogosító

szakképesítéssel rendelkezõ személy.

6. Szolgáltató: az egészségügyi kártevõirtó tevékenységrõl és az egészségügyi kártevõirtó tevékenység

engedélyezésének részletes szabályairól szóló jogszabály alapján egészségügyi kártevõirtást végzõ vállalkozás.

7. Felhasználó: az irtószert alkalmazó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet.”

2. Az R. 8. számú melléklet 5. Az irtószerek tárolása alcím

a) 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. A kártevõirtást végzõ vállalkozások a II. és III. forgalmazási kategóriájú irtószert csak biztonsági zárral ellátott, más célra

nem használt, figyelmeztetõ felirattal megjelölt, száraz, világos, hézagmentes, felmosható padozattal, lemosható falakkal,

ajtóval ellátott, jól szellõztethetõ, túlzott felmelegedéstõl védett, villámvédelemmel, megfelelõ felirattal és belépést tiltó

jelzéssel ellátott raktárban (a továbbiakban: irtószerraktár) tárolhatják, amelynek szellõzése és világítása külsõ kapcsolóval

biztosítandó és amely nem nyílhat közvetlenül lakó- vagy emberi tartózkodásra szolgáló egyéb helyiségbe, haszonállatok

tartására szolgáló helyiségbe, élelmiszer- vagy takarmányraktárba, továbbá szellõzõnyílása, kéménye, csatornája nem lehet

közvetlen kapcsolatban a szomszédos helyiségek hasonló rendeltetésû berendezéseivel.”

b) 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. A méregkamrában, az irtószerraktárban vagy az erre a célra kijelölt zárt helyen kell elhelyezni az irtószerek

szállításához, méréséhez, elõkészítéséhez és a takarításhoz szükséges, feltûnõen megjelölt eszközöket, valamint

a kiürült, de még használható csomagolást. Ugyancsak itt tartandó az egyéni védõfelszerelés és az elsõsegély

felszerelés, továbbá a folyóvizes mosdóberendezés a tisztálkodó szerekkel együtt.”

3. Az R. 8. számú melléklet 6. Az irtószerek felhasználása alcím

a) 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. II. forgalmi kategóriájú irtószert csak szakképzett személy, vagy szakképzett személy felügyeletével

a szakképesítés megszerzése érdekében szakmai gyakorlatát töltõ személy használhat fel.”

b) 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. Az irtószerek felhasználásának helyszínén a megfelelõ elsõsegélynyújtó felszerelés készenlétben tartandó.”

3. melléklet a 17/2010. (IV. 16.) EüM–FVM–KvVM együttes rendelethez

„9. melléklet a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelethez

1. Az emberek és állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz, valamint a használati melegvíz, az uszoda és egyéb fürdõzésre

használt vizek fertõtlenítésére használt szerek, továbbá az algásodásgátló biocid termékek szakvéleményezéséhez

szükséges adatok

1.1. A termék neve, hatóanyagainak megnevezése, kémiai összetétele (szerkezete), fizikai, kémiai tulajdonságai, CAS-,

EINECS-szám

1.2. Az elõállításhoz felhasznált anyagok jegyzéke (kémiai elnevezések)

1.3. A gyártó és forgalmazó cég neve, címe

1.4. A termék elõállításának technológiája

1.5. A gyártásra vonatkozó minõségbiztosítás
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1.6. Gyártótól független, akkreditált laboratórium által kiadott minõségi bizonyítvány (termékszabványokban

meghatározott szennyezõkre vonatkozó mérési eredmények)

1.7. Célszervezetre gyakorolt hatásosság mérési eredményei

1.8. A termék felhasználási területe

1.9. Az adagolás módja és annak ellenõrzése

1.10. A termék ivóvízben lévõ koncentrációja meghatározásának módszere

1.11. A 21. § (2) bekezdésében említett biztonsági adatlap

1.12. A gyártó által kibocsátott, eredeti biztonsági adatlap

1.13. A keletkezõ hulladék elhelyezési terve

1.14. Más (hazai vagy külföldi) engedély, illetve vizsgálati eredmény, ha rendelkezésre áll

1.15. A 20. § (3) bekezdése szerinti címketerv, használati útmutató

2. Irtószerek szakvéleményezéséhez szükséges adatok

2.1. Az irtószer neve

2.2. Az irtószer pontos összetétele az egyes összetevõk megnevezésével, CAS- és EINECS-számával együtt (100%-ig)

2.3. A kérelmezõ (magyarországi forgalmazó) neve, címe

2.4. A gyártó neve, címe

2.5. A hatóanyag (hatóanyagok) és az adalékanyag (adalékanyagok) gyártótól (gyártóktól) származó eredeti biztonsági

adatlapja

2.6. A termék eredeti nyelvû, a gyártótól származó biztonsági adatlapja

2.7. A termék magyar nyelvû biztonsági adatlapja

2.8. A gyártástól számított eltarthatósági idõ

2.9. Töltési tömeg (tömegek), illetve térfogat (térfogatok) (ml vagy g)

2.10. A csomagolás (csomagolások) formája és anyaga (anyagai)

2.11. Tárolási feltételek

2.12. Rovarirtó szereknél a készítmény biológiai hatékonyságára vonatkozó vizsgálati adatok, különös tekintettel egyes

készítmények (például: permetezõ szer, felületkezelõ aeroszol, rovarirtó permet) hatástartóssági idejére (például: hét,

hónap)

2.13. Rovarriasztó szereknél a készítmény biológiai hatékonyságára és hatástartósságára (óra) vonatkozó vizsgálati adatok,

illetve a személykezelésre szolgáló rovar (szúnyog, kullancs) riasztó szer ártalmatlanságának bizonylata

2.14. Külföldi termékeknél az eredeti nyelvû használati utasítás

2.15. A készítmény magyar nyelvû használati utasítás-tervezete

2.16. Külföldi termékeknél az eredeti címkével ellátott, laboratóriumi hatékonysági vizsgálatra szolgáló minta (ennek

mennyisége a készítmény jellegétõl függ)

2.17. A gyártó cég nyilatkozata a kérelmezõ magyarországi forgalmazási jogáról és névhasználatáról

3. A 31. § (5) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt fertõtlenítõ szerek szakvéleményének elkészítéséhez szükséges

dokumentáció (a kérelem adattartalma és a kérelemhez csatolandó dokumentumok)

3.1. A biocid termék gyártója (név, cím, telefon, e-mail cím)

3.2. A biocid termék forgalmazója (név, cím, telefon, e-mail cím)

3.3. A biocid termék biztonsági adatlapja (külföldi készítmény esetében magyar nyelvû biztonsági adatlap)

3.4. A biocid termék teljes összetétele, a hatóanyag (hatóanyagok) megnevezése, CAS- vagy EC-száma, az összetevõk

funkcióinak leírása

3.5. Az összetevõk biztonsági adatlapja

3.6. A biocid termék gyártástól számított szavatossági ideje, a munkaoldat felhasználhatósági ideje

3.7. A forgalmazandó kiszerelési egységek

3.8. A csomagolóanyag adatai

3.9. A gyártótól független, akkreditált laboratórium által elvégzett antimikrobiális hatást igazoló, Euronorm szabvány

alapján végzett vizsgálatok jegyzõkönyve

3.10. Toxikológiai, ökotoxikológiai vizsgálati dokumentáció

3.11. Külföldi engedélyek

3.12. Anyag összeférhetõségi vizsgálatok

3.13. Címke terv/Használati utasítás (külföldi készítmény esetében eredeti címke, a biocid termék felhasználási javaslata)

3.14. Vizsgálati minta

3.15. Minõségellenõrzési módszerek megadása

3.16. Állattartó telepek fertõtlenítésére szolgáló termék esetén annak az idõtartamnak a meghatározása, amelynek letelte

után az állatok beengedhetõk a fertõtlenített helyiségekbe
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4. A 31. § (6) bekezdésében felsorolt fertõtlenítõ szerek szakvéleményének elkészítéséhez szükséges dokumentáció

4.1. A kérelmezõ, a forgalmazó adatai (név, cím, telefon, e-mail)

4.2. A gyártó és a hatóanyaggyártó adatai (név, cím, telefon, e-mail)

4.3. A termék neve, felhasználásának célja, a felhasználók köre, használati utasítás, felhasználási paraméterek

4.4. A termék összetétele: hatóanyag (hatóanyagok) és az egyéb összetevõk megnevezése (kémiai név, CAS-szám,

EK-szám, Index-szám), a termék százalékos összetételének megadása, az összetevõk funkciójának megadása

4.5. A termék és minden összetevõjének biztonsági adatlapja

4.6. A termék összetevõinek minõségi bizonylata

4.7. A gyártás rövid leírása, a gyártásra vonatkozó minõségbiztosítás

4.8. A termék fizikai-kémiai paraméterei, specifikációja, minõségi bizonylat, minõségellenõrzési paraméterek

4.9. Hatásmód, hatékonyság, antimikrobiális spektrum, akkreditált laboratórium által kiadott, az EN-1276 és az EN-1650

szabványok szerint fehérjeterheléssel végzett mikrobiológiai vizsgálatok eredményei

4.10. A 20. § (3) bekezdésének megfelelõ címketerv

4.11. Tárolási elõírások, eltarthatóság, kiszerelési egység

4.12. Toxikológiai, ökotoxikológiai vizsgálati dokumentáció”

4. melléklet a 17/2010. (IV. 16.) EüM–FVM–KvVM együttes rendelethez

„10. melléklet a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelethez

1. Biocid termék bejelentõ lapja adattartalma

1.1. A bejelentõ

1.1.1. neve

1.1.2. telephelyének címe (a megye megjelölésével)

1.1.3. telefonszáma, telefax, e-mail elérhetõsége

1.2. A felelõs személy

1.2.1. neve

1.2.2. elérhetõsége (postacíme)

1.2.3. telefonszáma, telefax, e-mail elérhetõsége

1.3. A biocid termék megnevezése

1.4. A biocid terméknek az 5. számú melléklet szerinti besorolására vonatkozó adatok (fõcsoport és terméktípus)

1.5. Tájékoztatás arról, hogy amennyiben több célra kívánja forgalmazni a biocid terméket, valamennyi terméktípus

felsorolandó

1.6. Engedély/szakvélemény száma (ha a termék engedély-/szakvélemény köteles)

1.7. Hatóanyag (hatóanyagok) megnevezése a 8. § (9) bekezdése szerint

1.8. Hatóanyag (hatóanyagok) CAS- vagy EC-száma

1.9. Pontos és részletes összetétel [megnevezés (szabadnév, IUPAC/CA név), CAS-/EC-szám, mennyiség]

1.10. A következõ nyilatkozat: „Tanúsítom, hogy a biocid termék és a termékben szereplõ komponensek teljesítik a kémiai

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos

egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben elõírt

kötelezettségeket.”

1.11. Dátum, aláírás

1.12. Tájékoztatás arról, hogy a bejelentéshez felbélyegzett, megcímzett borítékot kell mellékelni

2. Biocid termék bejelentõ lapjához tartozó igazolás adattartalma

2.1. Bejelentés-azonosítási szám

2.2. A bejelentõ

2.2.1. neve

2.2.2. telephelyének címe (a megye megjelölésével)

2.3. A biocid termék megnevezése

2.4. Terméktípus

2.5. A bejelentést fogadó intézet megnevezése

2.6. Dátum, aláírás”
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter,
valamint az önkormányzati miniszter 33/2010. (IV. 16.) KHEM–ÖM együttes rendelete
a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 10. 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, valamint az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm.

rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –

a következõket rendeljük el:

1. § (1) A központi költségvetés által biztosított támogatást (a továbbiakban: támogatás) az a helyi közösségi közlekedéssel

(a továbbiakban: helyi közlekedés) rendelkezõ települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) igényelheti,

amely az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Atv.) 2. § c) pontjában, a 3. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi

CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 5. §-ában meghatározott esetekben megfelel a Magyar Köztársaság 2010. évi

költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú melléklet

10. pontjában foglaltaknak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzat azon helyi személyszállítási tevékenység után is igényelheti

a támogatást, amelyre az Atv. 3. § (4) bekezdés b) pontjában vagy a Vtv. 5. § (3) bekezdés a)–b) pontjában

meghatározott, helyi járattal a közigazgatási határon kívül autóbusszal végzett személyszállításra vonatkozó

megállapodás alapján az önkormányzati, állami vagy egyéb szolgáltatóval a közszolgáltatási szerzõdést

megkötötte. Ebben az esetben az érintett önkormányzatok közötti megállapodás szerint történik a támogatás

igénylése.

(3) A támogatás igénylésének feltétele az önkormányzat – képviselõ-testületi határozatba foglalt – nyilatkozata arról,

hogy

a) a helyi közlekedés mûködtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint

fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a tárgyévet megelõzõ évben szolgáltatónként milyen nettó összegû, saját

forrásból származó, vissza nem térítendõ önkormányzati támogatással járult hozzá,

b) a helyi közlekedést a tárgyév január 1-jétõl december 31-éig folyamatosan fenntartja, továbbá

c) az Atv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással

közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerzõdést.

(4) Az önkormányzat akkor is jogosult támogatás igénylésére idõarányosan, ha a helyi közlekedést a tárgyévet megelõzõ

év közben hozták létre, és annak mûködtetését az önkormányzat a tárgyévben is fenntartja.

(5) Az az önkormányzat, amely a pályázat benyújtását megelõzõ évben is részesült támogatásban, abban az esetben

igényelhet támogatást, ha az elõzõ évben kapott összeggel határidõre hiánytalanul elszámolt.

(6) E rendelet alkalmazásában

a) közlekedési teljesítmény (férõhely-kilométer; fhkm): az egyes jármûvek (szerelvények) férõhelyének

(befogadóképességének) és hasznos kilométerének szorzata, több jármû közlekedtetése esetén az elõzõek

szerint jármûvenként számított teljesítmények összege,

b) önkormányzati mûködési támogatás: a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb

jogcímen nyújtott, mûködési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási

ráfordításaihoz biztosított) támogatás,

c) önkormányzati fejlesztési támogatás: a helyi önkormányzat által fejlesztési célra nyújtott támogatás.

2. § (1) A támogatási kérelmet az 1. mellékletben meghatározott tartalommal, a 2. melléklet szerinti, szolgáltatónként

kitöltött adatlappal együtt kell a tárgyév június 15-éig a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának

az önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei szervezeti egységéhez (a továbbiakban: Igazgatóság)

2 példányban benyújtani.

(2) A 2. melléklet szerint kitöltött adatlapnak a hatósági férõhellyel számított, tárgyévet megelõzõ évi közlekedési

teljesítményeket kell tartalmaznia. A statisztikai férõhellyel számított tárgyévet megelõzõ évi közlekedési

teljesítmények rendelkezésre állása esetén az adatlapnak azt az adatot is tartalmaznia kell.
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(3) Az Igazgatóság a kérelmet annak elõírt tartalmi és formai teljessége szempontjából ellenõrzi. Hiányos kérelem esetén

az Igazgatóság 5 munkanapos határidõ kitûzésével hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot.

(4) A formai és tartalmi követelményeknek megfelelõ kérelem egy példányát az Igazgatóság a tárgyév július 1-jéig

továbbítja a közlekedésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére.

3. § (1) A költségvetési törvényben meghatározott éves támogatási keretet a feltételeknek megfelelõen benyújtott

támogatási kérelmek és a 2. melléklet szerinti adatlapon közölt adatok alapján a tárgyévet megelõzõ évben

ténylegesen teljesített – környezetvédelmi szempontból súlyozott – közlekedési teljesítmény arányában kell elosztani

az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve a következõ településkategóriák súlyozott – a tárgyévet megelõzõ évi

üzemi szintû – fajlagos ráfordításai figyelembevételével:

a) fõváros és megyei jogú városok,

b) városok, nagyközségek és községek.

(2) Az (1) bekezdés szerint számított támogatás összege nem haladhatja meg a költségvetési törvény 5. számú

mellékletének 10. pontjában meghatározott mértéket.

(3) Azon önkormányzatok esetében, amelyek a szolgáltatót az Atv. 6. §-ában meghatározott pályázati eljárás alapján

választották ki, a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés – az önkormányzat által a helyi

közlekedés mûködtetésének (folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak) finanszírozására

fordított támogatásával nem fedezett – mértékéig igényelhetnek támogatást, amely nem eredményezheti

a szolgáltató túlfinanszírozását.

4. § (1) A közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, valamint

az államháztartásért felelõs miniszter Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre a támogatás elosztási

javaslatának elkészítésére.

(2) A Bizottság mûködési feltételeit a minisztérium biztosítja. A Bizottság az ügyrendjét az elsõ ülésén fogadja el.

(3) A Bizottság tagjainak száma 9 fõ, amelybõl 2 fõt a miniszter, 2 fõt a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, 1 fõt

az államháztartásért felelõs miniszter, 1 fõt a környezetvédelemért felelõs miniszter, 1 fõt Budapest Fõváros

Önkormányzata és 2 fõt az országos önkormányzati szövetségek delegálnak. A Bizottság elnökét a miniszter jelöli ki.

A Bizottság döntése alapján a Bizottság munkájában az önkormányzatok részérõl tanácskozási joggal további

delegáltak vehetnek részt.

(4) A Bizottság határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza, a döntések

elfogadásához a jelen lévõ tagok többségének támogató szavazata szükséges.

5. § (1) A Bizottság javaslatát a tárgyév augusztus 5-éig a hatályos jogszabályok, továbbá a 3. §-ban meghatározott feltételek

alapján készíti el. Az e rendeletnek megfelelõen benyújtott kérelmekrõl – a Bizottság javaslatának

figyelembevételével – a miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter együttesen dönt a tárgyév

augusztus 20-áig.

(2) A döntés eredményérõl a kérelmet benyújtó önkormányzatot a minisztérium írásban értesíti. A miniszter, valamint

a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter együttes tájékoztatóban közzéteszi a miniszter, illetve

az önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztériumok holnapján, valamint a Hivatalos Értesítõben

önkormányzatonként és szolgáltatónként a támogatások összegét, valamint a támogatás megállapítása során

alkalmazott súlyszámokat. Ha az önkormányzat több gazdálkodó szervezettel áll az 1. § (1)–(2) bekezdése szerinti

jogviszonyban, a támogatást a szolgáltatók részére a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább.

(3) A 3. § (1) bekezdése alapján számított, megítélt támogatásnak a tárgyév szeptember 20-ától havi egyenlõ

részletekben, az önkormányzatok költségvetési számlájára történõ utalásáról minden hónap 20-áig a helyi

önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium gondoskodik. A támogatást az önkormányzat

a szolgáltatónak az önkormányzat költségvetési számlájára történõ megérkezésétõl számított 8 napon belül

továbbutalja.

(4) A támogatás folyósítására vonatkozóan a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 10. pontjában meghatározott

rendelkezéseket kell alkalmazni.
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6. § (1) A költségvetési törvény 44. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében az odaítélt támogatás csak a helyi közlekedés

mûködtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására használható fel.

(2) Ha az önkormányzat a támogatást részben vagy egészben nem a kérelemben szereplõ helyi közlekedési célra

használta fel, illetve a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, köteles a nem jogszerûen felhasznált

támogatás összegét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-a szerinti kamattal megnövelve

a központi költségvetésnek visszafizetni.

(3) A támogatásból származó mûködési támogatást a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 77. § (2) bekezdés d) pontja

alapján a szolgáltatónak egyéb bevételként kell elszámolnia.

(4) Az önkormányzat a támogatás rendeltetésszerû felhasználásáról az éves költségvetési beszámoló keretében,

az önkormányzati önrész, valamint a támogatás összegének a szolgáltató részére határidõben történõ átadását

igazoló bizonylat másolatának csatolásával elszámol az Igazgatóság felé.

(5) Az Igazgatóság a (4) bekezdésben meghatározott bizonylat másolatokat a beérkezést követõ 10 munkanapon belül

a minisztérium részére továbbítja.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásáról szóló 20/2009. (IV.17.) KHEM–ÖM együttes

rendelet. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Hónig Péter s. k., Varga Zoltán s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter önkormányzati miniszter

1. melléklet a 33/2010. (IV. 16.) KHEM–ÖM együttes rendelethez

1. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az önkormányzat KSH statisztikai számjelét, pontos nevét, címét, telefonszámát, adószámát, számlaszámát

a számlavezetõ bank megnevezésével,

b) a helyi személyszállítást végzõ közlekedési szolgáltató pontos nevét, címét (székhely, telephely), telefonszámát.

2. A kérelemhez csatolni kell eredetiben vagy hiteles (az önkormányzat jegyzõje által aláírt és pecséttel ellátott)

másolatként

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak fennállása esetén a gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi

cégkivonatát, illetve a költségvetési szerv alapító okiratát, továbbá a tárgyévet megelõzõ évi menetrendet igazoló

dokumentumot,

b) az 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak fennállása esetén az Atv. 9. §-a szerinti közszolgáltatási szerzõdést,

amelynek része a tárgyévet megelõzõ évi menetrend,

c) az 1. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak fennállása esetén az Atv. 17. § (2) bekezdése szerinti (koncessziós)

szerzõdést és a tárgyévet megelõzõ évi menetrendet igazoló dokumentumot,

d) az 1. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak fennállása esetén a koncessziós szerzõdést és a tárgyévet megelõzõ évi

menetrendet igazoló dokumentumot,

e) az 1. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetében az Atv. 3. § (4) bekezdése szerinti megállapodást, az Atv. 3. §

(5) bekezdése szerinti megbízást (közszolgáltatási szerzõdést), a tárgyévet megelõzõ évi menetrendet igazoló

dokumentumot és az 1. § (2) bekezdés második mondatában meghatározott megállapodást,

f) az önkormányzat hatályos, a menetrend szerinti helyi közlekedés díjairól szóló rendeletét,

g) a helyi közlekedés tárgyévet megelõzõ évi közlekedési teljesítményét és a megjelölt gazdálkodási adatait

bemutató, a 2. melléklet szerinti adatlapot (helyi személyszállítást végzõ közlekedési szolgáltatónként külön),

h) az 1. § (3) bekezdésének megfelelõ nyilatkozatokat,

i) a szolgáltató tárgyévet megelõzõ évi egyszerûsített beszámolóját.
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2. melléklet a 33/2010. (IV. 16.) KHEM–ÖM együttes rendelethez

Adatlap a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez

Települési önkormányzat KSH statisztikai számjele: .................................................................................................................................

neve: ...........................................................................................................................................................................................................................

címe: ............................................................................................................................................................................................................................

telefonszáma: ..........................................................................................................................................................................................................

adószáma: .................................................................................................................................................................................................................

számlaszáma: ...........................................................................................................................................................................................................

számlavezetõ bank neve: ....................................................................................................................................................................................

Közlekedési szolgáltató neve: ............................................................................................................................................................................

címe: ............................................................................................................................................................................................................................

telefonszáma: ..........................................................................................................................................................................................................

A B C D E F

1 Tárgyévet megelõzõ év(6)

2

helyi közösségi közlekedési
üzemágazat neve

a szolgáltató helyi közösségi
közlekedési teljesítménye összesen,

az adott településre vonatkozóan
(ezer fhkm)(7)

a szolgáltató helyi
közösségi

közlekedési
tevékenységére

vonatkozó üzemi
(üzleti)

tevékenység
ráfordítása

összesen, az adott
településre

vonatkozóan(5)

(ezer Ft)

önkormányzati
mûködési

támogatás nettó
összege
(ezer Ft)

önkormányzati
fejlesztési

támogatás nettó
összege
(ezer Ft)

3

hatósági
férõhellyel(1) (2) (

ezer fhkm)

statisztikai
férõhellyel(3) (4)

(ezer fhkm)

4 dízelüzemû autóbusz

5 gázüzemû autóbusz

6 közúti vasút (villamos)

7 trolibusz

8 metró

9 HÉV

10 Összesen

A B C D

1 Tárgyévet megelõzõ év

2 Társaság 1 Társaság 2 Társaság 3

3 a helyi közlekedésébõl származó
tényleges nettó (áfa nélküli) díjbevétel
(ezer Ft)

4 igénybe vett fogyasztói árkiegészítés
nettó (áfa nélküli) összege (ezer Ft)

5 bevételekkel nem fedezett, indokolt
költség(8) (ezer Ft)

Egyéb megjegyzés1(9): ..........................................................................................................................................................................................

Egyéb megjegyzés2(10): ........................................................................................................................................................................................

Kelt: ..............................................................................

P. H.

............................................................................... ...............................................................................
települési önkormányzat polgármestere települési önkormányzat jegyzõje
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A B

1 Megjegyzés:

2 (1) A hatósági engedélyes közlekedési teljesítmény oszlopot kötelezõ kitölteni.

3 (2) Hatósági férõhely: a megengedhetõ terhelés alapján számított, a jármûvel a forgalmi engedélye
szerint szállítható személyek számaként bejegyzett férõhely (az utazószemélyzet leszámításával).

4 (3) Ha rendelkezésre áll a teljesítmény adat, akkor az oszlopot ki kell tölteni.

5 (4) Statisztikai férõhely: a kocsiszekrények ülõhelyeinek és a (kerékdobok, lépcsõk és lábtartó dobogók
nélküli) szabad állófelületébõl 5 fõ/m2-rel számított állóhelyeinek összege.

6 (5) A szolgáltató helyi közösségi közlekedési tevékenységére vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység
ráfordítása összesen: a számvitelrõl szóló törvénynek és a számviteli politikának megfelelõen a több
településen mûködõ szolgáltató, az adott településen végzett valamennyi helyi közösségi
közlekedési tevékenységére kimutatott üzemi (üzleti) tevékenység ráfordítása.

7 (6) Ha a településen több szolgáltató látja el a közlekedési szolgáltatást, a szolgáltatók által megadott
adatokat a település vonatkozásában összesítve és szolgáltatónként is szükséges megadni.

8 (7) A szolgáltató helyi közösségi közlekedési teljesítménye összesen: a településen mûködõ szolgáltató
összes helyi járati közlekedési teljesítménye.

9 (8) Az önkormányzat által a helyi közlekedés mûködtetésének (folyamatos üzemeltetésének és
eszközfenntartási ráfordításainak) finanszírozására fordított támogatással csökkentett, bevételekkel
nem fedezett indokolt költség és az ágazatban szokásos ésszerû nyereség együttes összege. Az Atv.
6. §-a alapján lefolytatott eljárásban odaítélt pályázatok esetében itt az ilyen eljárásban odaítélt
szolgáltatás ellenértékét (a pályázati díjat) szükséges megadni. Ezen önkormányzatok esetében
a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés az önkormányzat által a helyi
közlekedés mûködtetésének (folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak)
finanszírozására fordított támogatásával nem fedezett mértékben vehetõ figyelembe. A táblázat
kitöltése minden esetben kötelezõ.

10 (9) Egyéb megjegyzés 1: a tárgyévet megelõzõ évben indított helyi közlekedés esetén a járatindítás
pontos dátuma.

11 (10) Egyéb megjegyzés 2: több települést kiszolgáló társaság esetén a megyei jogú városok kivételével
a települések megnevezése.

Az önkormányzati miniszter 9/2010. (IV. 16.) ÖM rendelete
a települések polgári védelmi besorolásáról szóló
18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról

A polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati

miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § A települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII.25.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) Melléklete

az 1. melléklet szerint módosul.

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

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. melléklet a 9/2010. (IV. 16.) ÖM rendelethez

1. Az R. melléklete, BARANYA MEGYE fejezet Pécs székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. Cserkút ”

2. Az R. melléklete, BARANYA MEGYE fejezet Pécs székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

65. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„65. Pellérd IV.”

3. Az R. melléklete, BÁCS-KISKUN MEGYE fejezet Kalocsa székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

27. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„27. Solt I.”

4. Az R. melléklete, CSONGRÁD MEGYE fejezet Hódmezõvásárhely székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található

felsorolás 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. Hódmezõvásárhely I.”

5. Az R. melléklete, HEVES MEGYE fejezet Gyöngyös székhelyû körzeti parancsnokság cím és az azt követõ felsorolás

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Gyöngyös székhelyû körzeti parancsnokság

1. Abasár

2. Adács

3. Apc

4. Atkár

5. Átány

6. Boconád II.

7. Boldog II.

8. Csány

9. Detk

10. Domoszló

11. Ecséd II.

12. Erdõtelek

13. Erk II.

14. Gyöngyös II.

15. Gyöngyöshalász

16. Gyöngyösoroszi

17. Gyöngyöspata

18. Gyöngyössolymos

19. Gyöngyöstarján

20. Halmajugra

21. Hatvan I.

22. Heréd

23. Heves II.

24. Hevesvezekény

25. Hort I.

26. Karácsond

27. Kerekharaszt

28. Kisköre II.

29. Kisnána

30. Kömlõ

31. Lõrinci II.

32. Ludas III.

33. Markaz

34. Mátraszentimre

35. Nagyfüged II.

36. Nagykökényes
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37. Nagyréde III.

38. Pálosvörösmart

39. Petõfibánya

40. Pély II.

41. Rózsaszentmárton

42. Szücsi

43. Tarnabod II.

44. Tarnaméra II.

45. Tarnaörs II.

46. Tarnaszentmiklós II.

47. Tarnazsadány II.

48. Tenk

49. Tiszanána II.

50. Vámosgyörk II.

51. Vécs

52. Visonta

53. Visznek II.

54. Zagyvaszántó II.

55. Zaránk II.”

6. Az R. melléklete, TOLNA MEGYE fejezet Tamási székhelyû körzeti parancsnokság cím és az azt követõ felsorolás

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Tamási székhelyû körzeti parancsnokság

1. Belecska

2. Diósberény

3. Dúzs

4. Értény

5. Felsõnyék

6. Fürged

7. Gyönk II.

8. Hõgyész

9. Iregszemcse II.

10. Kalaznó II.

11. Keszõhidegkút

12. Kisszékely II.

13. Koppányszántó

14. Magyarkeszi

15. Miszla II.

16. Mucsi

17. Nagykónyi

18. Nagyszékely II.

19. Nagyszokoly

20. Ozora

21. Pári

22. Pincehely I.

23. Regöly

24. Simontornya II.

25. Szakadát II.

26. Szakály II.

27. Szárazd

28. Tamási II.

29. Tolnanémedi
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30. Udvari II.

31. Újireg

32. Varsád II.”

7. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Sárvár székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás 1. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. Bejcgyertyános IV.”

8. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Sárvár székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás 4. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. Bögöt IV.”

9. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Sárvár székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás 6. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. Bõ II.”

10. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Sárvár székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás 8. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. Chernelházadamonya II.”

11. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Sárvár székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás 10. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. Csénye IV.”

12. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Sárvár székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás 15. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. Gór II.”

13. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Sárvár székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás 16. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. Hegyfalu II.”

14. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Sárvár székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás 36. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„36. Megyehíd IV.”

15. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Sárvár székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás 41. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„41. Nagygeresd II.”

16. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Sárvár székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás 51. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„51. Pecöl IV.”

17. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Szombathely székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Balogunyom II.”

18. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Szombathely székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. Bozsok II.”

19. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Szombathely székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. Bucsu II.”

20. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Szombathely székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. Bük II.”

21. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Szombathely székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. Cák II.”

22. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Szombathely székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12. Gencsapáti II.”
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23. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Szombathely székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21. Kõszegdoroszló II.”

24. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Szombathely székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

23. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23. Kõszegszerdahely II.”

25. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Szombathely székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

40. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„40. Sorkifalud II.”

26. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Szombathely székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

41. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„41. Sorkikápolna II.”

27. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Szombathely székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

44. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„44. Szentpéterfa II.”

28. Az R. melléklete, VAS MEGYE fejezet Szombathely székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

57. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„57. Velem II.”

29. Az R. melléklete, ZALA MEGYE fejezet Keszthely székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. Kehidakustány II.”

30. Az R. melléklete, ZALA MEGYE fejezet Lenti székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás 54. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„54. Pórszombat IV.”

31. Az R. melléklete, ZALA MEGYE fejezet Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. Bezeréd II.”

32. Az R. melléklete, ZALA MEGYE fejezet Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. Gombosszeg II.”

33. Az R. melléklete, ZALA MEGYE fejezet Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

24. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. Iborfia II.”

34. Az R. melléklete, ZALA MEGYE fejezet Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

31. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„31. Kustánszeg II.”

35. Az R. melléklete, ZALA MEGYE fejezet Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

33. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„33. Lickóvadamos II.”

36. Az R. melléklete, ZALA MEGYE fejezet Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

45. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„45. Németfalu II.”

37. Az R. melléklete, ZALA MEGYE fejezet Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

58. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„58. Salomvár II.”

38. Az R. melléklete, ZALA MEGYE fejezet Zalaegerszeg székhelyû körzeti parancsnokság cím alatt található felsorolás

70. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„70. Zalaegerszeg I.”
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Az önkormányzati miniszter 10/2010. (IV. 16.) ÖM rendelete
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselõk választásán
történõ végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet módosításáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdésének a) és c)–f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján,

az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában megállapított

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselõk választásán történõ végrehajtásáról

szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kijelölt szavazókör SZSZB-je mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ az (1) bekezdésben foglalt feladatokon túl,

az SZSZB döntése alapján

a) a választópolgár nevénél lévõ körbe tett megjelöléssel gondoskodik az igazolás alapján névjegyzékbe vett

választópolgár névjegyzékbe vételének dokumentálásáról,

b) a szavazás befejezését követõen

ba) gondoskodik a „Névjegyzékbe vehetõ választópolgárok” listáján az a) pont szerint nem jelölt tételek áthúzásáról,

bb) gondoskodik az a) pont szerint jelölt tételeknek – a névjegyzék nyomtatásakor utolsó sorszámon szereplõ

választópolgár sorszámától folytatva – folyamatos sorszámozással történõ ellátásáról (ettõl kezdve a „Névjegyzékbe

vehetõ választópolgárok” listája a névjegyzék részét képezi),

bc) felvezeti a szavazás napján igazolás alapján a névjegyzékbe felvett választópolgárok számát, valamint aláírásával

és lebélyegzéssel hitelesíti a névjegyzéket,

bd) az „F” jegyzékre felvezeti az igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok adatait.”

2. § Az R. Mellékletének 1/b. és 1/c. mintája helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

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

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. számú melléklet a 10/2010. (IV. 16.) ÖM rendelethez
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 „Melléklet 1/b. minta 

(az els  fordulóban a szavazóhelyiségbe kerül  névjegyzék mintája)
 Lapszám: _____ Forduló:_1__ 

  
NÉVJEGYZÉK AZ ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSÁHOZ 

(a szavazás napja) 
(Országgy lési egyéni választókerület/település) 

…… számú szavazókör 

1.
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV személyi azonosító 

SZÜLETÉSI NÉV  

LAKCÍM 

2.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-341231-1234 

 

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

3.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-500101-5678 

 

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

4.
MINTA LAJOSNÉ 2-221222-2222 

NAGY ÁGNES 

1111 PÉLDA UTCA 1. 

5.
MINTA MÁRTA 2-560302-0011 

KOVÁCS ERZSÉBET 

1111 PÉLDA UTCA 3. 

…..
……………………………………… ……………………………... 

…………………………………. 

…………………………………………………………... 

 
a névjegyzék utolsó oldalán: 

A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lév  választópolgárok száma (A): ………… 

Névjegyzékbe vehet  választópolgárok 

… MINTA MÁRTA 2-910402-0011 

KOVÁCS ERZSÉBET 

1111 PÉLDA UTCA 3. 

… ……………………………………… ……………………………... 

…………………………………. 

…………………………………………………………... 

az utolsó oldalon: 

A szavazás napján igazolás alapján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma (B): …………” 
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„Melléklet 1/c. minta 
 

(a második fordulóban a szavazóhelyiségbe kerül  névjegyzék mintája) 
 Lapszám: _____ Forduló:_2__ 

  
NÉVJEGYZÉK AZ ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSÁHOZ 

(a szavazás napja) 
(Országgy lési egyéni választókerület/település) 

…… számú szavazókör 

1.
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV személyi azonosító 

SZÜLETÉSI NÉV  

LAKCÍM 

Jelzés: els  fordulóra kiadott igazolás (OEVK, település)  ha csak az egyik választókerületben szavazhat 

2.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-341231-1234 

 

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

3.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-500101-5678 

 

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

igazolás kiadva az 1. fordulóra: Komárom-Esztergom Megye 4. OEVK, Komárom 

4.
MINTA JÓZSEFNÉ 2-020202-0202 

KISS ÉVA 

1111 PÉLDA UTCA 4. 

igazolás kiadva az 1. fordulóra: Pest Megye 4. OEVK, Gödöll   CSAK EGYÉNI 

5.
MINTA KÁROLY 1-111111-1111 

 

1111 PÉLDA UTCA 4. 

igazolás kiadva az 1. fordulóra: Budapest 15. OEVK, Budapest, XI. ker.  CSAK LISTÁS 

6.
MINTA LAJOSNÉ 2-221222-2222 

NAGY ÁGNES 

1111 PÉLDA UTCA 1. 

…..
……………………………………… ……………………………... 

…………………………………. 

…………………………………………………………... 

a névjegyzék utolsó oldalán: 
A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lév  választópolgárok száma 
az egyéni választókerületben (A): ………… 

A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lév  választópolgárok száma 
a területi választókerületben (A): ………… 

Névjegyzékbe vehet  választópolgárok 

… MINTA MÁRTA 2-910402-0011 

KOVÁCS ERZSÉBET 

1111 PÉLDA UTCA 3. 

… ……………………………………… ……………………………... 

…………………………………. 

…………………………………………………………... 

az utolsó oldalon: 
A szavazás napján igazolás alapján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 
az egyéni választókerületben (B): ………… 

A szavazás napján igazolás alapján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 
a területi választókerületben (B): …………” 



VIII. Az Országos Választási Bizottság állásfoglalásai

Az Országos Választási Bizottság 3/2010. (IV. 16.) OVB állásfoglalása
a szavazás lezárásáról

Az Országos Választási Bizottság – 2010. április 11-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. §-a (4) bekezdésének a) pontjában, 99/K. §-a (5) bekezdésének a) pontjában,

105/A. §-a (4) bekezdésének a) pontjában, 115/I. § (8) bekezdésének a) pontjában, 124/A. §-a (3) bekezdésének

a) pontjában és 143/A. §-a (4) bekezdésében írt hatáskörében eljárva az alábbi

állásfoglalást

adja ki.

A Ve. 71. §-a szerint:

„(1) A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor a szavazóhelyiséget bezárja. Azok a választópolgárok, akik

a szavazóhelyiségben vagy annak elõterében tartózkodnak, még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság

a szavazást lezárja.

(2) A szavazás lezárása után szavazatot nem szabad elfogadni.”

Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a Ve. 71. § (1) bekezdésének az az eljárás felel meg, ha

a szavazatszámláló bizottság a 19.00 óráig a szavazás céljából megjelent, még sorban álló valamennyi választópolgár

részére biztosítja a szavazás lehetõségét. A szavazatszámláló bizottságnak meg kell teremtenie annak technikai

feltételeit, hogy a fenti határidõ után érkezõ választópolgárok már ne szavazhassanak.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a

http://kozlony.magyarorszag.hu honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.




