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2010. július 30., péntek

Tar ta lom jegy zék

220/2010. (VII. 30.) Korm.
rendelet

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl  szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosításáról 22217

221/2010. (VII. 30.) Korm.
rendelet

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról  szóló
137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 22218

222/2010. (VII. 30.) Korm.
rendelet

A fõépítészi tevékenységrõl  szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
módosításáról 22219

223/2010. (VII. 30.) Korm.
rendelet

Az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2010. évi LXXV. törvény
végrehajtásáról 22219

3/2010. (VII. 30.) NGM
rendelet

Az egyszerûsített foglalkoztatásból származó jövedelem és közteher
bejelentésére, befizetésére vonatkozó eljárási szabályokról 22221

2/2010. (VII. 30.) NEFMI
rendelet

A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról  szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról  szóló 29/2010. (V. 12.) EüM
rendelet hatálybalépésérõl 22223

6/2010. (VII. 30.) NFM
rendelet

A Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról 22223

7/2010. (VII. 30.) NFM
rendelet

A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal
összefüggésben igénybe vehetõ villamosenergia-vásárlási kedvezményrõl
 szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról 22234

8/2010. (VII. 30.) VM
rendelet

Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes
szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról  szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról 22237

1/2010. (VII. 30.) PJE
határozat

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága polgári jogegységi határozata 22239

208/2010. (VII. 30.) KE
határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésének hozzájárulásáról 22243

209/2010. (VII. 30.) KE
határozat

Mérnök vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszûnésérõl és
nyugállományba helyezésérõl 22243

210/2010. (VII. 30.) KE
határozat

Dandártábornok szolgálati viszonyának megszûnésérõl és nyugállományba
helyezésérõl 22244
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1159/2010. (VII. 30.) Korm.
határozat

A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos 
idõszerû intézkedésekrõl 22244

1160/2010. (VII. 30.) Korm.
határozat

A kis- és középvállalkozások részére juttatandó európai uniós források
növelésérõl 22247

1161/2010. (VII. 30.) Korm.
határozat

A 2010. május–június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetekkel
kapcsolatos, XIX. Uniós fejlesztések fejezet forrásainak felhasználására
vonatkozó feladatokról 22248

65/2010. (VII. 30.) ME
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között
az energiaellátás biztonságának növelése érdekében történõ
szénhidrogénipari együttmûködésrõl, a közös államhatár mentén lévõ
szénhidrogén-elõfordulások közös kutatásáról, valamint a közös államhatár
mentén lévõ szénhidrogén-elõfordulások kitermelésérõl  szóló
megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról 22250

22216 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 125. szám

Tar ta lom jegy zék



III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 220/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól
és hatáskörérõl  szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint
a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási kötvényeket nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a kötelezõ gépjármû-felelõsség-
biztosításról  szóló 2009. évi LXII. törvény 68.  §-ában,
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv kijelölése tárgyában a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  § (1) bekezdés d) pontjában,
a közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
41.  §-ában,
a bûnügyi nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által 
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról  szóló 2009. évi XLVII. törvény 96.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a közlekedési elõéleti pontrendszert nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl  szóló
2000. évi CXXVIII. törvény 15/A.  §-ában,
az útlevélhatóság kijelölése tárgyában az 1998. évi XII. törvény 41.  § (1) bekezdés a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

1.  § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl  szóló
276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi
XLIII. törvény 2.  § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket a KEKKH
a) útiokmány-nyilvántartási ügycsoportja tekintetében a külföldre utazás szabályozásáért felelõs miniszter,
b) bûnügyi nyilvántartási rendszer adatkezelõként történõ vezetésével, valamint az Európai Unió tagállamainak
bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartása vezetésével összefüggõ ügycsoportja
tekintetében a rendészetért felelõs miniszter,
c) a közúti közlekedési nyilvántartási és igazgatási ügycsoportja esetében – a d) pontban foglalt kivétellel –
a közlekedésért felelõs miniszter,
d) a származás-ellenõrzéssel, az elõ zetes eredetiségvizsgálattal, valamint a közúti közlekedési elõéleti pont-
rendszerrel összefüggõ ügycsoportja tekintetében a közlekedésrendészetért felelõs miniszter,
e) szabálysértési nyilvántartás vezetésével összefüggõ ügycsoportja tekintetében a szabálysértési szabályozásért
felelõs miniszter
gyakorolja.”

2.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a kihirdetését követõ második napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 4.  § (3) bekezdése, valamint az 5.  § (2) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete
az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról  szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94.  § (3) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról  szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) Melléklet II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP cím Gyermekkép alcím 2. pontja helyébe az 1. számú melléklet lép.

2.  § A Rendelet Melléklet II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP cím Óvodakép alcím 6. pontja helyébe a 2. számú melléklet lép.

3.  § A Rendelet a következõ 3.  §-sal egészül ki:
„3.  § (1) Az óvodáknak e rendelet mellékletének – az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról  szóló
137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelettel – módosított
II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP cím Gyermekkép alcím 2. pontjában, valamint a II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP cím
Óvodakép alcím 6. pontjában foglaltakra tekintettel felülvizsgált, és szükség szerint módosított nevelési programjukat
elõször a 2010/2011. óvodai nevelési évben kell alkalmazniuk.
(2) E § 2011. szeptember 1-jén hatályát veszti.”

4.  § (1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelethez
[Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelethez]

„2. Az Alapprogram gyermekkép megrajzolásában az eltérõ pedagógiai és pszichológiai irányzatok közös vonásait
veszi alapul. Ezek szerint: a gyermek fejlõdõ személyiség, fejlõdését genetikai adottságok, az érés sajátos
törvényszerûségei, a spontán és tervszerûen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezõk
együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként
változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevõ személyi
és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelõen
a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlõ hozzáférést.
Nem ad helyet az elõítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben.”

2. számú melléklet a 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelethez
[Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm rendelethez]

„6. A hazájukat elhagyni kényszerülõ családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében
biztosítani kell az önazonosság megõrzését, ápolását, erõsítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvetõ
szabadságok védelmét.”

22218 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 125. szám



A Kormány 222/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete
a fõépítészi tevékenységrõl  szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés b) és c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1.  § A fõépítészi tevékenységrõl  szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet hatálybalépésekor foglalkoztatott fõépítész fõépítészi vizsga nélkül 2011. március 31-ig láthatja el
feladatkörét.”

2.  § Hatályát veszti a fõépítészi tevékenységrõl  szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 4.  § (5) bekezdése.

3.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete
az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról

A Kormány az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2010. évi LXXV. törvény 15.  § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következõket rendeli el:

1.  § (1) Az egyszerûsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történõ bejelentése a 185-ös, országon belül helyi
tarifával hívható hívószámon intézhetõ.

(2) A bejelentés megkezdésekor az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény 2.  § j) pontja szerinti,
a központi elektronikus szolgáltató rendszerben mûködõ központi ügyfélszolgálat (a továbbiakban: ügyfélszolgálat)
a bejelentõt nyilatkoztatja arról, hogy korábban tett-e már bejelentést.

(3) Ha a bejelentõ a (2) bekezdés alapján tett nyilatkozata szerint még nem tett bejelentést, a bejelentõt tájékoztatni kell
a) a bejelentésrõl készített hangfelvétel megõrzésének tényérõl és a törlés idõpontjáról,
b) arról, hogy a hangfelvételt a közigazgatási hatósági vagy a bírósági eljárás szabályai alapján bizonyítékként lehet

felhasználni, valamint
c) a 2.  § (3) bekezdésében meghatározott körülményrõl.

2.  § (1) A bejelentõnek az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) 11.  §
(7) bekezdésben meghatározott adatának felvételét követõen a bejelentõt nyilatkoztatni kell arról, hogy
a) új bejelentést kíván tenni, vagy korábbi bejelentést kíván módosítani,
b) a munkáltató által foglalkoztatni kívánt alkalmi munkavállalók létszáma a bejelentés idõpontjában és

a bejelenteni kívánt munkavállalók létszámát figyelembe véve meghaladja-e az Efo.tv. 1.  § (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott létszámot,

c) a munkáltató a tárgyhónapban felhalmozott-e az Efo.tv. 11.  § (6) bekezdésében meghatározott kiegyenlítetlen
adótartozást.

(2) Azonos munkáltató tekintetében a korábbi regisztrációs szám alapján is lehet a korábbi bejelentést módosítani.
(3) A bejelentõ (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata alapján a korábbi bejelentés módosítását – ha a módosítani

kívánt bejelentést is telefonon tették – az ügyfélszolgálat csak akkor fogadja el, ha arra az Efo.tv. 11.  § (8) bekezdésében 
meghatározott idõpont bekövetkezése elõtt kerül sor. A bejelentés elutasításának tényét és idõpontját
az ügyfélszolgálat elektronikusan rögzíti. Az ügyfélszolgálat tájékoztatja a bejelentõt arról, hogy amennyiben
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bebizonyosodik, hogy a bejelentést a határidõt követõen tette, a munkáltató a foglalkoztatás utáni közteher-fizetési
kötelezettségének köteles eleget tenni.

3.  § (1) Az ügyfélszolgálat
a) az állami adóhatóság által rendelkezésére bocsátott elektronikus ûrlapon rögzíti az Efo.tv. 11.  § (3) bekezdésében

meghatározott adatokat, valamint a bejelentõ 2.  § (1) bekezdés alapján tett nyilatkozatait,
b) tájékoztatja a bejelentõt a bejelentés regisztrációs számáról, majd
c) a telefonbeszélgetés lezárását követõen – ha erre a bejelentõ oldalán lehetõség van – rövid szöveges üzenetben

is megküldi a regisztrációs számot.
(2) Korábbi bejelentés módosítása esetén, ha annak regisztrációs számát a bejelentõ a módosításkor az ügyfélszolgálattal

közölte, az ügyfélszolgálat az (1) bekezdés alkalmazásával jár el azzal az eltéréssel, hogy az állami adóhatóság által
rendelkezésre bocsátott elektronikus ûrlapon csak a megadott regisztrációs szám alapján azonosított korábbi
bejelentésben közölt adatoktól eltérõ adatokat rögzíti. A bejelentõ által meg nem adott adatokat az ügyfélszolgálat
azzal a bejelentéssel azonos tartalommal rögzíti, amely alapján a regisztrációs számot elõállították.

4.  § Az ügyfélszolgálat hivatali kapun keresztül haladéktalanul továbbítja az elkészített elektronikus dokumentumot
az állami adóhatóság részére. Az állami adóhatóság az elektronikus dokumentum hozzá történõ megérkezésérõl
visszaigazolást küld az ügyfélszolgálat számára.

5.  § (1) Az ügyfélszolgálat a nála létrejövõ adatállományokat – beleértve a digitális hangfelvételt is – titkosított fájl-
rendszerben menti, és kizárólag védett környezetben tárolja.

(2) Az ügyfélszolgálat az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény 27.  § (3) bekezdésében meghatá-
rozottak szerint a rögzítéstõl számított öt év elteltével törli a hangfelvételt és a hangfelvétel alapján rögzített adatokat.

(3) Az adatok törlése azok különleges mintákkal történõ felülírásával történik.
(4) Az (1) és (3) bekezdés alkalmazásában:

a) titkosított fájlrendszer: a tárolt adatállomány meghatározott algoritmussal történõ felülírása illetéktelen személy
számára  való hozzáférhetetlenné tétele érdekében,

b) védett környezetben tárolás: az adatállomány más szerverektõl, alkalmazásoktól elkülönített szerveren,
alkalmazások felhasználásával történõ tárolása, amelyhez csak külön jogosultsággal rendelkezõ felhasználói kör
férhet hozzá,

c) különleges mintákkal történõ felülírás: a tárolt adatok speciális jelsorozatok alkalmazásával felismerhetetlenné,
helyreállíthatatlanná tételére szolgáló technikai eljárás.

6.  § Az Efo.tv. 11.  § (4) bekezdése szerinti esetben a munkáltató bejelentésében közli a társadalombiztosítási azonosító jel
kivételével az Efo.tv. 11.  § (3) bekezdésében felsorolt adatokat, valamint azt, hogy a munkavállalója igazolta részére
a másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban fennálló biztosítását.

7.  § Ez a rendelet 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.

8.  § Hatályát veszti
a) az egyszerûsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történõ bejelentésérõl  szóló 87/2010. (III. 26.)

Korm. rendelet és
b) az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2009. évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet.

9.  § (1) A rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti a 8.  §.
(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti.

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

A nemzetgazdasági miniszter 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelete
az egyszerûsített foglalkoztatásból származó jövedelem és közteher bejelentésére,
befizetésére vonatkozó eljárási szabályokról

Az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2010. évi LXXV. törvény 15.  § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73.  § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3.  §, valamint az 1. melléklet tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés d) pont
do) alpontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-
és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás
miniszterrel egyetértésben –, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1.  § (1) Ha a munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül 
teljesíti, ahhoz az állami adóhatóság által e célra rendszeresített elektronikus ûrlapot köteles alkalmazni.

(2) A közterheket
a) a magánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatottak után a 10032000-06057770 számú, az „APEH Egyszerûsített

foglalkoztatásból eredõ magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót érintõ közteher befizetések beszedési számla”,
b) a nem magánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatottak után a 10032000-06057763 számú, az „APEH Egyszerûsített

foglalkoztatásból eredõ magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkezõ munkavállalót érintõ közteher
befizetések beszedési számla”

javára kell teljesíteni.

2.  § (1) Ez a rendelet 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) A 3.  § és az 1. melléklet 2010. augusztus 31-én hatályát veszti.
(3) A (2) bekezdés, valamint ez a bekezdés 2010. szeptember 1-jén hatályát veszti.

3.  § (1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl  szóló 33/1998.
(VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 16/A.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyszerûsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló
foglalkoztathatósági vizsgálatára
a) a munkáltató vagy
b) az egyszerûsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka keretében elhelyezkedni kívánó
természetes személy
kezdeményezésére kerül sor. A foglalkoztathatósági szakvélemény – a betöltendõ munkakörre vonatkozó érvényes
elõ zetes munkaköri alkalmassági véleménnyel egyébként nem rendelkezõ fiatalkorú és idõsödõ munkavállaló, illetve
terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nõk és szoptató anyák foglalkoztatása kivételével – nem kötelezõ feltétele
a foglalkoztatásnak. E szabályok nem érintik a járványügyi érdekbõl kiemelt munkakörben történõ, a jogszabályban
meghatározott egészségkárosító kockázatok közötti foglalkoztatásra irányadó alkalmassági vizsgálat, valamint
az állat- és növényegészségügyre vonatkozó jogszabályban elõírt vizsgálatok elvégzésének kötelezettségét.
(2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról
a) a munkáltatóval foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra szerzõdött foglalkozás-egészségügyi szolgáltató,
b) a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást vagy foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató, vagy
c) az elhelyezkedni kívánó személy által választott – foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító
mûködési engedéllyel rendelkezõ – háziorvos
foglalkoztathatósági szakvéleményt állít ki a 16/A. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.”
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(2) Az NMr. 16/A.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes.”

(3) Az NMr. 16. számú mellékletében
a) az „A foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése” szövegrész helyébe az „A foglalkoztathatósági

szakvéleményt kiállító foglalkozás-egészségügyi szolgáltató/szakellátó hely neve, címe” szöveg,
b) a „Foglalkozás-egészségügyi szakvélemény a foglalkoztathatóságról” szövegrész helyébe a „Szakvélemény

a foglalkoztathatóságról” szöveg,
c) a „foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa” szövegrész helyébe a „szakvéleményt kiállító orvos neve és

pecsétszáma” szöveg
lép.

(4) Az NMr. 16/A. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelethez
„16/A. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

Szakvélemény a foglalkoztathatóságról

A foglalkoztathatósági szakvéleményt kiállító foglalkozás-egészségügyi szolgáltató/szakellátó hely neve, címe:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Az ügyfél neve: ........................................................................................................................................................................................................
társadalombiztosítási azonosító jele: ..............................................................................................................................................................
születési helye: ........................................................................................................................................................................................................
születési ideje: .............. év ..................................... hó ......... nap

Foglalkoztatási korlátozások (a 16. számú mellékletben található sorszámmal és szöveggel beírni):
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

A foglalkoztathatósági szakvélemény érvényes: .............. év ..................................... hó ......... nap

P. H.

.........................................................................................
a szakvéleményt kiállító orvos neve

és pecsétszáma”
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A nemzeti erõforrás miniszter 2/2010. (VII. 30.) NEFMI rendelete
a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról  szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról  szóló 29/2010. (V. 12.) EüM rendelet hatálybalépésérõl

Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41.  § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról  szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról 
 szóló 29/2010. (V. 12.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti.

2.  § Nem lép hatályba az R. 7.  § (1) bekezdése.

3.  § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba, és 2011. január 3-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 6/2010. (VII. 30.) NFM rendelete
a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VI. 1.) Korm. rendelet 84.  § g) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a
a) földtani vagy bányászati célú kutatásra – a szénhidrogén-bányászati célú mélyfúrások kivételével –, valamint

a geotermikus energia kinyerésére szolgáló vertikális zárthurkú kollektorok elhelyezésére szolgáló mélyfúrásra, és
b) mélyfúrás engedélyesére, valamint a mélyfúró berendezést üzemeltetõ, karbantartó és hibaelhárító

szervezetekre terjed ki.
(2) A mélységi vizek felszínre hozatalára irányuló, bányászati technológiával végzett munkálatokra e rendelet

rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(3) Amennyiben a mélyfúrás túlnyomásos (nem hidrosztatikus nyomású), vagy 60 °C-nál magasabb réteghõmérsékletû,

vagy szénhidrogén tartalmú réteget harántol, akkor a Szabályzat V. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A Szabályzat rendelkezései szempontjából nem tekintendõ mélyfúrásnak:

a) a kézi erõvel végzett fúrás,
b) a földalatti térségbõl végzett fúrás,
c) olyan gépi erejû fúrás, amelynél a torony megengedett koronaterhelése nem haladja meg a 10 kN-t.

Értelmezõ rendelkezések

2. § E Szabályzat alkalmazásában:
1. Berendezés: a fúrási és kútmunkálatok elvégzésére a fúrási telephelyen felszerelt fúró-, kútvizsgáló-, kútjavító eszközök.
2. Béléscsõ: a kútba beépített, rendszerint cementtel befogott olyan csõ, amely a fúrólyuk méretének megtartására és

a rétegek egymástól  való elkülönítésére szolgál.
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3. Dinamikus körülmények: az az állapot, amelynél a fellépõ erõhatások az öblítõ-folyadék körforgásával (cirkuláció
fenntartása), vagy a beépített szerszám mozgásával kiváltott dinamikus impulzus által érvényesülnek.

4. Engedélyes: az a személy, aki a fúrási tevékenység vagy létesítmény meg valósítására kiadott hatósági engedély
jogosultja, aki az engedélyezett fúrási tevékenységet végzi, vagy az üzemeltetõvel végezteti.

5. Fúrási telephely: a fúrási és kútmunkálati tevékenység során a berendezés, valamint a gépi és egyéb egységek
telepítéséhez, mûködtetéséhez, az anyagok tárolásához és az adott tevékenység biztonságos végzéséhez szükséges
kijelölt terület.

6. Fúrókötél: a fúróberendezés fõ emelõrendszerében használt acélsodrony kötél.
7. Fúrólyuk: földtani közegben mélyített furat, amelyben annak mélyítése során annak biztosításához, az esetleges kút

kiképzéséhez, vagy a kút átképzése, javítása, megszüntetése során a kút funkciója ellátásához szükséges eszközöket
elhelyezik.

8. Fúrószerszám: forgatórúd, fúrócsõ-oszlop és súlyosbító oszlop a fúróval, a fúrólyukba beépített összes szerelvény.
9. Kút: olyan létesítmény, amely a felszín alatti vizek kutatása, felszínre hozatala, kitermelése, megfigyelése vagy

rétegben  való elhelyezése érdekében létesült, vagy arra lett átképezve.
10. Kút (fúrólyuk) elõélete: a kútban (fúrólyukban) az aktuális mûvelet elõtt végzett beavatkozások dokumentumokkal

rögzített adatai.
11. Kútkörzet: a kutat és az ott elhelyezett berendezéseket, eszközöket magában foglaló, elkerített terület.
12. Kútmunkálat: meglévõ kút karbantartására, szerkezetének, funkciójának módosítására és a réteg produktivitási

jellemzõinek megváltoztatására irányuló munkálatok.
13. Lyukegyensúly: az az állapot, amelynél a fúrólyukban lévõ fluidum nem áramlik át a harántolt rétegekbe, és a harántolt

rétegekbõl fluidum nem áramlik a fúrólyukba.
14. Mélyfúró berendezés: a fúrási és kútmunkálatok elvégzésére a telephelyen felszerelt fúró-, kútvizsgáló-, kútjavító

berendezés összefoglaló megnevezése.
15. Rendkívüli mûvelet: a kiviteli tervben nem tervezett, a kockázatelemzés alapján magas veszélyességi fokú, különleges

mûvelet.
16. Réteg: közel egynemû felépítésû, meghatározott korú, közel azonos fizikai paraméterekkel bíró földtani képzõdmény.
17. Teherviselõ elemek: a mélyfúró berendezés szerkezeti elemei, amelyek önsúlyukon kívül a fúrószerszám, a béléscsõ-

oszlop, a geofizikai mûveletnél használt eszközök együttes súlyát, járulékos terhét normál üzemmenetben és
mentésnél viselik.

18. Túlnyomásos réteg: olyan réteg, amelynek nyomásgradiense 0,108 bar/m-nél nagyobb.
19. Szükségvilágítás: üzemzavar esetén az üzemi világítás pótlására szolgáló tartalékvilágítás, a berendezés körzetében

 való tájékozódás megkönnyítésére.
20. Üzemeltetõ: az a személy, aki a fúrási tevékenységet az engedélyes megbízása alapján végzi.
21. Várható legnagyobb kútfejnyomás: az a legnagyobb kútfejnyomás, amely a feltételezett rétegnyomás mellett

a kútfejen annak zárt állapotában kialakulhat.
22. Zárásvizsgálat: a kútfejszerelvények, a fúrólyukba vagy kútba beépített béléscsõ vagy termelõcsõ speciális

nyomáspróbája.

Személyi feltételek, munkavédelmi követelmények

3. § A mélyfúró berendezés biztonságos üzemeltetéséhez szükséges személyzet létszámát, szakmai képesítését
az üzemeltetõnek utasításban kell megállapítania.

II. FEJEZET
FÚRÓBERENDEZÉSEK TELEPÍTÉSE

Mélyfúrótelep

4. § (1) A mélyfúró berendezés egyes telepített egységeinek, valamint az üzemeltetéshez szükséges eszközök helyének
kijelölésére az üzemeltetõ berendezés típusonként telepítési vázlatot köteles készíttetni.

(2) A fúrótorony esetleges dõlésébõl fakadó veszélyek megelõzésére az üzemeltetõ köteles intézkedéseket tenni.
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5. § (1) A fúrási telephelyet (a továbbiakban: telephely) úgy kell kialakítani, hogy a kiömlõ, vagy tartályban vagy gödörben
tárolt folyadék a felszíni és felszín alatti vízkészleteket, továbbá a mezõgazdasági rendeltetésû földeket ne szennyezze.

(2) A telephelyen keletkezõ szennyezõ anyagokat felszíni víz medrébe, partjára, folyó vagy vízfolyás hullámterébe
elhelyezni nem szabad.

(3) A telephely határán – az odavezetõ utak mentén – az idegenek számára táblával kell jelezni a telephelyre  való belépés
tilalmát.

(4) Lakott területen belül a telephelyet körül kell keríteni, és az erre figyelmeztetõ táblákkal meg kell jelölni.
(5) A telephelyen gondoskodni kell a rendszeres járásra szolgáló útvonalakat keresztezõ csõvezetékek, kábelek

mechanikai védelmérõl.
(6) A telephelyen minden 0,25 m-nél mélyebb gödör, árok esetében gondoskodni kell a véletlen belépés, -beesés elleni

védelemrõl.
(7) A mélyfúró berendezés elszállítását követõen a gödröket fel kell tölteni, és a terepet eredeti jellegének megfelelõen

helyre kell állítani.

Mélyfúró berendezés

6. § (1) A fúrási, lyukbefejezési és kútjavítási tevékenységeknél csak a gépek biztonsági követelményeirõl és megfelelõ-
ségének tanúsításáról  szóló rendelet szerinti megfelelõségi nyilatkozattal vagy az e rendelet mellékletében elõírt
vizsgálatok alapján kiadott mélyfúrási alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezõ mélyfúró berendezést szabad
használni.

(2) A fúrási, lyukbefejezési és kútjavítási tevékenységeknél használt eszközöket, berendezéseket úgy kell méretezni,
kiválasztani, hogy a rendeltetésszerû használatuk során fellépõ igénybevételeknek biztonsággal megfeleljenek.

(3) A fúrótorony felbillenés elleni biztonságának – kikötés nélkül – 33 m/s talajszinti szélsebességet feltételezve,
1,5-szeresnek kell lennie. A kikötõelemek az ún. kihorgonyzott típusú fúrótorony esetében a felbillenés elleni
biztonság számításánál figyelembe vehetõk.

Padozatok, lépcsõk

7. § (1) A fúrótorony mellett, a toronykapu felõli oldalon – ha munkapadozaton dolgoznak – csõpadot és a csövek
behúzatására csõhidat kell készíteni. 2 m-nél magasabb munkapadozat esetén a csõhíd ferde szakaszán, ha azon
a feljárás megengedett, keresztléces járórészt kell kiképezni, és a feljárót a közlekedési oldalon kétsoros védõkorláttal
és 0,1 m magas lábléccel kell ellátni.

(2) A csöveket elgurulás ellen biztosítani kell.

Villamosság és világítás, tûzvédelem

8. § (1) A mélyfúró berendezés villamos berendezéseinek kiválasztására, telepítésére, felújítására vagy bõvítésére villamos
kivitelezési tervet (a továbbiakban: VT) kell készíteni.

(2) Villamos berendezést – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – az üzemeltetõ által jóváhagyott – terv alapján
szabad létesíteni, telepítését megkezdeni.

(3) A megfelelõség tanúsítására keletkezett dokumentumokat az üzemeltetõnek villamos berendezés és a villamos
szerkezet teljes élettartam alatt meg kell õriznie.

(4) Az üzemeltetõnek a villamos berendezés üzemeltetésére utasítást kell készíteni, amely tartalmazza a villamos
berendezés mûszaki leírását, az üzemeltetéshez szükséges dokumentáció felsorolását és az ezek elhelyezésére
vonatkozó elõírásokat. Az utasításban rögzíteni kell a kezelés, az üzem közbeni és az ellenõrzések során elvégzendõ
tevékenységek részletezését, menetét, gyakoriságát, valamint ezek személyi és tárgyi feltételeit, fel kell sorolni
a villamos berendezés karbantartásakor, meghibásodásakor elvégzendõ tevékenységeket és magatartási szabályokat.

(5) A villamosbiztonsági felülvizsgálatot és a szerelõi ellenõrzést olyan személy végezheti, aki erre az üzemeltetõtõl
megbízást kapott.

(6) A villamosbiztonsági felülvizsgálatokról, valamint a szerelõi ellenõrzésekrõl készített jegyzõkönyveket
az üzemeltetõnek a berendezés teljes élettartama alatt meg kell õriznie.

(7) Szükségvilágításként hordozható, a VT-ben meghatározott védelmi módú villamos kézilámpák is alkalmazhatók.
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(8) A fúrótorony villámvédelmét biztosítani kell.
(9) Az üzemeltetõ a tevékenység tûzvédelmére köteles tûzvédelmi utasítást készíttetni, azt az érdekelteknek kiadni,

és annak végrehajtását ellenõriztetni.

Emelõ- és forgató-berendezés, kulcsok

9. § (1) A koronacsigasort elmozdulás ellen rögzíteni kell.
(2) A használatos kötél átmérõje feleljen meg a korona- és szállítócsigasor kötéltárcsája horonyméretének.
(3) A teherviselõ elemeket úgy kell megválasztani, hogy a névleges teherbírás a kivételesen megengedett terhelésnek

legalább 1,25-szorosa legyen.
(4) Csak minõségi bizonyítvánnyal (mûbizonylattal) ellátott teherviselõ elemeket szabad használni.
(5) Az emelõmû fékberendezésének statikus és dinamikus körülmények között is bármely helyzetben meg kell tartania

a fúrócsõ és a béléscsõ-oszlop maximális súlyát, és alkalmasnak kell lennie a fokozatos fúróterhelés biztosítására.

10. § (1) A gépkulcsot kiakadás ellen biztosítottan, legalább 12 mm átmérõjû, mûbizonylattal rendelkezõ acélsodronykötélre
kell felfüggeszteni, és ellensúllyal ki kell egyensúlyozni, vagy egyéb módon kell biztosítani a gépkulcs függõleges
mozgathatóságát. Hidraulikus vagy levegõs mozgatás esetén az alsó állásban a gépkulcs nem közelítheti meg
20 cm-nél jobban a padlózatot.

(2) A gépkulcs ellensúlyának szabad mozgása legfeljebb 2 m lehet. Az ellensúlyt körül kell keríteni, vagy vezetõcsõben kell 
elhelyezni.

(3) A gépkulcsot egymástól eltérõ hosszúságú, kettõs acélsodrony ellenkötéllel vagy lánccal ki kell kötni a toronylábhoz,
vagy más erre a célra kialakított rögzítési ponthoz. Az ellenkötél vagy lánc szakítóereje nagyobb kell, hogy legyen, mint 
a gépkulcs-kötélé.

(4) A véletlen érintés veszélyének kitett mozgó géprészeket – az emelõmû orsója, a forgató-asztal, a forgatófej és
a fúrószerszám kivételével – burkolni kell, vagy korláttal kell elkeríteni.

11. § (1) A fúrókötelet az emelõmû dobjához kötélvég-rögzítõvel rögzíteni kell. Az emelõmû dobján a szállítócsigasor legalsó
állásakor 30 kN húzóerõig legalább 4 kötélmenetnek, 50 kN húzóerõig legalább 6 kötélmenetnek, 50 kN húzóerõ felett
legalább 8 kötélmenetnek kell lennie.

(2) A holtkötélágat törésmentesen kell hozzáerõsíteni a toronylábhoz vagy a rögzített holtkötéldobhoz. Toronylábhoz
 való rögzítés esetén legalább 6 szorítókengyelt, holtkötéldob alkalmazása esetén két tartalék kötélmenet mellett
befogófejet, vagy legalább 3 szorítókengyelt kell használni úgy, hogy a kötél feszes ága azok vájatában feküdjön.

(3) A holtkötélág lekötését úgy kell végezni, hogy a fúrókötél üzem közben ne érjen a fúrótorony fém-, és fa alkatrészeihez.
(4) Mozgócsigasor nélküli fúróberendezésnél, törésmentesen 50 kN kötél-húzóerõig a kötélvéget legalább 3,50 kN felett

legalább 6 db szorítókengyellel, vagy mûbizonylattal ellátott kötélvég-rögzítõvel kell a teherviselõ szerszámokhoz
erõsíteni.

12. § (1) Az emelõhorog, és a szállítószék biztonsági reteszét az összekapcsolás után azonnal zárni kell.
(2) Az emelõmûvet csak akkor szabad üzemben tartani, ha

a) a fékberendezés üzemképes,
b) a feltekercselõdõ fúrókötél nem közelíti meg a dobkarima peremét a kötélátmérõ 2,5-szeresénél kisebb

távolságra, vagy az a kiugrás ellen egyéb módon biztosított,
c) 18 m-nél magasabb, mozgócsigasorral ellátott fúrótoronynál a végállás-kapcsoló, vagy végállás-jelzõ az

emelõmûvet a mozgócsigasornak a koronacsigasorba  való ütközése elõtt legalább 1 m távolságban képes
megállítani, és erre kellõ idõben fény- vagy hangjelzést adni,

d) kezelõje állandóan mellette tartózkodik.
(3) Emelõmûvel személyt szállítani nem szabad.
(4) Nem szabad az emelõmû kenését, javítását üzemeltetés közben végezni.
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Kötelek, láncok

13. § (1) Fúrókötélként mûbizonylattal rendelkezõ acél sodronykötelet kell használni.
(2) A fúrókötél névleges szakítóereje a normális üzemmenetben megengedett legnagyobb statikai terhelésnek legalább

3,0-szorosa, az esetenkénti (kivételes) csúcsterheléskor várható legnagyobb sztatikai terhelésnek legalább 2-szerese
kell, hogy legyen.

(3) A fúrókötelet le kell cserélni, ha a kötélen maradó alakváltozást, pászmakinyomódást, hirtelen keresztmetszet
változást észleltek vagy a kötél bármely 1 m-es szakaszán
a) a szakadt elemi szálak száma eléri az összes elemi szálak 15%-át, vagy
b) egy pászma elemi szálainak 30%-át.

14. § (1) Behúzó-kötélként mûbizonylattal rendelkezõ növényi rost- vagy mûszálkötelet kell használni.
(2) A behúzó-kötél névleges szakítóereje legalább 6-szorosa kell, hogy legyen a megemelt vagy vontatott tárgy súlyának.
(3) Új növényi rost- vagy mûanyag behúzó-kötél a vele legalább azonos teherbírású acélsodronykötéllel meghosszabbít-

ható. Az összekapcsolásnál mindkét kötélben kötélszívet kell alkalmazni, és a két kötélvéget vissza kell fonni. Az így
toldott kötelet terhelési próbának kell alávetni.

(4) Mind a behúzató, mind a gépkulcs-kötél és lánc csomómentes kell, hogy legyen.
(5) Ki kell cserélni

a) a behúzató-, és gépkulcs-kötelet, ha foszlott, vagy egy pászmája elszakadt,
b) a láncot, ha repedt vagy deformálódott, és ha valamelyik láncszemének kopása az anyagvastagság 20%-át

meghaladja.

Szivattyúk, öblítõ-, illetve nyomórendszerek

15. § (1) A szivattyú mozgó alkatrészeit (lendkerék, ékszíjtárcsa, ékszíjak vagy láncok) a véletlen érintés ellen védõburkolattal
vagy korláttal kell ellátni.

(2) Szivattyút indítani csak akkor szabad, ha a kezelõ meggyõzõdött arról, hogy a szivattyú mozgó részeinek közelében
senki sem tartózkodik.

(3) Mûködõ szivattyún javítást végezni – a tömszelence utánhúzását kivéve – nem szabad.

16. § (1) A szivattyú nyomócsonkja után biztonsági szelepet kell felszerelni, amelynek teherbírása nem haladhatja meg
az alkalmazott hengerbetétre megengedett legnagyobb nyomásból számított értéket.

(2) A hidraulikus meghajtású iszapszivattyúknál a hidraulikus rendszer biztonsági szelepe helyettesítheti a szivattyú
nyomócsonkja után beépítendõ biztonsági szelepet.

(3) A biztonsági szelepet rögzített lefúvató vezetékkel kell felszerelni, és úgy kell elhelyezni, hogy a lefúvó folyadéksugár
senkit ne veszélyeztessen.

17. § (1) Az öblítõrendszert úgy kell kialakítani, hogy névleges nyomása a használni tervezett szivattyúval létesíthetõ
legnagyobb üzemnyomásnak legalább 1,25-szorosa legyen.

(2) A nyomóvezetéket rögzíteni kell.
(3) Az öblítõtömlõ egyik végét toronyfõtartóhoz (toronyláb, toronygyertya) vagy a berendezés alvázához, a másik végét

pedig az öblítõfej testéhez kell rögzíteni, amit 60 bar maximális nyomás alatt 6 mm-es lánccal, 60 bar feletti maximális
nyomásnál 9,5 mm-es lánccal, vagy legalább 10 mm átmérõjû acélsodronykötéllel kell végezni.

(4) Toldott vagy meghibásodott tömlõt használni nem szabad.

18. § (1) Az öblítõrendszerbe technikailag indokolt helyeken elzáró szerelvényt, nyomásmérõt, 60 bar üzemi nyomás felett
nyomáskiegyenlítõt kell beépíteni. A nyomásmérõt úgy kell elhelyezni, hogy a fúrómester álláshelyérõl leolvasható
legyen.

(2) A mélyfúrás megkezdése elõtt a berendezés iszapszivattyúit és az öblítõrendszert – ha az öblítõnyomás a 60 bar
értéket meghaladja – az iszapszivattyúval létesíthetõ legnagyobb nyomással 10 percen keresztül víznyomáspróbának
kell alávetni. A nyomáspróba eredményét fel kell jegyezni a fúróberendezés naplójába.

(3) A víznyomáspróbát követõ nyomásmentesítést csak szabályozható elzáró szerkezeten keresztül szabad végezni.
Nyomás alatt álló rendszert megbontani nem szabad.
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Mûszerek

19. § (1) A fúró-, lyukbefejezõ- és kútjavító berendezések mûszereinek karbantartását, javítását arra kioktatott személy
végezheti.

(2) Nyomásmérésre a szivattyú nyomókörében uralkodó maximális nyomásnak megfelelõ, mûbizonylattal rendelkezõ
nyomásmérõt kell használni.

(3) A nyomásmérõ olyan méréshatárú legyen, hogy az engedélyezési nyomás a mûszer méréshatárának kb. 2/3 részébe
essék.

III. FEJEZET
FÚRÁSI MÛVELETEK

Tervek

20. § (1) A mélyfúrás kivitelezéséhez szükséges fúrási alapgeológiai, mûszaki-biztonsági adatokat, követelményeket
a geológiai-mûszaki tervben (a továbbiakban: geo-mûszakiterv) kell meghatározni.

(2) A geo-mûszakitervnek tartalmaznia kell különösen:
a) a fúrás azonosítási adatait, teljes nevét, jelét, koordinátáit és jellegét,
b) a fúrás tervezett mélységét, szakaszonkénti átmérõjét és a szakasz hosszát,
c) a rétegsort, benne az iszapveszteséges rétegek mélységét, a korbeosztást,
d) a fúrás során tervezett szelvényezéseket,
e) a béléscsõoszlopok beépítési mélységét, azok átmérõjét,
f) a tervezett szûrõk helyét, méretét, a tömszelencék elhelyezési mélységeit,
g) a cementpalástok magasságát,
h) a béléscsõ zárásvizsgálatok (próbanyomások) tervezett értékét, a leürítési korlátozásokat.

(3) Béléscsövezett furat esetén a cementpalástot a rétegek közötti átfejtõdés kizárására figyelemmel úgy kell tervezni,
hogy:
a) a kezdõ és a biztonsági béléscsõoszlopok felszínig legyenek cementezve,
b) a következõ béléscsõoszlopok cementpalást magassága haladja meg a következõ lyukszakasz hosszának 10%-át,

de legalább 50 m legyen,
c) ha a béléscsõoszlop kõolajat, vagy földgázt tartalmazó réteget fed, és a rétegeket cementpalásttal különítik el,

a cementpalást legalább 100 m-rel a legfelsõ tároló réteg fölé érjen.
(4) Béléscsõ elhelyezése nélküli furat esetén meg kell határozni a furatot teljes hosszában feltöltõ tömítõ anyag

összetételét és elhelyezésének módját.

21. § A lyukmélységnek a fúrószerszám ültetési szintjéhez viszonyítva állandóan ismertnek kell lennie.

Ki- és beépítési munkák

22. § (1) Fúrócsõkötéseket forgatóasztallal meghúzni vagy bontani csak olyan berendezéseknél szabad, ahol a gépkönyv
szerint a berendezés erre alkalmas.

(2) Fúrócsõ emeléssel vagy süllyesztéssel egyidejûleg menetet bontani vagy meghúzni nem szabad.
(3) Ha a forgatóasztal nem üzemel, a forgórészét elfordulás ellen biztosítani kell, vagy ha nincsen a helyén, a nyílást le kell

fedni.

23. § (1) Gépkulccsal a forgatóasztal felett csak az ellensúly szabad mozgása által lehetõvé tett magasságig szabad dolgozni.
160 cm-nél nagyobb magasságban  való munkavégzéshez a munkapadozatot fel kell magasítani.

(2) A csõkötés bontásakor és meghúzásakor a gépkulcs-kar ellenkötéllel nem védett hatósugarában tartózkodni nem
szabad.

(3) Az üzemen kívüli gépkulcsot ki kell kötni.
(4) Kézi csõkulcsot csak kézi erõvel szabad meghúzni.
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24. § (1) A csúsztatott csõvéget menetvédõvel kell ellátni, vagy a csõmegakadás ellen alkalmas eszközt kell biztosítani.
A csõhídon csöveket tárolni nem szabad.

(2) A fúró- és termelõcsõ beépítésekor – fagyveszély esetén – ellenõrizni kell, hogy a csõben jégdugó nem képzõdött-e.
Olyan csövet, amelyben jégdugó van, beépíteni nem szabad.

(3) A fúrólyukba csak olyan szerszám építhetõ be, amelynek mérete és anyagminõsége ismert, és amelyhez megfelelõ
mentõszerszám rendelkezésre áll, vagy készíthetõ.

Fúrási geofizikai mûveletek

25. § (1) A fúrólyukban a szelvényezést csak a fúrólyuk nyugalmi állapotában szabad megkezdeni.
(2) Ha a szelvényezés közben a fúrólyuk gázosodni kezd, és egyensúlya megbomlik, a szelvényezést haladéktalanul abba

kell hagyni és a mûveleti utasításban elõírtak szerint kell eljárni.
(3) A mûszer leeresztése és felhúzása közben – a kábel hosszának mérését kivéve – a csörlõ és a fúrólyuk között

tartózkodni nem szabad.
(4) A fúrólyukba csak olyan geofizikai eszközt szabad leengedni, amelynek a mentõszerszámhoz  való csatlakoztatása

biztosított.

Rendkívüli mûveletek

26. § (1) Mentési munkálatoknál csak a mentéshez szükséges személyzet lehet jelen.
(2) Ha a megszorult szerszámot a berendezés mozgócsigasorával kifejtett húzással akarják menteni, a mentési munka

megkezdése elõtt terhelésmérõt kell felszerelni.
(3) Fúró- és mentõcsõ kézi szerszámmal  való összecsavarásánál a lecsavaró kulcsot úgy kell a mentõcsõ-toldatra helyezni,

hogy a kulcs esetleges visszapördülésekor az ott dolgozókat ne veszélyeztesse.

27. § (1) Az üzemeltetõ az üzemzavarok bekövetkezése esetén elvégzendõ feladatokat utasításban köteles szabályozni.
Az utasítás alapján a munkavállalókat ki kell oktatni, és meg kell határozni az üzemzavar elhárítási gyakorlatok
intervallumát, a jelentésük rendjét.

(2) A mentési munkákat csak az üzemeltetõ által megbízott, mentési gyakorlattal rendelkezõ felügyelõ személy
irányíthatja. A mentési munkák során a mentéssel kapcsolatos utasítás csak a mentést irányító felügyelõ személy
tudtával adható ki.

(3) Az üzemzavar bekövetkezését, körülményeit, a felszámolás érdekében tett intézkedéseket, azok végrehajtását
a kivitelezési naplóban (napi jelentés) rögzíteni kell.

28. § (1) Ha a mélyfúrás során a fúrólyuk nyugalmi állapota megbomlott, a mélyfúrást azonnal abba kell hagyni, és meg kell
kísérelni a lyukegyensúly helyreállítását.

(2) Szénhidrogén beáramlás esetén a fúrólyuk biztonságba helyezését követõen a Kõolaj- és Földgázbányászati
Biztonsági Szabályzat elõírásai szerint lehet a munkát folytatni.

29. § (1) A kút kiképzése után a kútkörzetet úgy kell kialakítani, hogy az a késõbbiek során mélyfúró berendezéssel
megközelíthetõ legyen.

(2) Az engedélyes köteles gondoskodni a kutak biztonságos állapotának megõrzésérõl, az illetéktelen beavatkozás
(fizikai) megakadályozásáról.

(3) Az ideiglenesen felhagyott, nem üzemelõ kutak biztonságba helyezését és rendszeres ellenõrzését az engedélyes által
jóváhagyott terv alapján kell kivitelezni, és dokumentálni.
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IV. FEJEZET
ELLENÕRZÉS, NYILVÁNTARTÁSOK

Ellenõrzés

30. § (1) A telephelyet és a mélyfúró berendezés állapotát, mûködését rendszeresen ellenõrizni kell. Az ellenõrzések rendjét,
terjedelmét, módját, szintjét és gyakoriságát az üzemeltetõ utasításban köteles megállapítani.

(2) A fúrást és a kútmunkálatokat csak akkor szabad megkezdeni, ha az üzemeltetõ által megbízott felügyelõ személy
(továbbiakban: felügyeletet gyakorló személy) a mélyfúró berendezést felülvizsgálta, és megállapította, hogy
az a vonatkozó elõírásoknak és engedélyekben foglaltaknak megfelel, és ezt a napi jelentésbe, építési engedélyhez
kötött tevékenység esetén az építési naplóba (a továbbiakban: napi jelentés) bejegyezte, aláírásával igazolta.

(3) A berendezéseket a felügyeletet gyakorló személy negyedévenként legalább egyszer ellenõrizni köteles.
(4) A felügyeletet gyakorló személynek

a) a fúrótornyot, az emelõmûvet, a fékberendezést, valamint a koronacsigasort (üzempróbával egybekötve)
negyedévenként legalább egyszer, a megengedett koronaterhelésnél nagyobb igénybevétel elõtt és után,
továbbá gáz- vagy hévízkitörés után esetenként,

b) a fúrókötél állapotát (50 m-enként 3 m hosszban letisztított, álló kötél mellett, az elemi szálszakadások helyének
és számának megállapítására), legalább havonta egyszer,

c) a fékrendszerek mûködõképességét, a tolózárak állásának helyességét és mûködõképességét, a mozgó gép-
részek burkolását, a láncok megfelelõségét a mûszak megkezdése elõtt,

d) 0,5 m/s kötélsebesség mellett a fúrókötél állapotát, a holtkötélág rögzítését, a szállítószék, szállítókengyel,
gépkulcsok, ékek, szerszámok kifogástalan állapotát a napi elsõ beépítés megkezdése elõtt, de legalább
2 naponként

ellenõrizni kell.
(5) Az ellenõrzések eredményét a napi jelentésbe be kell jegyezni. A helyszínen meg nem szüntethetõ hiányosságokat

a felügyeletet végzõ személy jelenti az üzemeltetõnek.

Nyilvántartások

31. § (1) Az üzemeltetõnek a meg valósítás teljes idõtartama alatt a munkavégzésrõl dokumentációt kell vezetnie.
(2) A létesítési engedélyt, az engedélyezett tervet, az (1) bekezdésben meghatározott dokumentációt, a geo-mûszaki

tervet és a 6.  § (1) bekezdés szerinti okiratot a munkavégzés helyszínén kell tartani.

Naplók

32. § (1) Az üzemeltetõ köteles gondoskodni a napi jelentés naprakész vezetésérõl.
(2) A napi jelentésben a mélyfúrással, kútmunkálattal, vagy a mélyfúró berendezéssel kapcsolatos minden mûveletet,

fontos eseményt, intézkedést és adatot rögzíteni kell.
(3) A mélyfúró berendezés felügyeletét ellátó személy minden általa végzett ellenõrzés, felülvizsgálat tényét és

eredményét, az általa tett mûszaki és egyéb intézkedést, köteles bevezetni a napi jelentésbe, és a bejegyzést
aláírásukkal kötelesek hitelesíteni.

(4) A napi jelentésbe tett elsõ bejegyzéssel rögzíteni kell az alkalmazott fúróberendezés és tartozékainak fõbb adatait.
(5) A napi jelentést az üzemeltetõ által kijelölt felügyeletet gyakorló személy a helyszíni ellenõrzésekor, de legalább

havonta egyszer köteles felülvizsgálni és aláírni.
(6) A Szabályzatban elõírt minõségi bizonyítványokat az üzemeltetõ köteles megõrizni a berendezés üzembentartásáig.

Meg valósulási dokumentáció

33. § (1) Az engedélyes köteles a meg valósult fúrásokról, a lefúrt kutakról, az elvégzett kútmunkálatokról dokumentációs
rendszert mûködtetni. A mélyfúrás/kút dokumentációja legalább a következõket kell, hogy tartalmazza:
a) építési napló (napi jelentés),
b) a mélyfúrás/kút szerkezetére vonatkozó adatok,
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c) a béléscsövek és termelõcsövek átmérõje, hossza, anyagfokozata, falvastagsága, a kútfejszerelvények (kútelzáró
szerelvények) típusa, mérete, nyomáshatára,

d) a cementpalástok adatai,
e) a mélyfúrásban/kútban lévõ nyitott szakaszok, perforációk és cementdugók helye,
f) a beépített szerelvények adatai,
g) a beépített anyagok és szerelvények megfelelõségének tanúsítványai,
h) üzemeltetõi nyilatkozat a terveknek és az elõírásoknak megfelelõ kivitelezésrõl.

(2) Béléscsövezetlen fúrások esetében az (1) bekezdés c), d) és e) pontokban foglaltakat nem kell alkalmazni.
(3) A mélyfúrás dokumentációját a mélyfúrás felszámolásáig az engedélyesnek meg kell õriznie.

V. FEJEZET
TÚLNYOMÁSOS, 60 °C-NÁL MAGASABB HÕMÉRSÉKLETÛ KÖZEGET,
VAGY SZÉNHIDROGÉNEKET TARTALMAZÓ RÉTEGEKET HARÁNTOLÓ MÉLYFÚRÁSOK KIVITELEZÉSE

Tervek

34. § A geo-mûszakitervnek a 20.  §-ban elõírtakon túlmenõen tartalmaznia kell:
a) a fúrási szakaszonként várható legnagyobb réteg- és kútfejnyomást és hõmérsékletet,
b) a magfúrások helyét és hosszát,
c) fúrási szakaszonként az öblítõfolyadék fõ jellemzõit és típusát,
d) a béléscsõoszlopok falvastagságát és anyagminõségét, a szilárdsági méretezési számítást,
e) a várható rétegtartalmakat,
f) a kútpálya jellemzõ adatait, és
g) a várható horogterhelést.

Béléscsövezés

35. § (1) Túlnyomásos (nem hidrosztatikus), vagy 60 °C-nál magasabb réteghõmérsékletû, vagy szénhidrogén tartalmú rétegek 
harántolásához használandó lyukelzáró szerkezetek horgonyzására biztonsági, a tárolórétegek végleges biztosítására
termelési béléscsõoszlopot kell beépíteni.

(2) Amennyiben a biztonsági béléscsõoszlop alatti nyitott lyukszakasz hossza vagy állékonysága, a fedõrétegek
nyomásviszonyai (vagy mûszaki nehézségek) azt indokolják, technikai béléscsõoszlopot kell alkalmazni.

(3) Ismert területen a biztonsági béléscsõoszlop beépítésének mélységét a tényleges földtani és mûszaki viszonyokat
figyelembe véve kell meghatározni úgy, hogy a beépített béléscsõoszlop biztosítsa a harántolt rétegsor védelmét,
valamint a fúrás zavarmentes továbbmélyítését.

(4) Ismeretlen területen a biztonsági-, vagy a technikai béléscsõoszlopot úgy kell beépíteni, hogy alsó vége
a) 550 m-nél kisebb mélységben lévõ szénhidrogén- (vagy 60 °C-nál magasabb hõmérsékletû víz-) tároló réteg

esetén a tároló rétegtõl 100 m-nél ne legyen nagyobb távolságra,
b) 550 m-nél nagyobb mélységben lévõ szénhidrogén- (vagy 60 °C-nál magasabb hõmérsékletû víz-) tároló réteg

esetén legalább 500 m mélységben legyen.
(5) A béléscsõoszlopot háromtengelyû – húzás, külsõ- és belsõ nyomás – feszültségi állapotra kell méretezni. Ennek során

legalább a következõ biztonsági tényezõkkel kell számolni:
a) húzás esetére: 1,3,
b) külsõ nyomásra: 1,125,
c) belsõ nyomásra: 1,125.

(6) A cementpalástot az II. fejezetben elõírtakon túlmenõen úgy kell tervezni, hogy amennyiben a béléscsõoszlop

túlnyomásos, vagy 60 °C-nál magasabb hõmérsékletû, vagy szénhidrogéneket tartalmazó réteget zár ki, és a rétegeket 
cementpalásttal különítik el, a cementpalást legalább 100 m-rel a legfelsõ tároló réteg fölé érjen.

(7) A fúrólyukat a biztonsági béléscsõoszlop és minden további béléscsõoszlop elhelyezése után lyukfejszerelvénnyel kell
biztosítani. A lyukfejszerelvényt úgy kell kiképezni, hogy alkalmas legyen a fúrólyuk elzárására, lefúvatására,
feltöltésére, valamint a csõközben fellépõ nyomások mérésére és szabályozására. Ha a biztonsági és termelõ bélés-
csõrakat azonos, a béléscsõrakatot sarutól felszínig folyamatos cementpalásttal kell ellátni.
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Mélyfúrások és kútmunkálatok kivitelezése

36. § (1) Az öblítõfolyadéknak (öblítõ közegnek) olyan sûrûségûnek kell lennie, hogy statikus és dinamikus körülmények között 
is biztonsággal ellensúlyozza a rétegnyomást. Alul- és kiegyensúlyozott fúrásra az üzemeltetõ külön utasítást köteles
készíteni.

(2) Az öblítõfolyadék sûrûségét és viszkozitását mûszakonként legalább háromszor, a 60 °C-nál magasabb hõmérsékletû
hévizet, vagy szénhidrogéneket tároló réteg harántolása elõtt, és ilyen réteg észlelése esetén óránként kell mérni.
A mérés eredményét a napi jelentésbe be kell jegyezni.

37. § (1) Kútmunkálatokat kútmunkálati kiviteli terv alapján szabad végezni.
(2) A kútmunkálati kiviteli tervnek tartalmaznia kell:

a) a kútmunkálat célját, leírását,
b) a kút adatait (kútszerkezet, réteghõmérséklet, rétegnyomás, várható legnagyobb kútfejnyomás) és a kút

elõéletére vonatkozó adatokat,
c) a várható rétegtartalom megnevezését, mennyiségét és összetételét, különös tekintettel a CO2 és H2S tartalomra,
d) a kútmunkálati folyadék típusát és sûrûségét,
e) a munkálatok leírását (zárásvizsgálatok, szerszám-összeállítás, rétegmegnyitás, kútindítás, hozamvizsgálat,

mintázások és rétegelzárás),
f) az elvégzendõ geofizikai méréseket,
g) az alkalmazandó lyuk- és kútfejszerelvények, kitörésgátlók, biztonsági szerelvények, termeltetõ és lefúvató

rendszerek fõbb jellemzõit,
h) a végleges kútszerkezetet.

(3) A kútmunkálatok megkezdése elõtt a termelõcsõben, a csõközben, valamint a kútfejre szerelt vezetékekben uralkodó
nyomást ellenõrizni kell. A kútfejszerelvényt megbontani csak a termelõ-, és béléscsõ-terek nyomásmentesítése után,
vagy a kút elfojtását követõen szabad.

Rendkívüli mûveletek, kitörés elleni védelem

38. § (1) Az üzemeltetõ kitörésvédelmi utasítást köteles készíteni, amelyben rendelkezni kell a fúrólyuk-, vagy a kútegyensúly
megbomlása esetén követendõ szabályokról, elvégzendõ mûveletekrõl, valamint a különbözõ kútfej nyomásokhoz és
tevékenységekhez tartozó kitörésgátló rendszerek kialakításáról. Az utasítás alapján a munkavállalókat ki kell oktatni,
és a teendõket a mélyfúró berendezés felszerelése után, és a kitörésgátló felszerelését követõen gyakoroltatni kell.

(2) Az engedélyes, vagy az üzemeltetõ köteles gondoskodni arról, hogy a kitörések megelõzésére, felszámolására (és
a kutak eloltására) a feltételek adottak legyenek.

39. § (1) A fúrólyukból vagy kútból felszínre kerülõ gázos folyadékot vagy gázt leválasztó berendezésen (szeparátor) keresztül
és fáklya igénybevételével kell termeltetni, lefúvatni a gázt és – amennyiben éghetõ – fáklyán kell elégetni.

(2) Ha a gáz elégetése a környezetre tûzveszélyt jelent, az üzemeltetõ utasítása szerint kell eljárni.

Meg valósulási dokumentáció

40. § A mélyfúrás (kút) dokumentációja a 33.  §-ban meghatározottakon túl legalább a következõket kell, hogy tartalmazza:
a) a harántolt közeg paraméterei,
b) a beépített szerelvények adatai,
c) a kútfej szerelvény nyomáshatára, típusa,
d) a beépített anyagok és szerelvények megfelelõségének tanúsítványai.
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VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
(2) A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról  szóló – a 98/48/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében
elõírt egyeztetése megtörtént.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

Melléklet a 6/2010. (VII. 30.) NFM rendelethez

Mélyfúrási alkalmassági bizonyítvány, a mélyfúró berendezés felülvizsgálatai, terheléspróbái

A. A mélyfúrási alkalmassági bizonyítvány kiadásához szükséges dokumentáció tartalmi elemei

1. Mûszaki leírás, a használat körének, módjának és feltételeinek megjelölésével.
2. Részletes mûszaki rajz, amelybõl a berendezés felépítése, mûködtetése egyértelmûen megállapítható.
3. Használati, szerelési, szállítási, kezelési, karbantartási utasítás.
4. Villamos hajtású berendezés esetén a berendezés kapcsolási vázlata, az illetékes vizsgáló állomás szakvéleménye

a védettségre és érintésvédelemre vonatkozólag.
5. A berendezés szilárdsági ellenõrzõ számítása, és a tervezõ nyilatkozata arról, hogy a teherviselõ elemek az ellenõrzõ

számítás alapján a tervezett igénybevételnek megfelelnek.
6. A gyártó és az összeszerelõ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a berendezés a tervezett használat céljának megfelel.
7. Nem újonnan üzembe helyezett berendezés esetén üzemeltetõi nyilatkozat a berendezés korábbi használatával,

a rendszeres felülvizsgálatokkal, a használat tervezett idõtartamával kapcsolatban, illetõleg a szakértõi felülvizsgálat
jegyzõkönyve, amelyben a szakértõ nyilatkozik az ismételt felülvizsgálat nélküli üzemben tartás idõintervallumáról.
A felülvizsgálatok eredményeit az üzemeltetõi nyilatkozat részeként kell beterjeszteni.

8. A berendezés tartozékát képezõ teherhordó elemek (koronacsigasor, mozgó csigasor, horog) mûbizonylatai, vagy azt
helyettesítõ szakértõi felülvizsgálatról  szóló nyilatkozat.

9. Külföldi beszerzésû gép és berendezés esetén szükséges a 1–6. pontokban felsoroltak hiteles magyar nyelvû fordítása
azzal, hogy ez esetben a szilárdsági ellenõrzõ számítást a forrás megjelölésével kell mellékelni.

B. A mélyfúró berendezés felülvizsgálatának szempontjai

1. Az acélszerkezet felülvizsgálata, korrózióvédelem, hegesztési varratok állapota és a torony (árboc) elemeinek
deformációja szempontjából.

2. A torony terheléspróba a megengedett koronaterhelés 1,5-szeresével.
3. Egymással szerelés alkalmával kapcsolatba kerülõ alkatrészek ápolása és állapotának vizsgálata (csapszegek,

csavarkötések, ékkötések stb.).
4. Csúszó- és gördülõcsapágyak állapotának ellenõrzése, kötéltárcsák hornyainak méretellenõrzése.
5. Kötelek (állító, kihorgonyzó stb.) épségének ellenõrzése.
6. Az emelõmû fékberendezéseinek és tengelykapcsolóinak kopás- és szerkezeti felülvizsgálata.

C. A mélyfúró berendezés terheléspróbájának menete

A terheléspróbára a torony (árboc) dokumentációjában foglaltak az irányadók a következõk figyelembevételével.
1. A fúrótorony kivételesen megengedett koronaterhelése nem haladhatja meg a torony megengedett korona-

terhelésének 1,25-szörös értékét, a kivételesen megengedett koronaterhelés nem okozhat a tornyon vagy bármely
alkatrészén maradandó alakváltozást.
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2. A fúrótorony terheléspróbájának idõtartama 5 perc, a próbaterhelés értéke a megengedett koronaterhelés 1,5-szerese 
(a próbaterhelésnek alávetett torony maradandó alakváltozást nem szenvedhet).

3. A fúrótorony megengedett koronaterhelését a koronán várható legnagyobb statikai terhelés (mozgócsigasor,
szállítóhorog, öblítõfej, fúrókötél és fúrószerszám és a béléscsõoszlop levegõben mért súlya) alapján kell
meghatározni (fúrószerszámnak kell tekinteni az öblítõfejhez csatlakozó forgatórudat, fúrócsõoszlopot, súlyosbítókat
a kõzetbontó szerszámmal együtt, valamint ezek lyukba épített összes szerelvényét és tartozékát).

4. A fúrótorony próbaterhelési értéke nem haladhatja meg a torony névleges terhelését (a gyártó által meghatározott
legnagyobb érték).

5. A fúrótorony próbaterhelése csak az A/7. pontban elõirányzott felülvizsgálatok kielégítõ eredménye esetén
végezhetõ el.

6. Eredetileg más fúrási célra alkalmazott és átalakított fúróberendezések engedélyezésének elengedhetetlen feltétele
az új alkalmazási terület körülményeit figyelembe vevõ szilárdsági ellenõrzõ számítások megléte és a berendezés
korábbi mûködésének ismerete.

7. Ha az A/7. pontban elõirányzott felülvizsgálatok eredménye (a terheléspróbák nélkül) nem kielégítõ, a fúróberendezés 
szilárdsági számításait újra el kell végeztetni és a berendezést újra kell minõsíttetni.

A nemzeti fejlesztési miniszter 7/2010. (VII. 30.) NFM rendelete
a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe
vehetõ villamosenergia-vásárlási kedvezményrõl  szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet
módosításáról

A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
84.  § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehetõ villamosenergia-
vásárlási kedvezményrõl  szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkáltatói lista az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt vállalkozásokat és szakszervezeteket
tartalmazza.”

2. § Az R. a következõ 45.  §-sal egészül ki:
„45.  § E rendeletnek a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe
vehetõ villamosenergia-vásárlási kedvezményrõl  szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról  szóló
7/2010. (VII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 3.  §-ával megállapított 2. számú mellékletét az NFM
rendelet hatálybalépését követõen benyújtott igénylések esetében kell alkalmazni.”

3. § Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Az R. 6.  § (2) bekezdésében az „elõterjesztést a miniszter” szövegrész helyébe az „elõterjesztést az energiapolitikáért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet az 7/2010. (VII. 30.) NFM rendelethez
„2. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Munkáltatói lista

A B

1 Név Székhely

2 AES Borsodi Energetikai Kft. 3701 Kazincbarcika, Ipari út 7.
3 AES Tisza Erõmû Kft. 3580 Tiszaújváros, Verebély L. u. 2.
4 Atel Energia Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
5 ÁTI-Sziget Ipari Szolgáltató Központ Kft. 2313 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park
6 Bakonyi Erõmû Zrt. 8401 Ajka, Gyártelep
7 Bánhida Erõmû Kft. 2800 Tatabánya, Környei út 38.
8 Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezet 1068 Budapest, Városligeti fasor 46–48.
9 BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1–3.

10 Budapesti Energiakereskedõ Kft. 1043 Budapest, Dugonics u. 11.
11 Budapesti Erõmû Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 52.
12 BVMT Bakonyi Villamos Mûvek Termelõ Zrt. 8400 Ajka, Gyártelep 1961/1 Hrsz.
13 CEZ Magyarország Villamosenergiaipari

Kereskedelmi Kft.
1053 Budapest, Károlyi M. u. 12.

14 EDF DÉMÁSZ Zrt. 6720 Szeged, Klauzál tér 9.
15 EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 6720 Szeged, Klauzál tér 1.
16 EDF DÉMÁSZ Partner Hálózatüzemeltetõ és

Szolgáltató Kft.
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64–66.

17 DÉMÁSZ Primavill Hálózatszerelõ Ipari Kft. 6724 Szeged, Pulcz u. 42.
18 Dorog Esztergom Erõmû Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 17.
19 DOTENERGO Energetikai és Épületgépészeti Zrt. 6000 Kecskemét, Hegedûs köz 28.
20 Dunamenti Erõmû Zrt. 2440 Százhalombatta, Erõmû u. 2.
21 E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 7626 Pécs, Rákóczi út 73/B.
22 E.ON Energiakereskedõ Kft. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.
23 E.ON Energiaszolgáltató Kft. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.
24 E.ON Energiatermelõ Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi u. 1.
25 E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 9027 Gyõr, Kandó K. u. 11–13.
26 E.ON EÜT Erõmûüzemelõ és Szolgáltató Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.
27 E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. 7636 Pécs, Malomvölgyi u. 2.
28 E.ON Hungária Energetikai Zrt. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.
29 E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
30 E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.
31 EFT Budapest Zrt. 1051 Budapest, Sas u. 10–12.
32 ELMÛ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.
33 ELMÛ Nyrt. 1132 Budapest, Váci út 72–74.
34 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.
35 ELMÛ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.
36 ÉMÁSZ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.
37 ÉMÁSZ Nyrt. 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 13.
38 ENERGO-HOLDING Energetikai, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.
6000 Kecskemét, Hegedûs köz 28.

39 Energo-Merkur Kft. 1239 Budapest, Grassalkovich u. 255.
40 Entrade Hungary Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
41 ERBE Energetikai Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 95.
42 Fûzfõi Erõmû Energiatermelõ Kft. 8184 Fûzfõgyártelep, Belterület 1498/133 Hrsz.
43 Gyõri Erõmû Kft. 9027 Gyõr, Kandó Kálmán u. 11–13. 5788/4 Hrsz.
44 Hernádvíz Vízerõmû Kft. 3579 Kesznyéten, Vízerõmû telep 013/1 Hrsz.
45 Jank Magyarország Vízerõmû Kft. 9983 Alsószölnök, Fõ u. 126/B.
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46 Komlói Fûtõerõmû Zrt. 7300 Komló, Bem J. u. 24.
47 Magyar Áramszolgáltató Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.
48 Magyar Villamos Mûvek Zrt. 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.
49 Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli

Rendszerirányító Zrt. (MAVIR)
1031 Budapest, Anikó u. 4.

50 Mátrai Erõmû Zrt. 3272 Visonta, Erõmû u. 11.
51 Mátrai Villamos Mûvek Termelõ Zrt. 3271 Visonta, Erõmû u. 11.
52 MIFÜ Kft. 3531 Miskolc, Tatár út 29/B.
53 Mosonmagyaróvári Energiatermelõ Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 13.
54 MVM Észak-Budai Kogenerációs Fûtõmû Kft. 1037 Budapest, Kunigunda u. 49.
55 MVM GTER Gázturbinás Erõmû Zrt. 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.
56 MVM Kontó Zrt. 7030 Paks, Gagarin u. 1.
57 MVM Partner Zrt. 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.
58 MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt. 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.
59 MVMI Informatika Zrt. 7031 Paks, Pf. 110.
60 NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erõmû Kft. 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 92.
61 Országos Villamostávvezeték Zrt. 1158 Budapest, Körvasút sor 105.
62 Paksi Atomerõmû Zrt. 7031 Paks, 8803/10 Hrsz., Pf. 71.
63 Pannon Hõerõmû Zrt. 7630 Pécs, Edison u. 1.
64 Pannonpower Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 91–93.
65 Pannontrading Energetikai és Általános

Kereskedelmi Kft.
7630 Pécs, Edison u. 1.

66 Rudnap – Hungary Energia-kereskedelmi Kft. 1074 Budapest, Dohány u. 58–62.
67 SIEMENS Erõmûtechnika Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 24–28.
68 Soproni Erõmû Kft. 9400 Sopron, Somfalvi u. 3. 4303 Hrsz.
69 Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. 8000 Székesfehérvár, Királysor u. 1/B.
70 Szombathelyi Erõmû Zrt. 9700 Szombathely, Március 15 tér 5. A. ép.
71 Szombathelyi Vízerõmû Kft. 9756 Ikervár, Vízerõtelep
72 Tatabánya Erõmû Kft. 2800 Tatabánya, Vájár köz 2.
73 Tiszavíz Vízerõmû Energetikai Kft. 4450 Tiszalök, Vízerõmû
74 Vértesi Erõmû Zrt. 2841 Oroszlány, Pf. 23.
75 Villamos Energia Termelõ és Szolgáltató Kft. 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
76 Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók

Szakszervezeti Szövetsége
1011 Budapest, Fõ u. 34–36.

77 VILLKESZ Kft. 1138 Budapest, Révész u. 18.
78 ZSG Hungaria Kft. 5300 Karcag, Madarasi u. 54.

”
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A vidékfejlesztési miniszter 8/2010. (VII. 30.) VM rendelete
az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról,
valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  szóló
44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a), d) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról  szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya kiterjed a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény alapján az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint a nemzeti 
hatáskörben finanszírozott intézkedésekre.”

2.  § Az R. 3.  § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(A 2.  § alkalmazása során az MVH elsõsorban a következõ eseteket ismeri el:)
„i) az intervenciós tevékenységgel összefüggõ szállítási útvonalon bekövetkezett, elõre nem látható, váratlan vagy
tartós akadály, amelynek elhárítására az ügyfél önerejébõl képtelen és az alternatív útvonal használata jelentõs
többletköltséggel jár.”

3.  § Az R. 3.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–c), e) és h)–i) pontokban meghatározott eseteket az MVH csak akkor fogadhatja el, ha azokat
az ügyfél vagy annak örököse hatósági igazolással vagy más hitelt érdemlõ módon tudja bizonyítani. Amennyiben
a vis maior esemény az (1) bekezdés d), f) vagy g) pontjában meghatározott esemény folytán alakult ki, akkor
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról  szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/B.  § (1) bekezdésében foglaltak
szerint a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) szakhatósági állásfoglalást ad ki.

4.  § Az R. 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a vis maior esemény bekövetkeztével kapcsolatos bejelentést az MVH
által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani ahhoz az MVH kirendeltséghez 
vagy igazgatósághoz, amelynél az érintett intézkedésben  való részvételre vonatkozó kérelem benyújtásra került.
Ha a kérelem több olyan intézkedést érint, amelyek esetében a benyújtás helye eltér, a bejelentést az MVH Központhoz 
kell benyújtani.”

5.  § Az R. 4.  § (3) bekezdés a) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában)
„a) a bejelentést a vis maior esemény bekövetkezésétõl számított tíz munkanapon belül, az ügyfél elhalálozása esetén
a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételét követõ tíz munkanapon belül, ha a vis maior esemény az ügyfelet
a bejelentésben akadályozza, attól az idõponttól számított tíz munkanapon belül, amikor az ügyfél olyan helyzetbe
kerül, amely lehetõvé teszi, de legkésõbb a vis maior bekövetkezésétõl számított hat hónapon belül kell benyújtani,”

6.  § Az R. 4.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti esetben a vis maior bekövetkezését tanúsító igazolást annak közlésétõl
számított tíz munkanapon belül, az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett kiegészítõ
formanyomtatvánnyal együtt kell benyújtani az (1) bekezdésben meghatározottak szerint.”

7.  § Az R. 4.  § (2) bekezdésében az „adattartalommal” szövegrész helyébe a „tartalommal” szöveg lép.
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8.  § Az R. a következõ 6.  §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes
agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról  szóló 8/2010.
(VII. 30.) VM rendelet 1–4.  § és 7.  §-sal (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító
rendelet hatálybalépésekor folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.”

9.  § Az R. a következõ 7.  §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek a módosító rendelet 5–6.  §-sal megállapított rendelkezéseit a 2010. augusztus 1-jét követõen
bekövetkezett vis maior eseményekre vonatkozóan kell alkalmazni.”

10.  § Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi
költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási
szabályokról  szóló 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6.  § (1) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) és a kivételes körülmények eseteinek az 5.  § (2) bekezdés szerinti
elektronikus bejelentésével egyidejûleg a vis maior eseményt igazoló dokumentumokat papír alapon be kell nyújtani
az MVH-hoz kivéve azokban az esetekben, amikor az MgSzH szakhatósági állásfoglalást ad ki.”

11.  § Az R1. a következõ 23.  §-sal egészül ki:
„23. § E rendeletnek az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes
agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról  szóló 8/2010.
(VII. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezését a módosító rendelet
hatálybalépésekor folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.”

12.  § Hatályát veszti a szõlõültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeirõl  szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet
8.  § (2) bekezdés a) pontja.

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

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

22238 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 125. szám



VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága 1/2010. (VII. 30.) polgári jogegységi határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának jogegységi tanácsa a Legfelsõbb Bíróság Pfv. X. tanácsa által
indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

A jogosult által a készfizetõ kezes ellen a fõkötelezettel szemben bekövetkezõ jogvesztést megelõzõen indított perben 
a készfizetõ kezes a készfizetõ kezesség jogi jellegével ellentétes kifogásokra nem hivatkozhat. Így nem hivatkozhat
a fõkötelezettel szemben annak folytán bekövetkezett jogvesztésre, hogy a jogosult a követelését a fõkötelezettel
szemben indult felszámolási eljárásban határidõn belül nem érvényesítette. A felszámolási eljárásban bekövetkezõ
jogvesztés az ellene ezt megelõzõen megindított perben a készfizetõ kezest a teljesítés alól nem mentesíti, mert
a jogvesztést saját szerzõdésszerû magatartásával (a jogosult követelésének teljesítésével) elháríthatta volna.

Indokolás:

I. A Legfelsõbb Bíróság Pfv. X. tanácsa a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról  szóló 1997. évi LXVI. törvény (Bsz.) 29.  §
(1) bekezdés b) pontja és 29.  § (2) bekezdése alapján jogegységi eljárást kezdeményezett, mivel jogkérdésben el kívánt 
térni a Legfelsõbb Bíróság másik ítélkezõ tanácsának határozatától. A jogegységi határozat meghozataláig
a Gfv.X.21.305/2009. számon folyamatban lévõ felülvizsgálati eljárást felfüggesztette.
A jogegységi eljárást indítványozó tanácsnál elbírálásra váró ügyben a felperes a vállalkozási szerzõdéstõl történt
elállása folytán az I. r. alperesnek átadott vállalkozói díjelõleg egyetemleges visszafizetésére kérte az I. r. alperest mint
fõkötelezettet, a II. és III. r. alperest mint készfizetõ kezest kötelezni.
Az elsõfokú bíróság az alpereseket a keresetnek megfelelõen marasztalta. Alaptalannak találta a II. és III. r. alperes
kifogását, amely szerint a felperes az I. r. alperesi társaság ellen indított felszámolási eljárásban a csõdeljárásról és
a felszámolási eljárásról  szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 37.  § (3) bekezdésében meghatározott jogvesztõ határidõt
elmulasztotta.
A II. r. alperes fellebbezése folytán eljáró másodfokú bíróság az elsõfokú ítélet fellebbezett részét megváltoztatta,
és a II. r. alperessel szemben a keresetet elutasította. Döntését azzal indokolta, hogy a felperes nem vált az I. r. alperes
hitelezõjévé az I. r. alperes ellen indult felszámolási eljárásban [Cstv. 38.  § (2) bekezdés]. A Cstv. 37.  § (3) bekezdésében
meghatározott jogvesztõ igénybejelentési határidõ a felperesnek az I. r. alperes fõkötelezettel szemben fennálló alanyi 
jogát szüntette meg. Ezért a II. r. alperes kezesi felelõssége – attól függetlenül, hogy készfizetõ vagy sortartó
kezességrõl volt szó – a törvény erejénél fogva megszûnt.
A felperes felülvizsgálati kérelme folytán indult felülvizsgálati eljárásban a Legfelsõbb Bíróság eljáró tanácsa azért
kezdeményezett jogegységi eljárást, mert el kívánt térni a Legfelsõbb Bíróság Gfv.IX.30.141/2009/3. számú
határozatától. Az utóbbi ügyben eljáró tanács álláspontja szerint a felszámolási eljárás alatt álló fõadóssal szemben
bekövetkezõ jogvesztés azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy a hitelezõ annak bekövetkezése után a készfizetõ
kezessel szemben is elveszíti a jogát a követelés érvényesítésére. Ha azonban a jogosult a követelését a készfizetõ
kezessel szemben már a jogvesztés bekövetkezése elõtt érvényesítette, a készfizetõ kezes a fõkötelezettel szembeni
jogvesztésre hivatkozással nem mentesülhet a fizetési kötelezettsége alól.
A jogegységi eljárást kezdeményezõ tanács ezzel szemben azt az álláspontot fejtette ki, hogy a Cstv. 37.  §
(3) bekezdésében meghatározott jogvesztõ igényérvényesítési határidõ elmulasztása nem csupán a jogosult
igényérvényesítési jogának az elvesztését jelenti [Ptk. 204.  § (1) bekezdés c) pont], hanem megszünteti a jogosultnak
a kötelezettel szemben fennálló követelését. A kezesség járulékos jellege folytán a jogvesztés a készfizetõ kezesre is
kihat, ezért a készfizetõ kezesi felelõsség is megszûnik.
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II. A legfõbb ügyész a jogegységi eljárást kezdeményezõ elõterjesztésben megfogalmazott jogkérdéssel kapcsolatban
kifejtette, hogy a Cstv. 37.  § (3) bekezdése, 41.  § (1) bekezdése és 45/A.  § (1) és (2) bekezdése együttes értelmezése
alapján a jogvesztõ határidõben nem érvényesített követelések állami szerv elõtti érvényesíthetõsége szûnik meg.
A határidõben nem érvényesített igény természetes kötelemként fennmarad. A jogvesztés bekövetkeztével
a készfizetõ kezessel szemben is megszûnik a követelés bíróság elõtti érvényesíthetõsége a Ptk. 273.  § (3) bekezdése
alapján. Amennyiben azonban a jogosult a készfizetõ kezessel szemben az igényét a jogvesztés bekövetkezése elõtt
érvényesíti, a készfizetõ kezes a teljesítést a jogvesztés bekövetkezését követõen sem tagadhatja meg. Szabadul
a kötelezettsége alól annyiban, amennyiben bizonyítja, hogy a fõadóssal szemben a követelés a jogosult hibájából
részben vagy egészben behajthatatlanná vált.

III. A Cstv. 37.  § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az (1)–(2) bekezdésben foglalt esetekben a hitelezõi igények
bejelentésére elõírt egy éves – a 2009. szeptember 1. napjától hatályos rendelkezés szerint 180 napos – határidõ
elmulasztása jogvesztéssel jár. Amennyiben tehát a hitelezõ a felszámolás közzététele elõtt keletkezett
pénzkövetelését a közzétételtõl számított, a kezdõ idõpont után keletkezett követelését pedig a követelés
esedékességétõl számított egy éven (180 napon) belül nem jelenti be, ennek elmulasztása a hitelezõ követelésének
a megszûnését eredményezi.
Az idõmúlásnak a polgári jogban kétféle hatása van: az igényérvényesítés elmulasztása bizonyos idõ elteltével vagy
magát az alanyi jogot szünteti meg, vagy az alanyi jog nem szûnik meg ugyan, de állami kényszerrel többé nem
érvényesíthetõ. Az elõbbi esetben jogvesztõ határidõrõl, az utóbbi esetben pedig elévülésrõl van szó.
A Cstv. 37.  § (3) bekezdése a jogvesztés tartalmát, anyagi jogi jogkövetkezményeit nem határozza meg. A joggyakorlat
és a jogirodalom azonban egységesen úgy értelmezi a jogvesztést, hogy az alanyi (anyagi) jog, a követelés végleges
megszûnését (elenyészését) jelenti, vagyis a követelés még naturális obligációként sem marad fenn.

IV. A kezességi szerzõdéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog
helyette a jogosultnak teljesíteni. A szerzõdés alanya a követelés jogosultja és a kezes. Megállapodásuk a biztosított
követelés teljesítésére személyi biztosítékot teremt: a kezes saját vagyona terhére vállalja a fõkötelezettség (az adós
kötelezettségének) a teljesítését a jogosult részére. A kezesség mindig járulékos jellegû, ami azt jelenti, hogy szorosan
kapcsolódik a jogosult és a kötelezett között létrejött alapügylethez, az abból keletkezõ, biztosított követelés
teljesítéséhez. A járulékosság azt is jelenti, hogy a kezesség annak elvállalásakor feltételezi a kötelezett
fõkötelezettségét. A fõkötelezettség megszûnésével a kezesség is megszûnik.
A kezesség járulékos jellegébõl eredõ közös vonások mellett az egyszerû (sortartó) kezesség és a készfizetõ kezesség
között lényegi különbség mutatkozik: az egyszerû kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, amíg a követelés
behajtható a kötelezettõl és az olyan kezesektõl, akik õt megelõzõen, rá tekintet nélkül vállaltak kezességet. Bár
az egyszerû kezes a fõkötelezettel együttesen is perelhetõ, a jogosult javára teljesítésre nem kötelezhetõ a követelés
behajthatatlanságának igazolásáig. Ennek alapján mondta ki az 1/2007. PJE számú jogegységi határozat, hogy
az egyszerû kezessel szemben a követelés elévülése a fõkötelezettõl  való behajthatatlanság igazolt megállapításáig
nyugszik.
Ezzel szemben a készfizetõ kezest a Ptk. 274.  § (2) bekezdése alapján a sortartás kifogása nem illeti meg. A követelés
esedékessé válását követõen a jogosult közvetlenül érvényesítheti igényét a készfizetõ kezessel szemben, akár önálló,
akár a fõkötelezettel együttes perlés útján.
Együttes perlés esetén a bíróság a fõkötelezettet és a készfizetõ kezest az õket egyaránt, ez esetben egyidejûleg
terhelõ fizetési kötelezettség alapján egyetemlegesen marasztalja. Ez azonban dogmatikai szempontból nem jelenti
azt, hogy a készfizetõ kezes a fõkötelezett egyetemleges adóstársa, mivel csak egy fõkötelezettség létezik. Ez pedig
kizárólag a fõkötelezettet terheli a jogosulttal szemben. Ezért a fõkötelezett és a készfizetõ kezes, valamint a jogosult
jogviszonyában a Ptk. 337.  §-ában foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.
Az együttes perléssel kapcsolatos az is, hogy a Cstv. 38.  § (2) bekezdése szerint a felszámolás kezdõ idõpontja elõtt
az adós ellen indult perek ugyan a korábban eljáró bíróság elõtt folytatódnak, de a pénzkövetelés érvényesítése
céljából a felszámolás kezdõ idõpontja elõtt indított eljárás a hitelezõt nem mentesíti a felszámolási eljárásban
a hitelezõi igénybejelentés és a nyilvántartásbavételi díj megfizetése alól. A készfizetõ kezessel történõ együttes perlés 
tehát nem akadályozza meg a felszámolási eljárásban a fõkötelezettel szembeni jogvesztést, amennyiben a jogosult
az igénybejelentést elmulasztja.
Nem vitatott, hogy a jogvesztést követõen az egyszerû kezeshez hasonlóan a készfizetõ kezessel szemben sem lehet
igényt érvényesíteni. Ez következik a kezesség járulékos jellegébõl, amit a Ptk.-nak a kezességre vonatkozó szabályai
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annyiban konkretizálnak [273.  § (3) bekezdés], hogy már a bírósági úton nem érvényesíthetõ követelés kezesével
szemben sem lehet a követelést bírósági úton érvényesíteni. A jogvesztés fogalmába – mint többe a kevesebb –
ha a jogszabály eltérõen nem rendelkezik, az igényérvényesítés lehetõségének kizártsága is beleértendõ.

V. A jogegységi kezdeményezésben felvetett jogkérdés az, hogy a fõkötelezettel szemben utóbb bekövetkezõ
jogvesztés kihat-e a készfizetõ kezesre abban az esetben, ha a jogosult a készfizetõ kezessel szemben fennálló igényét
már a fõkötelezettel szemben bekövetkezett jogvesztést megelõzõen érvényesítette, és ennek az igényérvényesí-
tésnek a tárgyában indult eljárás még folyamatban van.
A készfizetõ kezesi szerzõdésnek – az egyszerû kezesi szerzõdéssel szemben kimutatható – jellegzetessége,
hogy a jogosult közvetlenül fordulhat a követelésének érvényesítése érdekében a készfizetõ kezes ellen. Igénye
érvényesítésének nem feltétele, hogy a követelését a fõkötelezettel szemben (akár a készfizetõ kezessel együttes
perlés útján, akár önállóan) érvényesítse. A készfizetõ kezessel szemben történõ igényérvényesítés továbbá független
attól, hogy a fõkötelezett ellen utóbb felszámolási eljárás indult, illetõleg abban a jogosult a fõkötelezettel szembeni
igényét hitelezõi igényként bejelentette-e.
A jogosultnak nincs olyan törvényi kötelezettsége, hogy választását (vagyis a készfizetõ kezes elleni igényérvénye-
sítést) követõen a fõkötelezettel szemben is érvényesíteni kellene az igényét.
A jogosultnak csak az a törvényi kötelezettsége, hogy nem hiúsíthatja meg a készfizetõ kezesnek a fõkötelezettel
szemben fennálló megtérítési igényét. Csak ebbõl a szempontból lehet tehát jelentõsége annak, hogy a jogosult
bejelentette-e az igényét a felszámolási eljárásban.
A készfizetõ kezes ugyanazon kötelezettség teljesítéséért felel, mint a fõkötelezett. Vele szemben a követelés
ugyanakkor válik esedékessé, mint a fõkötelezettel szemben, vagyis a készfizetõ kezes a fõadóssal egyidejûleg esik
teljesítési késedelembe. Ebbõl következõen a követelés elévülése mind a fõkötelezettel, mind a készfizetõ kezessel
szemben ugyanabban az idõpontban, a követelés Ptk. 326.  § (1) bekezdése szerinti esedékessé válásának
idõpontjában kezdõdik.
A készfizetõ kezes a jogosulttal kötött szerzõdés alapján a fõkötelezettel tartalmában azonos teljesítést vállal.
Amennyiben szerzõdésszerûen teljesít, a Ptk. 276.  § (1) bekezdése alapján a jogosult törvényi engedményesévé,
jogutódjává válik, mivel a követelés az azt biztosító és a kezességvállalást megelõzõen keletkezett jogokkal, valamint
a végrehajtási joggal együtt reá száll. A készfizetõ kezes a felszámolás alá került fõkötelezettel szemben megtérítési
igényét már csak a felszámolási eljárásban érvényesítheti. Ebben az eljárásban azonban akár jogutódként
(amennyiben a jogosult a hitelezõi igényét érvényesítette), akár a Cstv. 37.  § (1) bekezdése alapján a jogvesztõ határidõ 
eltelte elõtt saját jogán a hitelezõi igényét bejelentheti. Összességében elmondható, hogy a készfizetõ kezes a kezesi
szerzõdésbõl eredõ jogai gyakorlásával és kötelezettségei teljesítésével, tehát saját önálló jogcselekményeivel
elháríthatja a felszámolási eljárásban a Cstv. 37.  § (3) bekezdésében meghatározott jogvesztés bekövetkezését.
Amennyiben a készfizetõ kezes a biztosított követelést annak esedékessé válását követõen nem egyenlíti ki, megszegi
a készfizetõ kezesi szerzõdést. A készfizetõ kezes ellen a felszámolási eljárásban bekövetkezõ jogvesztést megelõzõen
indított perben a bíróság a kereseti kérelem korlátai között e szerzõdésszegés jogkövetkezményeirõl dönt.
A jogvesztés az igényérvényesítés elmulasztásának a következménye. Ha a készfizetõ kezes perlésekor a követelés
fennállt, akkor a fõkötelezettel szemben utóbb bekövetkezõ jogvesztésnek már nem lehet kihatása a készfizetõ kezes
teljesítési kötelezettségére.
Ha ugyanis a készfizetõ kezes már késedelembe esett, akkor ez kizárja azt, hogy a követelés a jogosult hibájából váljon
behajthatatlanná [Ptk. 276.  § (2) bekezdés]. A már teljesítési késedelemben levõ készfizetõ kezes tehát nem
hivatkozhat sikerrel arra, hogy a jogosult a követelését nem érvényesítette a fõkötelezett elleni felszámolási eljárásban
és ezért a fõkötelezettel szemben jogvesztés következett be. Egy ilyen hivatkozás ugyanis ellentétes lenne a készfizetõ
kezesség tartalmát jelentõ közvetlen helytállással.

VI. A jogvesztést fõszabályként hivatalból kell figyelembe venni. Mivel azonban a jogvesztés a fõkötelezettel szemben
(tehát a jogosult és a fõkötelezett közötti másik jogviszonyban) következik be, a készfizetõ kezes elleni perben
a jogvesztést a bíróság nem hivatalból vizsgálja, hanem arra a kezesnek a Ptk. 273.  § (1) bekezdése alapján kifogásként
kell hivatkoznia.
A készfizetõ kezesség járulékos jellegébõl következõ, a készfizetõ kezesség tartalmát jelentõ közvetlen helytállási
kötelezettség jogi jellegével összeegyeztethetõ kifogások alapján bírálja el a továbbiakban a bíróság, hogy milyen
jelentõséget kell tulajdonítani a jogosult azon hibájának, amely a követelés fõkötelezettel szembeni érvényesít-
hetõségének megszûnésére vezetett. Nem kétséges ugyanis, hogy a jogosultat a szerzõdésbõl eredõ gondossági
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kötelem terheli a készfizetõ kezessel szemben annak érdekében, hogy a teljesítõ készfizetõ kezes megtérítési igényt
érvényesíthessen a fõkötelezettel szemben.
Ha a készfizetõ kezes objektíve késedelemben van és tõle a jogosult perben már követelte a teljesítést, a fõkötelezettel
szemben utóbb bekövetkezõ jogvesztés nem eredményezheti a készfizetõ kezes Ptk. 276.  § (2) bekezdése szerinti
felszabadulását, hanem legfeljebb abból a szempontból mérlegelhetõ, hogy a készfizetõ kezes regressz joga meg-
hiúsulásában mennyiben volt szerepe a jogosultnak, és mennyiben a kezes „önhibájának” (késedelmének).
Ha a jogosult követeléséért helytállt készfizetõ kezes megtérítési igényére a fõkötelezettel szemben indult
felszámolási eljárásban lett volna fedezet, és a megtérítési igény eredményes érvényesíthetõsége csak a miatt hiúsult
meg, mert a jogosult nem érvényesítette határidõn belül az igényét a felszámolási eljárásban, a készfizetõ kezes
kártérítést követelhet a jogosulttól.

VII. A kifejtett indokokkal összhangban a Legfelsõbb Bíróság jogegységi tanácsa a Gfv.IX.30.141/2009/3. számú ítélettõl
jogkérdésben  való eltérésre a jelen jogegységi eljárás alapjául szolgáló perben nem talált jogi indokot. Ezért
a Bszi. 27.  §-a alapján a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott, és határozatát a Bsz. 32.  § (4) bekezdése alapján
a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2010. július 5.

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

Dr. Kiss Mária s. k., Tamáné dr. Nagy Erzsébet s. k.,
elõadó bíró bíró

Dr. Harter Mária s. k., Dr. Bartal Géza s. k.,
bíró bíró
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 208/2010. (VII. 30.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésének hozzájárulásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére hozzájárulok Codreanu
Alexandru rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Moldovai Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetévé történõ kinevezéséhez budapesti székhellyel.

Budapest, 2010. július 12.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02481/2010.

A köztársasági elnök 209/2010. (VII. 30.) KE határozata
mérnök vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszûnésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló
2004. évi CV. törvény 49.  § (2) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére dr. Lakatos László mérnök
vezérõrnagy szolgálati viszonyát 2010. július 31-én megszüntetem és õt 2010. augusztus 1-jei hatállyal nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. június 16.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. július 19.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02536/2010.
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A köztársasági elnök 210/2010. (VII. 30.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszûnésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló
2004. évi CV. törvény 49.  § (2) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Tarján István
dandártábornok szolgálati viszonyát 2011. március 23-án megszüntetem és õt 2011. március 24-ei hatállyal nyugállományba
helyezem.

Budapest, 2010. július 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. július 23.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02361/2010.

A Kormány 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozata
a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos 
idõszerû intézkedésekrõl

1. A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel – 2. pont szerinti felülvizsgálat elvégzése
céljából, annak idõtartamára – az alapítói jogok együttes gyakorlásával megbízza a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs minisztert, valamint az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert
1.1. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány,
1.2. az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért,
1.3. a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány,
1.4. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,
1.5. a Demokrácia Központ Közalapítvány,
1.6. az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány,
1.7. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány,
1.8. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány,
1.9. a Gandhi Közalapítvány,
1.10. a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány,
1.11. a Hadigondozottak Közalapítvány,
1.12. a Hajléktalanokért Közalapítvány,
1.13. a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány,
1.14. a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány,
1.15. az Iparfejlesztési Közalapítvány,
1.16. a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért,
1.17. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány,
1.18. a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány,
1.19. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány,
1.20. a Magyar Mozgókép Közalapítvány,
1.21. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány,
1.22. a Magyar Történelmi Film Közalapítvány,
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1.23. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
1.24. a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány,
1.25. a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány,
1.26. a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány,
1.27. a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány,
1.28. a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány,
1.29. a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány,
1.30. a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány,
1.31. a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány,
1.32. az Oktatásért Közalapítvány,
1.33. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány,
1.34. az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány,
1.35. a Puskás Tivadar Közalapítvány,
1.36. a Szabadságharcosokért Közalapítvány,
1.37. a Tempus Közalapítvány,
1.38. a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány,
1.39. az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány,
1.40. a Budapesti Európa Intézet Alapítvány,
1.41. a Budapesti Német Iskola Alapítvány,
1.42. a CINEGLOB Alapítvány,
1.43. a „Drégelyvár” Alapítvány,
1.44. az Építés Fejlõdéséért Alapítvány,
1.45. az Épület- és Lakásgazdálkodási- Fenntartási, Innovációs K+F Alapítvány,
1.46. a Kazinczy-díj Alapítvány,
1.47. a Környezetgazdálkodási Oktatási Fejlesztésért Alapítvány,
1.48. a Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény Alapítvány,
1.49. a Magyar Könyv Alapítvány,
1.50. a Magyar Kultúra Alapítvány,
1.51. a Magyar Távoktatási Alapítvány,
1.52. a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány,
1.53. a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány,
1.54. a Magyar-Koreai Mûszaki Együttmûködési Központ Alapítvány,
1.55. a Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány,
1.56. a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány,
1.57. az Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány,
1.58. a Pro Rekreatione Alapítvány,
1.59. a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány,
1.60. a SEED, Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány,
1.61. a Talentum Kulturális Alapítvány,
1.62. a Természeti Örökségünk Alapítvány,
1.63. az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
tekintetében.

2. Az 1. pont szerinti közalapítványok és alapítványok (a továbbiakban együtt: alapítványok) tekintetében a Kormány
felkéri a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs, valamint az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisz-
tereket, hogy – a feladatkörük tekintetében érintett miniszterek bevonásával – vizsgálják felül az alapítványokhoz
rendelt feladatok ellátásának hatékonyságát és együttes elõterjesztésben tegyenek javaslatot a Kormány számára
a vizsgálat alapján szükségessé váló intézkedésekre.
A vizsgálat keretében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter elsõsorban a szakpolitikai,
a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésével, valamint az összkormányzati koordinációval, az állami vagyon
felügyeletéért felelõs miniszter pedig az állami vagyon felügyeletével kapcsolatos szempontok érvényesítéséért felel.
A vizsgálat során fel kell tárni, hogy az alapítványok milyen önálló jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységgel 
rendelkeznek, fenntartanak-e, illetve mûködtetnek-e önálló jogi személyiséggel rendelkezõ intézményt.
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A vizsgálat alapján javaslatot szükséges tenni a Kormány számára a jelenleg az alapítványok által történõ feladatellátás
hatékonyabbá tételéhez szükséges intézkedések megtételére.

Felelõsök: a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter
az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter

Határidõ: 2010. szeptember 30.

3. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a 2005. üzleti évig visszamenõleg a kormányzati tevékenység összehango-
lásáért felelõs miniszter számára – elektronikus formában az alábbiak szerint – juttassák el a felelõsségi körükbe tartozó 
alapítványok beszámolóit és közhasznúsági jelentéseit:
3.1. a belügyminiszter

3.1.1. az Építés Fejlõdéséért Alapítvány,
3.1.2. az Épület- és Lakásgazdálkodási- Fenntartási, Innovációs K+F Alapítvány;

3.2. a honvédelmi miniszter
3.2.1. a Hadigondozottak Közalapítvány,
3.2.2. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány;

3.3. a külügyminiszter
3.3.1. a Demokrácia Központ Közalapítvány;

3.4. a nemzetgazdasági miniszter
3.4.1. a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány,
3.4.2. az Iparfejlesztési Közalapítvány,
3.4.3. a Magyar Vállakozásfejlesztési Alapítvány,
3.4.4. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány,
3.4.5. az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért,
3.4.6. a SEED, Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány;

3.5. a nemzeti erõforrás miniszter
3.5.1. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány,
3.5.2. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,
3.5.3. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány,
3.5.4. a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány,
3.5.5. a Hajléktalanokért Közalapítvány,
3.5.6. a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány,
3.5.7. a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány,
3.5.8. a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért,
3.5.9. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány,
3.5.10. a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány,
3.5.11. a Magyar Mozgókép Közalapítvány,
3.5.12. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány,
3.5.13. a Magyar Történelmi Film Közalapítvány,
3.5.14. a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány,
3.5.15. a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány,
3.5.16. a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány,
3.5.17. a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány,
3.5.18. a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány,
3.5.19. az Oktatásért Közalapítvány,
3.5.20. az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány,
3.5.21. a Tempus Közalapítvány,
3.5.22. a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány,
3.5.23. az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány,
3.5.24. a Budapesti Európa Intézet Alapítvány,
3.5.25. a Budapesti Német Iskola Alapítvány,
3.5.26. a Kazinczy-díj Alapítvány,
3.5.27. a Környezetgazdálkodási Oktatási Fejlesztésért Alapítvány,
3.5.28. a Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény Alapítvány,
3.5.29. a Magyar Könyv Alapítvány,

22246 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 125. szám



3.5.30. a Magyar Kultúra Alapítvány,
3.5.31. a Magyar Távoktatási Alapítvány,
3.5.32. a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány,
3.5.33. a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány,
3.5.34. a Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány,
3.5.35. a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány,
3.5.36. az Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány,
3.5.37. a Pro Rekreatione Alapítvány,
3.5.38. a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány,
3.5.39. a Talentum Kulturális Alapítvány;

3.6. a nemzeti fejlesztési miniszter
3.6.1. a Puskás Tivadar Közalapítvány,
3.6.2. a Magyar-Koreai Mûszaki Együttmûködési Központ Alapítvány;

3.7. a vidékfejlesztési miniszter
3.7.1. a CINEGLOB Alapítvány,
3.7.2. a „Drégelyvár” Alapítvány,
3.7.3. a Természeti Örökségünk Alapítvány,
3.7.4. az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

tekintetében.
Felelõsök: az érintett miniszterek
Határidõ: azonnal

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
4.1. az alapítványokkal összefüggõ kormányzati feladatokról  szóló 1052/1997. (V. 21.) Korm. határozat,
4.2. a kormányzati (köz)alapítványok felülvizsgálatáról  szóló 1069/2006. (VII. 13.) Korm. határozat,
4.3. a Kormány (köz)alapítványaiért felelõsökrõl  szóló 1081/2006. (VIII. 14.) Korm. határozat,
4.4. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt érintõ intézkedésrõl  szóló 1067/2007. (IX. 4.) Korm. határozat és
4.5. a Kormány (köz)alapítványaiért felelõsökrõl  szóló 1081/2006. (VIII. 14.) Korm. határozat módosításáról  szóló

1067/2008. (XI. 3.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1160/2010. (VII. 30.) Korm. határozata
a kis- és középvállalkozások részére juttatandó európai uniós források növelésérõl

1. A Kormány egyetért azzal, hogy – az Új Széchenyi Terv irányvonalának megfelelõ – új pályázati felhívásokat kell
megjelentetni a hazai kis- és középvállalkozások forrásellátásának javítása érdekében a Gazdaságfejlesztési Operatív
Program, valamint a Regionális Operatív Programok keretében.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidõ: folyamatos
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2. A Kormány elrendeli a hazai kis- és középvállalkozások forrásellátásának javítása érdekében a Gazdaságfejlesztési
Operatív Program, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program 2009–2010. évekre vonatkozó akciótervei
módosításának elõkészítését az Új Széchenyi Terv irányvonalának megfelelõen.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidõ: 2010. augusztus 31.

3. A Kormány elrendeli – a Társadalmi Megújulás Operatív Program végrehajtási rendszerének felülvizsgálatával
egyidejûleg – a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében olyan konstrukciók kialakítására irányuló
javaslatok kidolgozását, amelyek a kis- és középvállalkozások helyzetének javítását és a foglalkoztatást támogatják.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidõ: 2010. december 31.

4. A Kormány elrendeli – a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása érdekében – a pályázati rendszer
egyszerûsítését eredményezõ javaslatcsomag kidolgozását.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidõ: 2010. november 30.

5. A Kormány elrendeli az európai uniós források – kis- és középvállalkozások versenyképességét szolgáló és az
Új Széchenyi Terv irányvonalának megfelelõ – átcsoportosítása érdekében szükséges lépések Európai Bizottsággal
történõ egyeztetésének elõkészítését és e tekintetben a Kormány folyamatos tájékoztatását.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidõ: folyamatos

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1161/2010. (VII. 30.) Korm. határozata
a 2010. május–június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos,
XIX. Uniós fejlesztések fejezet forrásainak felhasználására vonatkozó feladatokról

1. A Kormány tudomásul veszi a nemzeti fejlesztési miniszter jelentését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az árvízi
helyzet rendezésével kapcsolatban megtett intézkedésekrõl.

2. A Kormány elrendeli, hogy az árvízi veszélyhelyzettel kapcsolatos fejlesztési források felhasználásánál a munkanélküli
vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatására irányuló bírálati szempont érvényesülésének részletes
szabályai, feltételei kerüljenek kidolgozásra.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2010. augusztus 31.
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3. A Kormány elrendeli, hogy a XIX. Uniós fejlesztések fejezet forrásainak felhasználása során a pályázati rendszerben,
az értékelési szempontokban, illetve a támogatási szerzõdésekben a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli
rétegek foglalkoztatása érvényesítésre kerüljön a foglakoztatás bõvítése érdekében.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: a 2. pontban foglalt feladat meg valósítását követõen

4. A Kormány elrendeli, hogy az Észak-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetésre kerülõ árvízi
védekezés szempontjából jelentõséggel bíró pályázati felhívások kidolgozásába az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság kerüljön bevonásra.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos

5. A Kormány elrendeli, hogy a Regionális Operatív Programok keretében meghirdetésre kerülõ, árvízi védekezés
szempontjából jelentõséggel bíró, önkormányzatok részére kiírt pályázati felhívásokban 95%-os támogatási intenzitás 
kerüljön meghatározásra, azzal, hogy az 5%-os önerõbe a saját teljesítés is beszámíthatóvá váljon, míg a központi
költségvetési szervek projektjei továbbra is 100%-os támogatásban részesüljenek.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos

6. A Kormány elrendeli az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program árvízi védekezés szempontjából jelentõséggel bíró
támogatási konstrukcióinak felülvizsgálatát.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: 2010. augusztus 31.

7. A Kormány kezdeményezi a Környezet és Energia Operatív Program Vizeink jó kezelése prioritáson belül a 2.1.1 Állami
árvízvédelmi fejlesztések és a 2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések projektjeinek prioritási sorrendje és
költségei felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az észak-magyarországi régióban szükséges fejlesztések 2015-ig
a prioritásban rendelkezésre álló támogatási keretbõl meg valósulhassanak.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: 2010. augusztus 15.

8. A Kormány elrendeli az Európai Regionális Fejlesztési Alapról  szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált
közösségeket segítõ, lakásberuházási intézkedések támogathatósága tekintetében történõ módosításáról  szóló
2010. május 19-i 437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásához szükséges jogszabályok
megalkotását.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2010. augusztus 31.

9. A Kormány elrendeli az árvíz okozta károkkal kapcsolatos helyreállítási, fejlesztési feladatok végrehajtása érdekében
az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009–2010. évekre vonatkozó akcióterveinek felülvizsgálatát és annak eredménye
alapján az akciótervek módosításának elõkészítését.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidõ: 2010. augusztus 31.

10. A Kormány elrendeli az LHH program keretében egyes észak-magyarországi kistérségekben (szerencsi, sárospataki)
kiírás elõtt álló, a vízkár-csökkentésre és csapadékvíz-elvezetésre zsûri döntéssel rendelkezõ pályázók részére
(ÉMOP 3.2.1/C: Mád, Megyaszó, Monok, Szerencs, Taktaharkány, Taktaszada, Háromhuta csapadékvíz-elvezetés,
Prügy község vízkárelhárítás) a támogatási konstrukciók elindítását.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 65/2010. (VII. 30.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás
biztonságának növelése érdekében történõ szénhidrogénipari együttmûködésrõl,
a közös államhatár mentén lévõ szénhidrogén-elõfordulások közös kutatásáról,
valamint a közös államhatár mentén lévõ szénhidrogén-elõfordulások kitermelésérõl  szóló
megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról  szóló 2005. évi L. törvény 5.  § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás biztonságának 
növelése érdekében történõ szénhidrogénipari együttmûködésrõl, a közös államhatár mentén lévõ szénhidrogén-
elõfordulások közös kutatásáról, valamint a közös államhatár mentén lévõ szénhidrogén-elõfordulások kitermelésérõl
 szóló megállapodások (a továbbiakban: megállapodások) létrehozásával;

2. felhatalmazom az energiapolitikáért felelõs minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalá-
sokon részt vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom az energiapolitikáért felelõs minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként elõálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;

4. felhatalmazom a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a megállapodások létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

5. felhívom az energiapolitikáért felelõs minisztert és a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a megállapodások létre-
hozását követõen a megállapodások szövegének végleges megállapítására  való felhatalmazásról  szóló határozatok
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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	az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 222/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete
	a fõépítészi tevékenységrõl szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete
	az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról

	A nemzetgazdasági miniszter 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelete
	az egyszerûsített foglalkoztatásból származó jövedelem és közteher bejelentésére, befizetésére vonatkozó eljárási szabályokról

	A nemzeti erõforrás miniszter 2/2010. (VII. 30.) NEFMI rendelete
	a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról szóló 29/2010. (V. 12.) EüM rendelet hatálybalépésérõl

	A nemzeti fejlesztési miniszter 6/2010. (VII. 30.) NFM rendelete
	a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 7/2010. (VII. 30.) NFM rendelete
	a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehetõ villamosenergia-vásárlási kedvezményrõl szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 8/2010. (VII. 30.) VM rendelete
	az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról,valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról

	A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága 1/2010. (VII. 30.) polgári jogegységi határozata
	?

	A köztársasági elnök 208/2010. (VII. 30.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésének hozzájárulásáról

	A köztársasági elnök 209/2010. (VII. 30.) KE határozata
	mérnök vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszûnésérõl és nyugállományba helyezésérõl

	A köztársasági elnök 210/2010. (VII. 30.) KE határozata
	dandártábornok szolgálati viszonyának megszûnésérõl és nyugállományba helyezésérõl

	A Kormány 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozata
	a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl

	A Kormány 1160/2010. (VII. 30.) Korm. határozata
	a kis- és középvállalkozások részére juttatandó európai uniós források növelésérõl

	A Kormány 1161/2010. (VII. 30.) Korm. határozata
	a 2010. május–június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, XIX. Uniós fejlesztések fejezet forrásainak felhasználására vonatkozó feladatokról

	A miniszterelnök 65/2010. (VII. 30.) ME határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében történõ szénhidrogénipari együttmûködésrõl, a közös államhatár mentén lévõ szénhidrogén-elõfordulások közös kutatásáról, valamint a közös államhatár mentén lévõ szénhidrogén-elõfordulások kitermelésérõl szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról



