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Kormányrendeletek

A Kormány 177/2011. (IX. 1.) Korm. rendelete
a magyar légtér igénybevételérõl szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet és a Nemzeti Közlekedési
Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) pontjában, a 12. § tekintetében a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A magyar légtér igénybevételérõl szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A magyar légtér igénybevételérõl szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A légtérnek a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló miniszteri rendeletben
meghatározottaktól eltérõ légiközlekedési célú vagy egyéb – nem légiközlekedési – célú igénybevételéhez légteret
kell igényelni, esetenként, meghatározott idõtartamra (a továbbiakban: eseti légtér).”
(2) Az R1. 1. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A légteret igénylõ szervezet vagy személy felelõs
a) a légiközlekedési célra igényelt légtérben a légiforgalom biztonságos szervezéséért,
b) a nem légiközlekedési célra igényelt légtérben a tevékenységnek a légtér határain belül történõ végrehajtásáért.
(5) A légtérnek a (3) bekezdésben meghatározott igénybevételéhez a katonai légügyi hatóság ad engedélyt.”

2. §

Az R1. 1/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1/A. § A rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i
2150/2005/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2150/2005/EK bizottsági rendelet) 4. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatot a közlekedésért felelõs miniszter a honvédelemért felelõs miniszterrel
egyetértésben végzi.”

3. §

Az R1. 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A nem menetrend szerinti kereskedelmi repülést – az európai, nem menetrend szerinti légi járatok kereskedelmi
jogairól szóló 1956. évi Egyezményhez történt csatlakozás kihirdetésérõl szóló 56/1994. (IV. 16.) Korm. rendelettel
kihirdetett sokoldalú megállapodás 2. Cikkében felsorolt repülések kivételével – a légiközlekedési hatóság
engedélyezi. A kérelmet a légiközlekedési hatóság annak beérkezésétõl számított 15 napon belül bírálja el.”

4. §

(1) Az R1. 3. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Lt. 7. §-ában meghatározott esetben az egy alkalomra érvényes berepülési engedély (a továbbiakban: egyszeri
berepülési engedély) megadása iránti kérelmet – az ország légterébe való belépést megelõzõen legalább tizenöt
nappal – diplomáciai úton kell benyújtani. Az egyszeri berepülési engedély iránti kérelem adattartalmát az 1. melléklet
tartalmazza.
(2) Nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság alapján a magyar légtérbe külföldi állami légijármûvel történõ
berepüléshez – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – legfeljebb 12 hónapra szóló, több alkalomra is érvényes
berepülési engedély (a továbbiakban: többszöri berepülési engedély) adható ki. Az engedély megadása iránti
kérelmet legalább 90 nappal a tervezett elsõ berepülés végrehajtása elõtt kell benyújtani. A többszöri berepülési
engedély iránti kérelem adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.”
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(2) Az R1. 3. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A viszonosság alapján kiadott többszöri berepülési engedélyt a légiközlekedési hatóság a viszonosság
megszûnése esetén visszavonhatja. Ha a viszonosság már nem áll fenn a kérelmezõ államával, arról a külpolitikáért
felelõs miniszter 48 órán belül tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot.”
(3) Az R1. 3. § (4)–(4b) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A külpolitikáért felelõs miniszter az (1) vagy (2) bekezdés szerinti kérelmet és elõzetes szakhatóságként
a kérelemre vonatkozó külpolitikai szempontok alapján kialakított állásfoglalását legkésõbb a kérelem beérkezését
követõ negyedik napon elektronikus úton vagy telefaxon továbbítja a légiközlekedési hatóságnak. Az Lt. 7. §
(1a) bekezdésében meghatározott hozzájárulás megadása érdekében a légiközlekedési hatóság a kérelmet legkésõbb
az annak beérkezését követõ napon elektronikus úton vagy telefaxon megküldi a katonai légügyi hatóságnak, az
Alkotmányvédelmi Hivatalnak, a Katonai Biztonsági Hivatalnak és a Katonai Felderítõ Hivatalnak.
(4a) Az Lt. 7. § (1a) bekezdésében meghatározott hozzájárulást a kérelem kézhezvételétõl számított négy napon belül
elektronikus úton vagy telefaxon kell a légiközlekedési hatóságnak megküldeni.
(4b) Az engedély akkor adható meg, ha ahhoz a külpolitikáért felelõs miniszter elõzetes szakhatósági
állásfoglalásában hozzájárult, továbbá ahhoz az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal és a Katonai
Felderítõ Hivatal az Lt. 7. §-a szerint hozzájárult. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a hozzájárulás
megadása tárgyában az arra jogosult hatóság a (4a) bekezdésben meghatározott határidõben nem nyilatkozik.”
5. §

Az R1. a következõ 3/A.–3/B. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Az engedélyes az állami repülések céljára szolgáló repülõtéren tervezett leszálláshoz a repülés napját
megelõzõen legalább hét nappal a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP)
hozzájárulását kéri. A kérelemnek tartalmaznia kell a légijármû típusát, lajstromjelét és hívójelét, az állami repülések
céljára szolgáló repülõtéren történõ leszállás és az onnan való indulás tervezett idõpontját és a repülés célját.
A hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról az MH ÖHP négy napon belül dönt.
(2) Légi kutató-mentõ repülés, mentõrepülés, transzplantációs célú repülések végrehajtása esetén az MH ÖHP – külön
megállapodás alapján – járul hozzá az állami repülések céljára szolgáló repülõtér igénybevételéhez.
(3) NATO-tagállam, valamint az Európai Unió tagállama állami légijármûvének az állami repülések céljára szolgáló
repülõtéren tervezett leszállásához nem szükséges az (1) bekezdés alapján hozzájárulás kérése, elégséges
a nemzetközi elõírásoknak megfelelõ repülési terv, valamint a repülés napját megelõzõen legalább öt nappal az MH
ÖHP-hez benyújtott repülõtér használati engedély benyújtása.
3/B. § (1) Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatának végrehajtását vagy egyéb, a nemzetközi béke és biztonság
helyreállítása, valamint válságkezelés érdekében tett nemzetközi kötelezettségvállalást teljesítõ állami légijármûvel
történõ repülésre vonatkozó engedélyezést, valamint az állami repülések céljára szolgáló repülõtér igénybevételére
vonatkozó engedélyezést úgy kell lefolytatni, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozata vagy az egyéb nemzetközi
kötelezettségvállalás teljesíthetõ legyen.
(2) A berepülési engedély és az állami repülések céljára szolgáló repülõterek igénybevételére irányuló engedély
kérelmezésére vonatkozó eljárás szabályait a Magyar Köztársaság légiforgalmi tájékoztató kiadványában (AIP) közzé
kell tenni.”

6. §

Az R1. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A Magyar Köztársaság államhatárától az ország belseje felé mért 10 km-es mélységû sávon (e § alkalmazásában
a továbbiakban: határsáv) belül légijármûvel folytatott munkavégzést a tevékenységet végzõnek – annak megkezdése
elõtt legalább 24 órával – a rendõrség munkavégzés helye szerinti megyei szervének be kell jelenteni.
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a légijármû típusát, lajstromjelét,
b) a repülés célját, tervezett körzetét, a körzetbe történõ belépés idõpontját, a repülés tervezett idõtartamát.
(3) A rendõrség a (2) bekezdés szerinti információkat tájékoztatás céljából haladéktalanul megküldi a Magyar
Honvédség erre kijelölt szervezetének.
(4) A légi kutató-mentõ repülés, mentõrepülés és állami légijármûvel végrehajtott repülés esetében a határsáv
igénybevételéhez bejelentés nem szükséges.”
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7. §

Az R1. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A légijármûveknek a légtérfelügyelet megvalósítása érdekében szükséges azonosítását a Magyar Honvédség erre
kijelölt szervezete a légiforgalmi szolgálat ellátására kijelölt szervezet közremûködésével végzi. A légiforgalmi
szolgálat ellátására kijelölt szervezet biztosítja az azonosításhoz szükséges a Budapest FIR-ben repülést végzõ
légijármûvek ismert repülési terveit és rendelkezésre álló mozgási adatait.”

8. §

Az R1. a következõ 8/A.–8/B. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Olyan természeti jelenség, ipari katasztrófa esetében, amely veszélyt jelenthet a légiközlekedésre vagy
a veszély elhárítását a légteret igénybevevõ egyes légijármûvek zavarják, a légiközlekedési hatóság hivatalból vagy
a katasztrófa, veszélyhelyzet elhárításáért felelõs szervezet kérelmére az érintett légtér igénybevételét
a veszélyhelyzet fennállásáig korlátozhatja.
(2) A Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos védett személyek védelme, a közbiztonság
szempontjából különösen kockázatos rendezvények, események biztosítása, a nemzet biztonságát, az állampolgárok
személyét vagy javait kiemelten sértõ vagy veszélyeztetõ esemény felszámolása vagy következményeinek enyhítése,
a közrend fenntartása vagy helyreállítása érdekében a Terrorelhárítási Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal,
a Köztársasági Õrezred vagy az Országos Rendõr-fõkapitányság kérelmére a légiközlekedési hatóság a védelemhez
szükséges légtér igénybevételét korlátozza.
(3) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 204. § (1) bekezdés n) pontjában
meghatározott érdekek alapján a Magyar Honvédség kérelmére a légiközlekedési hatóság a védelemhez szükséges
légtér igénybevételét korlátozza.
(4) A Magyar Köztársaságot ért vagy várható támadás, az azzal való fenyegetettség esetén a magyar légtér
védelmének biztosítása érdekében a légiközlekedési hatóság a Terrorelhárítási Központ kérelmére a védelemhez
szükséges légtér igénybevételét korlátozza.
(5) A légtér igénybevételének korlátozása a szükséges és indokolt idõtartamig tarthat.
(6) Ha a légtér igénybevételének korlátozására okot adó körülményben változás következik be vagy a körülmény
megszûnik, a kérelmezõ haladéktalanul értesíti a légiközlekedési hatóságot. A légiközlekedési hatóság a tájékoztatás
tartalma alapján szükség szerint módosítja a korlátozást vagy feloldja azt.
8/B. § (1) A 8/A. §-ban meghatározott, a légtér igénybevételének korlátozására irányuló kérelemnek – a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmaznia kell
a) a korlátozás indokait,
b) a korlátozás dátumát, kezdõ és befejezõ idõpontját (UTC-ben),
c) a korlátozással érintett légtér oldalhatárait WGS-84 rendszerû földrajzi koordináták szerint,
d) a korlátozással érintett légtér magassági határait,
e) a korlátozás alá esõ légijármûvek, repülések, tevékenységek vagy a korlátozás alól mentesülõ légijármûvek,
repülések, tevékenységek leírását.
(2) A légtér igénybevételének korlátozására vonatkozó eljárásban a kérelmet a légiközlekedési hatóság 8 napon belül
bírálja el. Indokolt esetben a légiközlekedési hatóság vezetõje ennél rövidebb ügyintézési határidõt is megállapíthat.
A határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon
túl – az (1) bekezdésben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
(3) A légtér igénybevételének korlátozására irányuló eljárásban a légiközlekedési hatóság mérlegeli a légtér
igénybevételének korlátozásának a repülés biztonságára és a légiforgalomra gyakorolt hatását.
(4) A légiközlekedési hatóság gondoskodik a légtér igénybevételének korlátozásáról vagy abban történt változásról
szóló döntésének a korlátozás kezdõ idõpontja elõtt NOTAM-ban (légiforgalmi tájékoztatás) történõ közzétételérõl.
A NOTAM-nak a légtér igénybevételének korlátozásának kezdõ idõpontja elõtt – katasztrófa, közvetlen veszélyhelyzet,
az állampolgárok személyét vagy javait kiemelten sértõ vagy veszélyeztetõ esemény felszámolása kivételével –
legalább 48 órával korábban kell megjelennie.
(5) A légiközlekedési hatóság a légtér igénybevételének korlátozásáról kiadott határozatát megküldi a korlátozással
érintett légtérben illetékes légiforgalmi szolgálatnak. Az illetékes légiforgalmi szolgálat haladéktalanul tájékoztatja
a légiközlekedési hatóságot, ha a szolgálat ellátása során tudomására jut, hogy a légiközlekedési hatóság
határozatában foglaltakat megsértették.
(6) A légtér igénybevételi korlátozással érintett légtérben végrehajtott repülésekre azon légiforgalmi és repülési
szabályokat, eljárásokat kell alkalmazni, amelyek a vele közös részt alkotó légiforgalmi légtérre vagy idõszakosan
korlátozott légtérre vonatkoznak.”
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9. §

Az R1. a 10. §-t követõen a következõ alcímmel és 10/A. §-sal egészül ki:
„Az egységes európai égbolt létrehozásával összefüggõ feladatok
10/A. § (1) Az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési
rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i
1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az egységes európai égbolt létrehozására
vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: az 1070/2009/EK rendelettel módosított 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 10. cikk
(1) bekezdésének megfelelõen az érdekelteknek az egységes európai égbolt bevezetésébe való bevonása érdekében,
az érintett felek által történõ információcsere céljából, a légügyi fõigazgatói feladatokat ellátó személy szükség esetén,
de évente legalább két alkalommal konzultációs egyeztetést hív össze.
(2) A konzultációs egyeztetésre az 1070/2009/EK rendelettel módosított 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 10. cikk (3) bekezdésében felsoroltak közül a konzultáció tárgya szerinti érintetteket, valamint az ott fel nem
sorolt, de a konzultáció tárgya alapján érintett szervezeteket kell meghívni.”

10. §

Az R1. a 11. §-t követõen a következõ alcímmel és 12. §-sal egészül ki:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
12. § E rendelet
a) 1/A. §-a a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i
2150/2005/EK bizottsági rendelet 4. cikkének,
b) 10/A. § (1) bekezdése az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeleteknek az európai
légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009.
október 21-i 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk 5. pontjának
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

11. §

Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet, 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (5) bekezdése
a következõ 52–53. ponttal egészül ki:
(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következõk:)
„52. a polgári célú légiközlekedés területén a repülésbiztonsági szervezet engedélyezése, felügyelete,
53. független felügyeleti hatóságként gondoskodik a kereskedelmi repülõtér légijármû által történõ
igénybevételéért fizetendõ díj megállapításának elveirõl és módszereirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott
hatósági feladatok végrehajtásáról.”
(2) Az R2. 5/A. § (3) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(A katonai légügyi hatóság feladatai a következõk:)
„i) az állami célú légiközlekedés területén a repülésbiztonsági szervezet engedélyezése, felügyelete,”
(3) Az R2. 5/A. § (3) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:
(A katonai légügyi hatóság feladatai a következõk:)
„o) a magyar légtér igénybevételérõl szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti eseti légtér
kijelölése.”
(4) Az R2. a 8/F. §-t követõen a következõ alcímmel és 8/G. §-sal egészül ki:
„A katonai légügyi hatóság eljárásaiban közremûködõ szakhatóságok kijelölése
8/G. § A Kormány az eseti légtér kijelölésére irányuló elsõ fokú eljárásban az eseti légtér kijelölésének a polgári
légiforgalom biztonságára gyakorolt hatásának, a légtérszerkezetben és a légiforgalmi szolgáltatást érintõ változások
kérdésében a légiközlekedési hatóságot szakhatóságként jelöli ki.”
(5) Az R2. 10. § (3) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) a repülõtéri díjakról szóló, 2009. március 11-i 2009/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
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3. Záró rendelkezések
13. §

Hatályát veszti az R1. 3. § (6)–(8) bekezdése, valamint az R1. 5. §-a és az azt megelõzõ cím.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

15. §

(1) Ez a rendelet
a) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i
2150/2005/EK bizottsági rendelet 4. cikkének, valamint
b) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeleteknek az európai légiközlekedési
rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i
1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk 5. pontjának
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) Ez a rendelet a repülõtéri díjakról szóló, 2009. március 11-i 2009/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.
miniszterelnök

1. melléklet a 177/2011. (IX. 1.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelethez

Az egyszeri berepülési engedély iránti kérelem kötelezõ adattartalma
1. Nemzetiség / Nationality
2. A légijármû a nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 3. cikke
szerinti polgári vagy állami jellegének megjelölése / Mark with a tick the civil or the state aspect of the aircraft
according to article 3 of the Convention about the international civil aviation which was signed 7th December 1944,
Chicago
3. Lajstromjel és a légijármû típusa (ICAO kód szerint) / Registration and type of the aircraft (ICAO aircraft designator
should be used)
4. Hívójel(ek) / Radio call sign(s)
5. Indulási repülõtér és a számított fékoldási idõ (ICAO kód szerinti meghatározás, számított fékoldási idõ egyeztetett
világidõben) / Departure aerodrome and EOBT (ICAO aerodrome designator should be used, EOBT in UTC)
6. A Budapest Repüléstájékoztató Körzetbe (FIR) történõ belépés dátuma, idõpontja (egyeztetett világidõben) és
pontja / Date, time (UTC) and point of entry into Budapest FIR
7. A Budapest Repüléstájékoztató Körzetben tervezett repülés útvonala / Planned route of flight within Budapest FIR
8. Célrepülõtér (ICAO kód szerint) és a számított érkezési idõ (ETA) (egyeztetett világidõben) / Destination aerodrome
(ICAO aerodrome designator should be used) and ETA (UTC)
9. A magyar repülõtérrõl történõ indulás dátuma és idõpontja (egyeztetett világidõben) / Date and time of departure
from the Hungarian aerodrome (UTC)
10. A Budapest Repüléstájékoztató Körzetbõl történõ kilépés dátuma, idõpontja (egyeztetett világidõben) és helye / Date,
time (UTC) and exit point from Budapest FIR
11. A repülés célja / Purpose of the flight
12. Fegyver, lõszer, robbanóanyag vagy egyéb veszélyes anyag szállítása (veszélyes áruk esetén IATA kód szerint) /
Transport of gun, ammunition, explosive material or dangerous goods (use IATA classification system if dangerous
goods)
13. A légijármûvön található rádiótechnikai zavaró vagy felderítõ, valamint optikai vagy földtani leképezõ berendezések
megjelölése. Ezeknek az eszközöknek a Magyar Köztársaság területén történõ használati szándéka / Electronic warfare
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and surveillance devices and optical or geographical photographic equipment on board. The purpose of the use of this
devices within the Hungarian territory
14. Megjegyzés / Remarks
15. A kérelmezõ aláírása / Signature of the applicant”

2. melléklet a 177/2011. (IX. 1.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelethez

A többszöri berepülési engedély iránti kérelem kötelezõ adattartalma
1. Nemzetiség / Nationality
2. A légijármû a nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 3. cikke
szerinti polgári vagy állami jellegének megjelölése / Mark with a tick the civil or the state aspect of the aircraft
according to article 3 of the Convention about the international civil aviation which was signed 7th December 1944,
Chicago
3. Lajstromjel és a légijármû típusa (ICAO kód szerint) / Registration and type of the aircraft (ICAO aircraft designator
should be used)
4. Hívójel(ek) / Radio call sign(s)
5. A repülés célja / Purpose of the flight
6. Fegyver, lõszer, robbanóanyag vagy egyéb veszélyes anyag szállítása (veszélyes áruk esetén IATA kód
szerint)/Transport of gun, ammunition, explosive material or dangerous goods (use IATA classification system if
dangerous goods)
7. A légijármûvön található rádiótechnikai zavaró vagy felderítõ, valamint optikai vagy földtani leképezõ berendezések
megjelölése. Ezeknek az eszközöknek a Magyar Köztársaság területén történõ használati szándéka / Electronic warfare
and surveillance devices and optical or geographical photographic equipment on board. The purpose of the use of this
devices within the Hungarian territory
8. Megjegyzés / Remarks
9. Engedély kezdeti dátuma / Starting date of clearance
10. Engedély lejárati dátuma / Expiration date of clearance
11. A kérelmezõ aláírása / Signature of the applicant”

A Kormány 178/2011. (IX. 1.) Korm. rendelete
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
az 1. § és az 5. § (2) bekezdése vonatkozásában a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés
d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Alapkezelõ ügyvezetõi feladatait a vezérigazgató látja el. A vezérigazgatót a Bizottság javaslatára
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter határozatlan idõre nevezi ki. Az Alapkezelõ
munkatársai felett a munkáltatói jogkört a vezérigazgató gyakorolja.”

27706

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 101. szám

2. §

Az R. 19. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az Alapkezelõ befogadja és a Kollégium döntés-elõkészítése érdekében a pályázatokban megjelölt határidõ
lejártát, illetve folyamatos elbírálás esetén a pályázat beérkezését követõ negyvenöt napon belül feldolgozza
a beérkezett pályázatokat úgy, hogy errõl folyamatos tájékoztatást nyújt a helyettes államtitkár részére, valamint
összesítõt és döntési javaslatot készít, melyet a helyettes államtitkár ellenjegyzésével a Kollégium ülése elé terjeszt.
Az Alapkezelõ gondoskodik arról, hogy a Kollégium valamennyi tagja az ülés elõtt legalább nyolc nappal kézhez kapja
az összesítõt.”

3. §

Az R. 22. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a kedvezményezett lakóhelye vagy székhelye szerinti országban a (4) bekezdés e) pontjában meghatározottak
alkalmazására nincs lehetõség, akkor a beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél helyett más, az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése szerinti biztosítékra
vonatkozó dokumentum csatolása szükséges.”

4. §

Az R. 22. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a kedvezményezett lakóhelye vagy székhelye szerinti országban a (4) bekezdés e) pontjában meghatározottak
alkalmazására nincs lehetõség, a hétszázötvenezer forint értékhatárt meg nem haladó összegû támogatások esetén
az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazásától el lehet tekinteni.”

5. §

Az R. a következõ 38. §-sal egészül ki:
„38. § A 22. § a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 178/2011. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított (5) és
(6) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelõzõen benyújtott nyilvános pályázatok és egyedi kérelmek alapján
a Módr. hatálybalépését követõen megkötésre kerülõ támogatási szerzõdések vonatkozásában is alkalmazni kell.”

6. §

(1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén 19.00 órakor lép hatályba és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
(2) Az R.
a) 4. § (1) bekezdésében az „igazgatósága” szövegrész helyébe a „vezérigazgatójának”,
b) 4. § (3) bekezdésében az „igazgatósága” szövegrész helyébe a „vezérigazgatójának”,
c) 4. § (4) bekezdésében az „igazgatóságának” szövegrész helyébe a „vezérigazgatójának”,
d) 5. § (5) bekezdésében az „igazgatóságának tagjai” szövegrész helyébe a „vezérigazgatója”,
e) 19. § (2) bekezdésben az „igazgatósága” szövegrész helyébe a „vezérigazgatója”,
f) 24. § (3) bekezdésében az „igazgatóságának” szövegrész helyébe a „vezérigazgatójának”,
g) 26. § (1) bekezdésében az „igazgatóságának” szövegrész helyébe a „vezérigazgatójának”,
h) 30. § (6) bekezdésben az „igazgatósága” szövegrész helyébe a „vezérigazgatója”
szöveg lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti erõforrás miniszter 54/2011. (IX. 1.) NEFMI rendelete
a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû
elõirányzatok 2011. évi felhasználásának szabályairól
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont o) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért és költségvetési politikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban:
Kv. tv.) 1. mellékletének XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetéhez
(a továbbiakban: fejezet) tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok (a továbbiakban: elõirányzatok) 2011. évi
felhasználására terjed ki.
(2) Az állami sportcélú támogatások felhasználása esetén e rendeletet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról
és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Az elõirányzatok alcímeinek, jogcímcsoportjainak, jogcímeinek megnevezését, felhasználási céljait, azok
részfeladatokra történõ lebontását, a megvalósításhoz tervezett támogatási összeget, az elõzetes egyeztetési
kötelezettségeket, továbbá a javaslattételre, ellenjegyzésre és kötelezettségvállalásra jogosult személyek
megnevezését a nemzeti erõforrás miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott belsõ szabályzat tartalmazza.
A szabályzatban rendelkezni kell az elõirányzatok módosításának, átcsoportosításának és a kötelezettségvállalások
általános eljárási és dokumentációs szabályairól, a pénzügyi teljesítés, valamint az elõirányzatok felhasználásának
egyéb – jogszabályi rendezést nem igénylõ – részletszabályairól. A szabályzatot a minisztérium honlapján közzé kell
tenni.
(4) Az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó korábban megítélt
támogatások esetében a támogatás a jelen rendelet alapján nyújtható támogatással együttesen sem haladhatja meg
az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös
piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló (általános csoportmentességi rendelet) 800/2008/EK bizottsági
rendeletben, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben, illetve az Európai Bizottság
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást, vagy legmagasabb támogatási összeget.

1. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezet az egyesület, az alapítvány, a közalapítvány, a költségvetési szerv,
a köztestület, az egyházi jogi személy, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai
gazdasági egyesülés, az európai területi együttmûködési csoportosulás, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó
szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat,
a vízgazdálkodási társulat, az erdõ birtokossági társulat, a végrehajtói iroda, a helyi önkormányzat, a kisebbségi
önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, továbbá az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, az egyéni vállalkozónak nem
minõsülõ természetes személy, az országos sportági szakszövetség és a sportszövetség (a továbbiakban együtt:
sportszövetség), valamint jogszabály alapján jogi személynek minõsülõ egyéb szervezet.
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II. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
2. Az elõirányzatok felhasználása
3. §

(1) Az elõirányzatokból támogatásként részben vagy egészben vissza nem térítendõ, illetve visszatérítési
kötelezettséggel terhelt támogatás egyaránt nyújtható.
(2) A visszatérítési kötelezettséggel terhelt támogatás a visszatérítési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott,
a kedvezményezett részletes indokolását tartalmazó kérelmére – a támogató döntése alapján, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 14. §-a (1)–(3) bekezdéseinek megfelelõen – a támogatási
szerzõdés módosításával vissza nem térítendõvé átminõsíthetõ.
(3) A vissza nem térítendõ céllal nyújtott támogatások esetén bármely okból visszafizetésre kötelezett
kedvezményezettnek a visszafizetési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó
kérelmére részletfizetési kedvezmény adható, amelyrõl külön megállapodást kell kötni. A részletekben történõ
visszafizetés idõtartama a 10 millió forintot el nem érõ támogatások esetén a 12 hónapot, a 10 millió forint összegû és
az a feletti támogatások esetében a 36 hónapot nem haladhatja meg.
(4) Visszafizetési kötelezettség elõírása mellett vállalható kötelezettség – az elõirányzatok céljának megfelelõen – az
európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatással, vagy egyéb nemzetközi szerzõdés alapján megvalósuló
pályázatos vagy kiemelt projekteknek az európai uniós forrás lehívásáig felmerülõ kiadásai megelõlegezése céljából.
A visszafizetési kötelezettséget az európai uniós, vagy egyéb nemzetközi szerzõdés alapján biztosított forrás
beérkezésének üteme szerint kell teljesíteni. A kedvezményezett az igénybe vett támogatást akkor is köteles
visszatéríteni, ha azt az európai uniós forrásból, vagy az egyéb nemzetközi szerzõdés alapján részére nem folyósítják.

3. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés
4. §

(1) A kötelezettségvállalási jogkört a miniszter által az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 109. § (9) bekezdése szerinti belsõ normában kijelölt személy (a továbbiakban:
kötelezettségvállaló) a jogi és pénzügyi ellenjegyzés után írásban gyakorolja.
(2) A XX. NEFMI fejezet 20. cím 35. alcímen szereplõ Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez fejezeti kezelésû
elõirányzat esetében – a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján – a Magyar Államkincstár Központi Szerve jár el kezelõ szervként
és gyakorolja az ezzel összefüggõ jogosítványokat. Az elõirányzat többletbevétele – az államháztartásért felelõs
miniszter engedélye nélkül – az elõirányzat céljának megfelelõ tárgyévi feladatok teljesítésére használható fel.
(3) A XX. NEFMI fejezet
a) 20. cím 17. alcím, 1. jogcímcsoport „Otthonteremtési támogatás”,
b) 20. cím 17. alcím, 3. jogcímcsoport „Gyermektartásdíjak megelõlegezése”,
c) 20. cím 17. alcím, 5. jogcímcsoport „Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása”
d) 20. cím 17. alcím, 7. jogcímcsoport „GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása”
elõirányzat terhére nem adható ki támogatói okirat és nem köthetõ támogatási szerzõdés, ha az a következõ évek
elõirányzatai terhére jelent kötelezettségvállalást.

4. A támogatási szerzõdés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok
5. §

(1) A kedvezményezettnek a támogatási szerzõdés megkötéséhez az Ámr. 113. § (2)–(3) bekezdésében
meghatározottakon túl a minisztériumhoz, közvetett felhasználás esetén a lebonyolító szervezethez (a továbbiakban
együtt: támogató) a következõ dokumentumokat kell benyújtania:
a) a gazdasági társaságnak nem minõsülõ gazdálkodó szervezet esetén hatályos létesítõ okiratának – különösen
alapító okirat, alapszabály – egyszerû másolatát;
b) az alábbi dokumentumok kiállító hatóság vagy közjegyzõ, illetve – egyedi támogatási kérelem esetén –
a támogató által hitelesített másolatát:
ba) gazdálkodó szervezet esetén a létezését jogszabályban meghatározottak szerint igazoló okirat – különösen
cégkivonat, nyilvántartásba vételrõl szóló igazolás, egyéni vállalkozói igazolvány;
bb) ahol a jogszabály elõírja, a mûködési engedély.
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a gazdálkodó szervezet képviselõjének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát vagy – cég esetén –
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját;
d) a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselõtõl eltérõ képviselet, valamint a (3) bekezdés e) pontjában és
a (4) bekezdésben meghatározott szervezet esetén a gazdálkodó szervezet képviselõjének aláírási jogosultságát
igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejû magánokiratnak minõsülõ – okiratot;
e) határon túli magyar kedvezményezett esetén a magyarországi bankszámlával rendelkezõ szervezet befogadó
nyilatkozatát, amennyiben ezzel rendelkezik;
f) felhalmozási célú támogatások esetében a nem állami vagy egyházi tulajdonú ingatlanra vonatkozó, elektronikus
dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolatot , építési engedély-köteles beruházás
támogatására benyújtott pályázat, kérelem esetén a jogerõs elvi építési engedélyt az ingatlan tulajdoni lapon
bejegyzett tulajdonosától származó hozzájáruló nyilatkozattal vagy a jogerõs építési engedélyt;
g) a rendelkezésére álló saját forrást, valamint a várható kifizetések ütemezését is tartalmazó részletes költségtervet,
vagy amennyiben a támogatás forrása a minisztérium költségvetési fejezetében eredeti elõirányzatként
megtervezett támogatás, vagy elõzõ évi elõirányzat maradványa, és a kedvezményezett olyan gazdasági
társaság, amely vonatkozásában a miniszter tulajdonosi jogokat nem, csak szakmai felügyeletet gyakorol,
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. üzleti tervet elfogadó határozatát, valamint az üzleti terv alapján elkészített
költségtervet;
h) amennyiben azt jogszabály elõírja, a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedélyeket;
i) a kedvezményezett nyilatkozatát az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok fellelhetõségérõl, illetve
– a fellelhetõség megváltozása esetére – a változás-bejelentési kötelezettség elfogadásáról;
j) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy mely szervezetektõl kért a pályázatában, illetve a kérelmében
megjelölt programhoz támogatást, valamint arról, hogy az elnyert támogatás összegérõl 8 napon belül
tájékoztatja a támogatót;
k) beruházási támogatás esetén – támogatási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen – a kedvezményezett
nyilatkozatát arról, hogy öt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerzõdésben foglalt célú fenntartását,
üzemeltetését;
l) tanfolyam, elõadássorozat, felkészítõ és oktatási jellegû rendezvény (a továbbiakban együtt: rendezvény)
megszervezésének támogatására benyújtott pályázat, kérelem esetén a rendezvény helyének és tematikájának,
az elõadások (órák) számának, valamint az óradíjnak a bemutatását;
m) a doppingellenes tevékenységet végzõ kedvezményezett nyilatkozatát, illetve igazolását arról, hogy külön
jogszabályban foglalt doppingellenes feladatainak eleget tesz;
n) a kedvezményezett sportszövetség nyilatkozatát, illetve igazolását arról, hogy a sportágában kötelezõ képesítési
követelmények elõírására vonatkozó szabályzatalkotási kötelezettségének eleget tett;
o) a sportcélú támogatás kedvezményezettje nyilatkozatát arról, hogy az állami sportinformációs rendszer részére
történõ adatszolgáltatási kötelezettségének a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen eleget tesz;
p) határon túli magyar kedvezményezett esetén a b) pontban meghatározott okirat magyar nyelvû fordítását.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási szerzõdés megkötésének
napja. Az (1) bekezdés b), d)–g) pontjai alapján benyújtott dokumentumok nem lehetnek a támogató által
meghatározott naptól, ennek hiányában az igényelt támogatáshoz történõ benyújtásuk napjától számított 30 napnál
régebbiek.
(3) Ha a támogatás kedvezményezettje
a) a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv,
b) az Ámr. 55. § (4)–(5) bekezdései alapján más fejezet vagy annak irányítása alá tartozó költségvetési szerv,
c) olyan gazdasági társaság, amelynek vonatkozásában a miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel kötött
szerzõdés alapján tulajdonosi jogokat gyakorol és a minisztérium a támogató,
d) olyan közalapítvány, alapítvány, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat gyakorol és a minisztérium
a támogató,
e) helyi önkormányzat,országos kisebbségi önkormányzat, vagy többcélú kistérségi társulás
f) az egyházak nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 11/1990. (VI. 13.) IM rendelet alapján nyilvántartásba
vett egyházi jogi személy, vagy
g) egyéni vállalkozó, aki egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkezik,
az a)–d) pontok vonatkozásában az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott dokumentumokat, az e) pont
vonatkozásában az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott dokumentumokat, az f)–g) pontok vonatkozásában
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az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumot nem kell benyújtania. Az f)–g) pontok esetében
a kedvezményezett létezését a támogató a vonatkozó nyilvántartásokban ellenõrzi. Amennyiben az f) pontban
meghatározott kedvezményezett létezésével kapcsolatban kétség merül fel, a támogató elõírhatja
a kedvezményezett részére az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okirat benyújtását.
Ha a támogatás kedvezményezettje olyan egyházi jogi személy, amelynek nyilvántartásba vételét jogszabály nem
teszi kötelezõvé, és a vonatkozó nyilvántartásban nem szerepel, a kedvezményezettnek a nyilvántartásba vett egyház
által kiadott igazolást kell a támogató részére benyújtania az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okiratként.
Ha a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó kedvezményezettrõl a Magyar Államkincstár törvényben meghatározott
közhiteles és nyilvános nyilvántartást vezet, a kedvezményezettnek az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
dokumentumot nem kell benyújtania. A kedvezményezett létezését a támogató ellenõrzi a fenti nyilvántartásban.
Ha a kedvezményezett a közoktatás információs rendszerébe bejelentkezett, OM azonosítóval nyilvántartott
intézmény vagy a felsõoktatás információs rendszerének intézménytörzsében nyilvántartott szervezet, az
(1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtania. A kedvezményezett létezését
és egyéb nyilvántartott adatait a támogató ellenõrzi a fenti nyilvántartásokban.
Ha a kedvezményezett a sportról szóló 2004. évi I. törvényben szereplõ köztestület, amelynek létezését
a sportigazgatási szerv tartja nyilván, az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott dokumentumokat nem kell
benyújtania.
Határon túli magyar kedvezményezett esetén
a) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okirat elfogadható abban az esetben is, ha az a (2) bekezdésben
meghatározott naptól számítva 30 napnál régebbi, de 90 napnál nem régebbi;
b) a kedvezményezett írásbeli kérésére és indokolt esetben a támogató eltekinthet az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban
meghatározott dokumentumok benyújtásától, ha a támogatási igény benyújtását megelõzõ egy év folyamán
a kedvezményezett már nyújtott be támogatási igényt a támogatóhoz, és nyilatkozik arról, hogy adataiban
a korábban benyújtott dokumentumokhoz képest változás nem történt;
c) a támogató az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentum helyett – amennyiben a kedvezményezett
nyilatkozik arról, hogy rajta kívül álló okból nem képes azt csatolni – elfogadhat a kedvezményezett létezését
megfelelõen igazoló más dokumentumot is.
Ha a támogatás kedvezményezettje a fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, az Ámr. 113. §
(2) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozatokat nem kell benyújtania.
Nem magyarországi székhelyû kedvezményezett esetén a támogató az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
dokumentum helyett – amennyiben a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy rajta kívül álló okból nem képes azt
csatolni – elfogadhat a kedvezményezett képviselõjének aláírásképét megfelelõen igazoló más, az erre hatáskörrel
rendelkezõ hatóság által kiállított dokumentumot is.
A (12) bekezdésben és az Ámr. 119. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott kivételekkel a kedvezményezett az
Ámr.-ben meghatározott biztosítékként köteles benyújtani a támogatóhoz valamennyi – jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli
hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem
teljesíthetõ fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó
rendelkezéssel együtt. Több bankszámla esetén a kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok
érvényesítésének sorrendjét is.
A határon túli támogatások eltérõ szabályozásának rendjérõl szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
támogatás esetén a támogató eltekinthet az Ámr. 119. §-ában meghatározott biztosítékadási kötelezettségtõl.
Támogatással megvásárolt, létrehozott vagy felújított ingatlan vagy jármû a mûködtetési kötelezettség idõtartama
alatt csak a támogatás nyújtójának elõzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási, illetve az egyéb
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetõ el, adható bérbe vagy terhelhetõ meg.
Az Ámr. 114. § (3) bekezdése alapján a támogató nem nyújt támogatást annak az igénylõnek, pályázónak, amely az
elõzõ évben vagy években azonos vagy jogelõd fejezethez tartozó azonos vagy jogelõd fejezeti kezelésû
elõirányzatból nyújtott támogatásról a szakmai beszámolót vagy a pénzügyi elszámolást nem nyújtotta be, vagy
a támogató által ennek következtében vagy egyébként a beszámoló, elszámolás alapján a részére elõírt visszafizetési
kötelezettséget a megállapított határidõben, illetve a részletfizetési megállapodásban meghatározott határidõben
nem teljesítette.
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(15) Nem nyújtható továbbá támogatás annak az igénylõnek, pályázónak, amelynek Áht.13/A. § (4) bekezdésében
meghatározott lejárt esedékességû és meg nem fizetett köztartozása van. A köztartozás-mentességrõl az igénylõ,
pályázó az igény, pályázat benyújtásával egyidejûleg köteles nyilatkozni.

5. A támogatás folyósítása
6. §

(1) A támogatás folyósítása a (2)–(3) bekezdésekben foglalt kivételekkel csak a Magyar Államkincstár által visszaigazolt
kötelezettségvállalásra történhet, a kötelezettségvállalás dokumentumában foglalt összeg erejéig és ütemezéssel,
amennyiben a szükséges fedezet az elõirányzat-felhasználási és a finanszírozási tervnek megfelelõen rendelkezésre áll.
(2) A nem állami fenntartású felsõoktatási intézmények részére nyújtott normatív támogatások esetében a tárgyévre
vonatkozó kötelezettségvállalásról szóló dokumentumok kiadásáig – de legkésõbb 2011. április 30-áig – az utolsó
ismert feladatmutató és a hatályos normatíva mértékének figyelembevételével havi idõarányos támogatás
folyósítható. A kötelezettségvállalások alapján szükségessé váló esetleges korrekciókra az év hátralévõ hónapjaiban
idõarányosan kerül sor.
(3) A Kv. tv. 42. § (1) bekezdése szerinti humánszolgáltatók részére a Kv. tv. 3., 5. és 8. mellékleteiben szereplõ normatív és
központosított támogatások a tárgyévi feladatmutatókkal kapcsolatos adatszolgáltatást megelõzõen a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet és az Ámr. 123. §-a elõírásait
figyelembe véve folyósíthatók.
(4) A szociális és gyermekjóléti-, gyermekvédelmi normatív állami támogatások az egyházi és nem állami fenntartású
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet elõírásait figyelembe véve folyósíthatók.

7. §

(1) A támogatás folyósítása elõfinanszírozás keretében abban az esetben történhet egy összegben,
a) ha a támogatási szerzõdés megkötésének napja és a támogatás felhasználására rendelkezésre álló véghatáridõ
közötti idõtartam nem haladja meg a 3 hónapot, és a támogatás mértéke nem haladja meg a 3 millió forintot,
b) ha a támogatandó feladat jellege vagy megvalósításának sürgõssége ezt kifejezetten szükségessé teszi, vagy
c) pályázati úton nyújtott támogatás esetén, ha a 16. § (2) bekezdése szerinti pályázati terv, ennek hiányában
a miniszter egyedi engedélye azt kifejezetten elõírja.
(2) Amennyiben a támogatás nem folyósítható az (1) bekezdésben foglaltak szerint egy összegben, a támogatás
ütemezetten, a kiadásoknak az 5. § (1) bekezdés g) pontja szerint benyújtott költségterv alapján megállapítható
felmerülésével arányosan, valamint az Áht. 101/A. § (2) bekezdése szerinti esetben idõarányosan folyósítható.
(3) Határon túli magyar kedvezményezett esetén – amennyiben a kedvezményezett magyarországi bankszámlával vagy
magyarországi bankszámlával rendelkezõ szervezet befogadó nyilatkozatával rendelkezik, vagy nem tartozik
a (4) bekezdés hatálya alá – a támogatás folyósítása az (1)–(2) bekezdésben meghatározottak szerint történik.
(4) Amennyiben a határon túli magyar kedvezményezett magyarországi bankszámlával vagy magyarországi
bankszámlával rendelkezõ szervezet befogadó nyilatkozatával nem rendelkezik, és a támogató az 5. § (11) bekezdése
szerint eltekint az Ámr. 119. §-a szerinti biztosítékadási kötelezettségtõl, továbbá a támogatás összege a 3 millió
forintot meghaladja, és annak folyósítása elõfinanszírozás keretében a (2) bekezdés értelmében ütemezetten történik,
az egyes ütemek között a már folyósított támogatásrész felhasználásáról történõ pénzügyi részelszámolás kötelezõ, és
annak elfogadása a további támogatásrész folyósításának feltétele.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglalt szabályoktól a támogató rendkívül indokolt esetben, így különösen nemzetközi
szervezetben való tagsági viszonyból eredõ, vagy jogerõs, illetve fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági,
hatósági döntéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítése esetén eltérhet.

6. A támogatási szerzõdés módosítása, beszámoltatás, ellenõrzés
8. §

(1) A támogatási szerzõdés módosítását bármelyik fél – a támogatás célja, összege, az azt alátámasztó költségterv,
továbbá a támogatás felhasználásának kezdõ idõpontja és véghatárideje tekintetében – az eredeti vagy a korábban
módosított támogatási szerzõdésben a támogatás felhasználására meghatározott véghatáridõ leteltéig írásban
kezdeményezheti. A támogatás felhasználásáról történõ beszámolás határidejének módosítása szintén írásban
kezdeményezhetõ az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerzõdésben meghatározott beszámolási
határidõ leteltéig. A fentiek szerinti kezdeményezéseknek tartalmazniuk kell azok indokait is.
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(2) Ha a támogatási szerzõdés megkötését követõen eltérõ finanszírozást megalapozó indok merül fel, a szerzõdést
módosítani kell.
(3) A támogatási szerzõdésben meghatározott módon – a kedvezményezett írásbeli indokolási kötelezettsége mellett –
a költségtervben rögzített összegek a támogatás fõösszegén belül eltérhetnek, azonban a szerzõdésben
meghatározott mértéket (de legfeljebb tíz százalékot) meghaladó eltérés elfogadására csak szerzõdésmódosítás
keretében kerülhet sor az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
9. §

(1) A támogatott tevékenység 3 hónapon belüli megvalósítása, továbbá az 1 millió forintot meg nem haladó összegû
támogatás esetén a záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (a továbbiakban együtt: beszámoló)
benyújtására elõírt határidõt a támogatás felhasználásának véghatáridejét követõ 30, más esetben 60 napon belüli
idõpontra kell meghatározni.
(2) A pénzügyi elszámolást a támogatási szerzõdés mellékletét képezõ költségtervvel összehasonlítható módon kell
elkészíteni. A pénzügyi elszámolás számlaösszesítõbõl és a támogatás felhasználását igazoló számviteli
bizonylatoknak, kifizetést igazoló bizonylatoknak, valamint a támogatás jogszerû és a céljának megfelelõ
felhasználását igazoló egyéb dokumentumoknak a kedvezményezett hivatalos képviselõje által hitelesített
másolatából áll. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a kedvezményezett köteles
záradékkal ellátni, melyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplõ összegbõl mennyit számolt el
a szerzõdésszámmal hivatkozott támogatási szerzõdés terhére.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 100 millió forintot meghaladó összegû éves támogatásban részesülõ
kedvezményezettek esetében a támogató a szerzõdésben rögzített módon eltekinthet a számviteli bizonylatok,
kifizetést igazoló bizonylatok és dokumentumok becsatolásától, amennyiben a számlaösszesítõn feltüntetett adatok
valódiságát, az eredeti bizonylatokkal való egyezõségét és az eredeti bizonylatok (2) bekezdésben elõírt
záradékolásának megtörténtét könyvvizsgáló igazolja.
(4) A beszámolót a támogató a kézhezvételt követõ 60 napon belül megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról vagy
elutasításáról. A támogató döntésérõl, továbbá az esetleges visszafizetési kötelezettségrõl a döntést követõ 5 napon
belül írásban értesíti a kedvezményezettet. A támogató a beszámoló elbírálására vonatkozó határidõt annak lejárta
elõtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 20 nappal meghosszabbíthatja hiánypótlás, kiegészítés kérés
esetén.

10. §

(1) A támogatás felhasználását a minisztérium, valamint a külön jogszabályokban, a pályázati felhívásban, továbbá
a támogatási szerzõdésben meghatározott szervek ellenõrizhetik.
(2) A normatív, továbbá a XX. NEFMI fejezet 20. cím 35., 39., 46., 47. alcímekrõl nyújtott támogatások kivételével
a megkötött támogatások számának minimum 3%-át érintõen, de minden 100 millió forint feletti
kötelezettségvállalás esetében a támogató – az elszámolás benyújtását követõen, de legkésõbb az elszámolás
elfogadását követõ hat hónapon belül – helyszíni ellenõrzéssel is tájékozódik a támogatás felhasználásáról.
(3) A támogató a beszámoltatás során köteles ellenõrizni, hogy a támogatás felhasználása során a kedvezményezett
a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény elõírásait betartotta-e. Az ennek megállapításához szükséges
dokumentumokat a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követõen köteles a támogató részére
benyújtani. A kedvezményezett számára e kötelezettséget a benyújtandó dokumentumok körének és a benyújtás
határidejének meghatározásával a támogatási szerzõdésben kell elõírni.

7. Alapítványok, közalapítványok támogatása
11. §

A XX. NEFMI fejezet 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 26. Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok
és általuk fenntartott intézmények támogatása alcímben szereplõ alapítványok, közalapítványok támogatása esetén
a támogatási összeget meg kell bontani az alapítvány, közalapítvány mûködésére és – amennyiben az elõirányzat
tartalmazza – a pályáztatásra fordítható összegre. A mûködésre szolgáló támogatást negyedéves ütemezésben,
a pályázat nyerteseinek nyújtandó támogatások összegét pedig a pályázati döntést vagy döntéseket követõen,
a kifizetések esedékessége alapján lehet folyósítani.
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8. Nonprofit és egyéb gazdasági társaságoknak nyújtott támogatások
12. §

(1) Azon nonprofit gazdasági társaságok esetében, amelyek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a miniszter gyakorolja,
a minisztérium által – nem pályázat útján – támogatott közhasznú feladatokat közhasznú keretszerzõdésben kell
rögzíteni, amelyben meg kell határozni a közhasznú keretszerzõdés idõbeli hatályát. A közhasznú keretszerzõdés
alapján megkötött támogatási szerzõdésben minden esetben hivatkozni kell a közhasznú keretszerzõdésre és az
abban meghatározott, a támogatási szerzõdéssel biztosított közhasznú feladatra.
(2) Azon nonprofit gazdasági társaságok részére, amelyek felett a tulajdonosi jogokat nem a minisztérium gyakorolja, csak
az alapító okiratban, társasági szerzõdésben meghatározott közhasznú feladatokhoz nyújtható támogatás.
A támogatási szerzõdésben minden esetben hivatkozni kell a támogatási szerzõdéssel biztosított közhasznú feladatra.
(3) A nonprofit gazdasági társaságok részére közhasznú keretszerzõdésük alapján a szerzõdésben foglalt feltételekkel,
valamint az olyan egyéb gazdasági társaságok részére, amelyek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a miniszter
gyakorolja, a velük kötött keret-megállapodás alapján az abban foglalt feltételekkel az év elejei indulással járó
pénzügyi nehézségek áthidalása érdekében – kérelemre – áthidaló támogatás adható. Az áthidaló támogatás
legfeljebb három hónapra nyújtható, a tárgyévet megelõzõ évben nyújtott támogatás egy hónapra esõ összegének
figyelembevételével. Az áthidaló támogatás a tárgyévi közhasznú támogatás részét képezi.

9. A kifogás
13. §

(1) Az Ámr. 131. § (1) bekezdésében meghatározott kifogást a támogatás igénylõje, továbbá a támogatás
kedvezményezettje (a továbbiakban együtt: kifogást tevõ) írásban nyújthatja be a miniszternek.
(2) A kifogásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kifogást tevõ nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevõ képviselõje nevét;
b) a kifogással érintett pályázati eljárás, támogatási igény vagy a támogatás azonosítását – így különösen a pályázat
címét, a támogatás célját, a támogatási szerzõdés számát –, valamint a támogató meghatározását;
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel, döntéssel megsértett
jogszabályhely pontos megjelölését;
e) a kifogást tevõ vagy a nem természetes személy kifogást tevõ képviselõjének saját kezû aláírását.
(3) A kifogást a kifogásolt intézkedésrõl vagy mulasztásról való tudomásszerzéstõl számított 10 napon belül, de
legkésõbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétõl vagy a mulasztástól számított 30 napon belül lehet benyújtani.
(4) Amennyiben – az elõirányzatok közvetett felhasználása esetén – a támogatás nyújtására irányuló eljárásban
lebonyolító szervezet közremûködik, és a kifogást tevõ a kifogást a lebonyolító szervezethez nyújtja be, a lebonyolító
szervezet köteles azt a kézhezvételtõl számított 10 napon belül a kifogással kapcsolatos szakmai álláspontjával,
valamint a kifogás elbírálásához szükséges dokumentumokkal együtt továbbítani a miniszter részére. Amennyiben
a kifogást tevõ a kifogást a (3) bekezdésben meghatározott határidõben benyújtotta a lebonyolító szervezetnek, az
nem tekinthetõ elkésettnek.
(5) Egy intézkedéssel, döntéssel összefüggésben kifogás egyazon igénylõ vagy kedvezményezett részérõl csak egy
alkalommal nyújtható be.

14. §

(1) Az elkésett, a nem a jogosult által vagy a korábbival azonos tartalommal ismételten benyújtott kifogást a miniszter
annak kézhezvételétõl számított 10 napon belül elutasítja, és errõl a kifogást tevõt és – amennyiben a támogatás
nyújtására irányuló eljárásban lebonyolító szervezet közremûködik – a lebonyolító szervezetet írásban értesíti,
megjelölve az elutasítás indokát.
(2) Amennyiben a kifogás hiányos, azaz nem tartalmazza a 13. § (2) bekezdésében meghatározottakat, a miniszter
a kifogás kézhezvételétõl számított 8 napon belül legalább 5, de legfeljebb 10 napos határidõ tûzésével írásban
felhívja a kifogást tevõt a hiány pótlására. Amennyiben a kifogást tevõ a hiányt határidõben nem vagy nem
megfelelõen pótolja, a miniszter a kifogást elutasítja, és errõl a kifogást tevõt és – amennyiben a támogatás nyújtására
irányuló eljárásban lebonyolító szervezet közremûködik – a lebonyolító szervezetet írásban értesíti, megjelölve az
elutasítás indokát.
(3) Amennyiben a támogatás nyújtására irányuló eljárásban lebonyolító szervezet közremûködik, és a kifogást
a miniszterhez nyújtották be, a miniszter a kifogás kézhezvételétõl számított 5 napon belül – a kifogás ismertetésével
egyidejûleg – írásban keresi meg a lebonyolító szervezetet. A lebonyolító szervezet a miniszter által megadott
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határidõn belül köteles a kifogás elbírálásához szükséges dokumentumokat a miniszter részére megküldeni. A jelen
bekezdésben meghatározott esetben az (1)–(2) bekezdésekben és a 15. § (1) bekezdésében a miniszter részére elõírt
határidõk 15 nappal meghosszabbodnak.
(4) Amennyiben a kifogást a lebonyolító szervezethez nyújtották be, azonban a lebonyolító szervezet által a 13. §
(4) bekezdése szerint továbbított dokumentumok nem elegendõek a kifogás elbírálásához, a miniszter
a (3) bekezdésben meghatározott megkereséssel élhet.
15. §

(1) A miniszter a kifogást annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül érdemben elbírálja. A miniszter a kifogás
tárgyában hozott, indokolással ellátott döntésérõl a kifogást tevõt, továbbá – amennyiben a támogatás nyújtására
irányuló eljárásban lebonyolító szervezet közremûködik – a lebonyolító szervezetet írásban értesíti. E határidõbe nem
számít be a 14. § (2) bekezdésében meghatározott hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ.
A miniszter az e bekezdésben meghatározott határidõt annak lejárta elõtt, indokolt esetben egy alkalommal
legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja, és errõl a kifogást tevõt írásban értesíti.
(2) Amennyiben a kifogás nem alapos, a miniszter azt elutasítja, és errõl a kifogást tevõt és – amennyiben a támogatás
nyújtására irányuló eljárásban lebonyolító szervezet közremûködik – a lebonyolító szervezetet írásban értesíti,
megjelölve az elutasítás indokát. Amennyiben a kifogás alapos, a miniszter az (1) bekezdésben meghatározott
határidõben elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedést, és errõl
a kifogást tevõt írásban értesíti. Amennyiben a kifogást tevõ a kifogásolt jogszabálysértés folytán nem nyert
támogatást, a támogató köteles a kifogást tevõ támogatási igényét ismételten elbírálni.
(3) Amennyiben a támogatás nyújtására irányuló eljárásban lebonyolító szervezet közremûködik, köteles a miniszter által
a kifogásolt jogszabálysértés orvoslására rendelt intézkedéseket megtenni a miniszter által meghatározott határidõn
belül, és arról a minisztert írásban tájékoztatni.
(4) A kifogás kivizsgálásában, illetve elbírálásában nem vehet részt, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett. Ha
a kifogással érintett eljárásban a miniszter részt vett, a kifogást a közigazgatási államtitkár bírálja el.

III. FEJEZET
A PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
16. §

(1) Az elõirányzatokból pályázati úton nyújtott támogatások tekintetében a II. Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A minisztérium tárgyévi pályáztatási tevékenysége éves ágazati pályázati tervek alapján mûködik. A pályázati terveket,
illetve azok módosítását az ágazati államtitkárok hagyják jóvá. Az ágazati pályázati terveket, illetve azok módosítását
a minisztérium honlapján közzé kell tenni. A pályázati tervek jóváhagyásáig pályázatot kiírni a miniszter egyedi
engedélye alapján lehet.

17. §

(1) Az éves ágazati pályázati tervekben szereplõ pályázatok lebonyolítása a minisztérium által közvetlenül vagy
lebonyolító szervezet bevonásával történik.
(2) Pályázat lebonyolító szervezet útján történõ lebonyolítására a miniszter az éves ágazati pályázati tervekben megjelölt
lebonyolító szervezettel az Ámr. 111. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodást köt (a továbbiakban:
együttmûködési megállapodás).
(3) Az együttmûködési megállapodásnak az Ámr. 111. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a) az éves ágazati pályázati terv adott pályázatra vonatkozó rendelkezéseit;
b) a cél megvalósításához rendelt pénzügyi források összegérõl és rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot, azok
rendelkezésre bocsátásának szabályait;
c) a pályázati folyamat ütemezését, a lebonyolító szervezet feladatainak részletezését;
d) a lebonyolító szervezet által a lebonyolítás körében elszámolható költségek körét és mértékét;
e) szükség szerint a kedvezményezett által elszámolható költségek körét és mértékét;
f) a 19. § (1) bekezdésében meghatározott értékelõ bizottság tevékenységével kapcsolatos, a lebonyolító szervezet
feladatait érintõ rendelkezéseket;
g) a támogatási szerzõdésekkel kapcsolatos módosítási kérelmek bírálatának menetét;
h) a pályázati monitoring, értékelés szakmai és pénzügyi eljárásrendjét, ideértve mind a lebonyolító szervezet, mind
a kedvezményezettek vonatkozásában a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás tartalmának, teljesítésének
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és elfogadásának a rendjét, valamint a mintavételes, tételes vagy kockázatelemzésen alapuló, dokumentált
szakmai helyszíni ellenõrzés rendszeres végzését.
(4) Amennyiben a nyertes pályázókkal a lebonyolító szervezet köti meg a támogatási szerzõdést, és folyósítja részükre
a támogatást, megfelelõen köteles alkalmazni az e rendeletben foglaltakat.
18. §

(1) A pályázati felhívást a támogató internetes honlapján, valamint határon túli magyar pályázóknak szóló pályázat esetén
szükség szerint a pályázattal érintett országok egy napi- vagy hetilapjában teszi közzé. A pályázati felhívás
megjelentetésének feltétele az Ámr. 138. § (2) bekezdésében meghatározott támogatási konstrukció bejelentése
a Magyar Államkincstár részére.
(2) A pályázó az 5. §-ban, valamint az Ámr. 113. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat a pályázat
benyújtásával egyidejûleg nyújtja be.

19. §

(1) A pályázatokat a miniszter vagy a lebonyolító szervezet által kijelölt értékelõ bizottság (a továbbiakban: bizottság)
véleményezi. A bizottság eljárási rendjét a kijelölõ határozza meg.
(2) A bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidõ lejártát követõ
30 napon belül készíti el, majd azt a pályázat kiírója 5 napon belül az ágazati pályázati tervben meghatározott
döntéshozó elé terjeszti. Az elbíráláshoz szükséges javaslat elkészítésére elõírt határidõtõl a pályázat kiírója – indokolt
esetben és a pályázati felhívásban rögzített módon – eltérhet.
(3) A bizottság véleményét a tagok részvételével megtartott ülésen alakítja ki.
(4) A bizottság javaslatát minden esetben emlékeztetõben kell rögzíteni. Ha a pályázat jellege ezt lehetõvé teszi, az
emlékeztetõben az adott pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelõ, támogatásra
érdemesnek ítélt pályázatok sorrendjét is meg kell határozni.

20. §

(1) A pályázatok alapján nyújtandó támogatásokról a döntéshozó a bizottság javaslatának benyújtásától számított
30 napon belül dönt. E határidõtõl a támogató – indokolt esetben és a pályázati felhívásban rögzített módon –
eltérhet.
(2) A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program
megvalósítási helyét a Magyar Államkincstár a honlapján teszi közzé, a döntés meghozatalát követõen legkésõbb
harminc napon belül. A támogató a döntést követõ tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat
eredményérõl.

IV. FEJEZET
ALAPÍTVÁNYOKNAK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK EGYEDI DÖNTÉSSEL BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK
ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE
21. §

Az alapítvány, közalapítvány vagy társadalmi szervezet számára nem pályázati úton biztosított támogatás
tekintetében a II. Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni

22. §

(1) A 21. §-ban meghatározott szervezet az ott meghatározott támogatást írásban igényli a minisztertõl, az olyan
kedvezményezett kivételével, amelynek támogatása valamely korábban meghozott, több évre szóló támogatási
döntés adott évi végrehajtására irányul.
(2) A támogatási igénynek tartalmaznia kell a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok,
beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit.
(3) Önmagában a (2) bekezdésnek megfelelõ támogatási igény benyújtása nem kötelezi a minisztériumot a támogatás
odaítélésére, vagy a támogatásnak az igényben meghatározott összegben és feltétellel történõ biztosítására.
(4) A támogatási döntés meghozatalában a miniszternek mérlegelési joga van, mely során vizsgálja a támogatás forrásául
szolgáló elõirányzat által finanszírozott közfeladat – igénylõ által történõ – ellátásának szervezeti célszerûségét,
valamint a kérelemnek a közfeladat ellátását szolgáló megfelelését.
(5) Amennyiben az igény hiányos, azaz nem tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározottakat, a miniszter az igény
kézhezvételétõl számított 15 napon belül legalább 5, de legfeljebb 10 napos határidõ kitûzésével írásban felhívja az
igénylõt a hiány pótlására. Amennyiben az igénylõ a hiányt határidõben nem vagy nem megfelelõen pótolja,
a miniszter az igényt elutasítja, és errõl az igénylõt írásban értesíti, megjelölve az elutasítás indokát.
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(6) A miniszter a támogatási igényrõl az igény kézhezvételétõl számított 30 napon belül, illetve a Kormány nyilvános
határozatának hatálybalépését követõ 15 napon belül dönt, és döntésérõl 5 napon belül írásban értesíti az igénylõt.
E határidõbe nem számít be az (5) bekezdésben meghatározott hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak
teljesítéséig terjedõ idõ. Az elbírálás határidejét annak lejárta elõtt, a miniszter indokolt esetben legfeljebb 30 nappal
meghosszabbíthatja, és errõl az igénylõt írásban értesíti.

V. FEJEZET
HATÁRON TÚLI MAGYAR KEDVEZMÉNYEZETTEK OKTATÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA
23. §

A határon túli magyar kedvezményezett részére – a mindenkor hatályos költségvetési törvényben szereplõ, a határon
túli magyarok támogatására meghatározott elõirányzatok, célelõirányzatok és pénzügyi alapok terhére – oktatási célú
támogatás nyújtható. A támogatás célja, a határon túli magyarok szellemi fejlõdésének anyagi támogatása, így
különösen: a határon túli magyar köz- és felsõoktatás fejlesztése, a külhoni magyarok szülõföldi, illetve magyarországi
tanulmányainak támogatása, és a határon túli magyar szervezetekkel való sokoldalú kapcsolattartás, valamint
e tevékenységben hatékonyan részt vevõ szervezetek támogatása.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

25. §

E rendeletet a hatálybalépését követõen igényelt támogatások és meghirdetett pályázatok tekintetében kell
alkalmazni.

26. §

Hatályát veszti a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.). OKM rendelet, a szociális és munkaügyi miniszter
irányítása alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet, továbbá
a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok 2010. évi
felhasználásának szabályairól szóló 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 84/2011. (IX. 1.) VM rendelete
a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint
a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló
89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 9. pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek
csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 45. §
(1) bekezdés a) pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédõ szerek forgalomba hozataláról, valamint az ennek
módosításáról szóló,]
„1. a Tanács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK, valamint a Bizottság 1993/71/EGK, 1994/37/EK, 1994/79/EK,
1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK, 1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK, 2001/28/EK, 2001/36/EK,
2001/47/EK, 2001/49/EK, 2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK, 2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK,
2002/81/EK, 2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK, 2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,
2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK, 2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK irányelvvel
módosított 2004/60/EK, 2004/62/EK, 2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK, 2004/99/EK, 2005/2/EK,
2005/3/EK, 2005/34/EK, 2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK, 2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK,
2006/10/EK, 2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK, 2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK,
2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK, 2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK, 2006/136/EK,
2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK, 2007/25/EK, 2007/31/EK, 2007/50/EK, 2007/52/EK, 2007/76/EK, 2008/40/EK,
2008/41/EK, 2008/44/EK, 2008/45/EK, 2008/66/EK, 2008/69/EK, 2008/70/EK, 2008/91/EK, 2008/107/EK, 2008/108/EK,
2008/113/EK, 2008/116/EK, 2008/125/EK, 2008/127/EK, 2009/11/EK, 2009/25/EK, 2009/37/EK, 2009/51/EK,
2009/70/EK, 2009/77/EK, 2009/82/EK, 2009/115/EK, 2009/116/EK, 2009/117/EK, 2009/146/EK, 2009/152/EK,
2009/153/EK, 2009/154/EK, 2009/155/EK, 2009/160/EU, 2010/2/EU, 2010/14/EU, 2010/15/EU, 2010/17/EU,
2010/20/EU, 2010/21/EU, 2010/25/EU, 2010/27/EU, 2010/28/EU, 2010/29/EU, 2010/34/EU, 2010/38/EU, 2010/39/EU,
2010/42/EU, 2010/54/EU, 2010/55/EU, 2010/56/EU, 2010/57/EU, 2010/58/EU, 2010/70/EU, 2010/77/EU, 2010/81/EU,
2010/82/EU, 2010/83/EU, 2010/85/EU, 2010/86/EU, 2010/87/EU, 2010/89/EU, 2010/90/EU, 2010/91/EU, 2010/92/EU,
2011/1/EU, 2011/2/EU, 2011/4/EU, 2011/5/EU, 2011/6/EU, 2011/9/EU, 2011/14/EU, 2011/19/EU, 2011/20/EU,
2011/21/EU, 2011/22/EU, 2011/23/EU, 2011/25/EU, 2011/26/EU, 2011/27/EU, 2011/28/EU, 2011/29/EU, 2011/30/EU,
2011/31/EU, 2011/32/EU, 2011/33/EU, 2011/34/EU, 2011/58/EU irányelvei, valamint 2011/39/EU, 2011/40/EU,
2011/41/EU, 2011/42/EU, 2011/43/EU, 2011/44/EU, 2011/45/EU, 2011/46/EU, 2011/47EU, 2011/48/EU, 2011/49/EU,
2011/50/EU, 2011/52/EU, 2011/53/EU, 2011/54/EU, 2011/55/EU, 2011/56/EU, 2011/57/EU, 2011/60/EU végrehajtási
irányelvei.”

2. §

Az R. 45. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:
a) a Bizottság 647/2007/EK rendelete (2007. június 12.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében
említett munkaprogram negyedik szakasza végrehajtásának további részletes szabályairól szóló 2229/2004/EK
rendelet módosításáról,
b) a Bizottság 1141/2010/EU rendelete (2010. december 7.) hatóanyagok második csoportját illetõen a 91/414/EGK
tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétel megújítási eljárásának meghatározásáról és ezen anyagok jegyzékének
létrehozásáról,
c) a Bizottság 188/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a 91/414/EGK irányelvrõl szóló értesítés után két évvel nem
forgalmazott hatóanyagok értékelésére irányuló eljárás tekintetében az irányelv végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról.”

3. §

Az R. 1. számú mellékletének A. része e rendelet Melléklete szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.
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Ez a rendelet az Európai Unió következõ jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:
1. a Bizottság 2011/9/EU irányelve (2011. február 1.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a dodin hatóanyagként való
felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,
2. a Bizottság 2011/14/EU irányelve (2011. február 24.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a profoxidim hatóanyagként
való felvétele céljából történõ módosításáról,
3. a Bizottság 2011/19/EU irányelve (2011. március 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tau-fluvalinát
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
4. a Bizottság 2011/20/EU irányelve (2011. március 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fenoxikarb hatóanyagként
való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,
5. a Bizottság 2011/21/EU irányelve (2011. március 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kletodim hatóanyagként
való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,
6. a Bizottság 2011/22/EU irányelve (2011. március 3.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a biszpiribak hatóanyag
felvétele céljából történõ módosításáról,
7. a Bizottság 2011/23/EU irányelve (2011. március 3.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a triflumuron hatóanyagként
való felvétele céljából történõ módosításáról,
8. a Bizottság 2011/25/EU irányelve (2011. március 3.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bupirimát hatóanyagként
való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,
9. a Bizottság 2011/26/EU irányelve (2011. március 3.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a dietofenkarb
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,
10. a Bizottság 2011/27/EU irányelve (2011. március 4.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az orizalin hatóanyag
felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
11. a Bizottság 2011/28/EU irányelve (2011. március 4.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az indolil-vajsav hatóanyag
felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat módosításáról,
12. a Bizottság 2011/29/EU irányelve (2011. március 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az etridiazol hatóanyag
felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
13. a Bizottság 2011/30/EU irányelve (2011. március 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fenbutatin-oxid hatóanyag
felvétele céljából történõ módosításáról, és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
14. a Bizottság 2011/31/EU irányelve (2011. március 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a pirimifosz-metil hatóanyag
felhasználásának korlátozása tekintetében történõ módosításáról,
15. a Bizottság 2011/32/EU irányelve (2011. március 8.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az izoxaben hatóanyag
felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
16. a Bizottság 2011/33/EU irányelve (2011. március 8.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az 1-dekanol hatóanyag
felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat módosításáról,
17. a Bizottság 2011/34/EU irányelve (2011. március 8.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a flurokloridon hatóanyag
felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
18. a Bizottság 2011/39/EU végrehajtási irányelve (2011. április 11.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fenazakin
hatóanyag felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
19. a Bizottság 2011/40/EU végrehajtási irányelve (2011. április 11.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a szintofen
hatóanyag felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
20. a Bizottság 2011/41/EU végrehajtási irányelve (2011. április 11.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a ditianon
hatóanyag felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
21. a Bizottság 2011/42/EU végrehajtási irányelve (2011. április 11.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a flutriafol
hatóanyag felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
22. a Bizottság 2011/43/EU végrehajtási irányelve (2011. április 13.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mészkén
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat módosításáról,
23. a Bizottság 2011/44/EU végrehajtási irányelve (2011. április 13.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az azadirachtin
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat módosításáról,
24. a Bizottság 2011/45/EU végrehajtási irányelve (2011. április 13.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a diklofop
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
25. a Bizottság 2011/46/EU végrehajtási irányelve (2011. április 14.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a hexitiazox
hatóanyag felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
26. a Bizottság 2011/47/EU végrehajtási irányelve (2011. április 15.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az
alumínium-szulfát hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat
módosításáról,
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27. a Bizottság 2011/48/EU végrehajtási irányelve (2011. április 15.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bromadiolon
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat módosításáról,
28. a Bizottság 2011/49/EU végrehajtási irányelve (2011. április 18.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a pencikuron
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
29. a Bizottság 2011/50/EU végrehajtási irányelve (2011. április 19.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a karbetamid
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
30. a Bizottság 2011/52/EU végrehajtási irányelve (2011. április 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a karboxin
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
31. a Bizottság 2011/53/EU végrehajtási irányelve (2011. április 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a dazomet
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
32. a Bizottság 2011/54/EU végrehajtási irányelve (2011. április 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metaldehid
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
33. a Bizottság 2011/55/EU végrehajtási irányelve (2011. április 26.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a paklobutrazol
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
34. a Bizottság 2011/56/EU végrehajtási irányelve (2011. április 27.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a ciprokonazol
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
35. a Bizottság 2011/57/EU végrehajtási irányelve (2011. április 27.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fluometuron
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
36. a Bizottság 2011/58/EU irányelve (2011. május 10.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a karbendazim
hatóanyagként való ismételt felvétele céljából történõ módosításáról,
37. a Bizottság 2011/60/EU végrehajtási irányelve (2011. május 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek tebufenozid
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK bizottsági határozat módosításáról,
38. a Bizottság 188/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a 91/414/EGK irányelvrõl szóló értesítés után két évvel nem
forgalmazott hatóanyagok értékelésére irányuló eljárás tekintetében az irányelv végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról,
39. a Bizottság 1141/2010/EU rendelete (2010. december 7.) hatóanyagok második csoportját illetõen a 91/414/EGK
tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétel megújítási eljárásának meghatározásáról és ezen anyagok jegyzékének
létrehozásáról.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 84/2011. (IX. 1.) VM rendelethez
1. Az R. 1. számú melléklete A. része 162. (pirimifosz-metil) sora 11. (Speciális elõírások) oszlopának A. része helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A. RÉSZ
Felhasználása csak rovarölõ szerként, betakarítás utáni tárolásra engedélyezhetõ.
Kézi berendezéses alkalmazás nem engedélyezhetõ.”
2. Az R. 1. számú melléklete A. részének 145. (karbendazim) sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Sorszám

1
„145

EU
Nr.

2
149

Hatóanyag
megnevezése

3
karbendazim

Azonosító
számok

IUPAC név

4
5
metilCAS-szám:
10605-21-7 benzimidazolCIPAC-szám: 2-ilkarbamát
263

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2011. évi 101. szám

A
növényvédő
szerek
Az
HatálybaLejárat
Speciális előírások
újraalkalmazás
lépés
Tisztaság
időpontja
értékelékezdő
időpontja
sének
időpontja
határideje
6
7
8
9
10
11]
≥ 980 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2013. 12. 01. 2014. 11. 30. A. RÉSZ
Csak gombaölő szerként engedélyezhető
Jelentős
a következő növényekhez:
szennyeződ
– kalászosok,
ések:
– repce,
2-amino-3– cukorrépa és takarmányrépa,
hidroxi– kukorica,
fenazin
legfeljebb a következő mértékben:
(AHP):
– 0,25 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás
legfeljebb
kalászosokhoz és repcéhez,
0,0005 g/kg
– 0,075 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás
2,3-diaminocukorrépához és takarmányrépához,
fenazin
– 0,1 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás
(DAP):
kukoricához.
legfeljebb
A következő használatokat tilos
0,003 g/kg
engedélyezni:
– légi kijuttatás,
– kijuttatás háti permetezővel vagy kézi
permetezővel, akár szakemberek, akár
nem szakemberek által,
– házi kert.
Az engedélyező hatóság biztosítja, hogy
minden megfelelő kockázatcsökkentő
intézkedés megtörténjen.
Külön figyelmet kell fordítani a
következők védelmére:
– vízi szervezetek (A felszíni víztestek
expozíciójának minimalizálása
érdekében megfelelő elsodródáscsökkentő intézkedéseket kell
alkalmazni. Ide értendő biztonsági
távolság alkalmazása a kezelt területek és
a felszíni víztestek között, elsodródáscsökkentő technikák vagy eszközök
használatával együtt vagy anélkül);

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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– földigiliszták és a talajban élő más
makro organizmusok (Az engedély
feltételei között szerepelnie kell
kockázatcsökkentő intézkedéseknek,
mint például a kijuttatások számának és
időzítésének, az alkalmazott dózisnak, és
szükség esetén a hatóanyagkoncentráció legmegfelelőbb
kombinációjának megválasztása.);
– madarak (hosszú távú kockázat); az
egyes felhasználási formák
kockázatértékelésének eredményétől
függően szükség lehet célzott
intézkedésekre is az expozíció
minimalizálása érdekében;
– a kezelők, akiknek megfelelő
védőöltözéket kell viselniük, különösen
kesztyűt, overallt, gumicsizmát és
arcvédőt vagy védőszemüveget a
keverés, betöltés, kijuttatás és a
növényvédelmi berendezés tisztítása
során, kivéve, ha az anyag által jelentett
veszélyek kellően kiküszöbölhetők a
növényvédelmi berendezés
kialakításának, vagy annak
köszönhetően, hogy a berendezést
speciális védőelemekkel látták el.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben foglalt egységes
elvek megvalósítása érdekében
figyelembe kell venni a karbendazimról
szóló felülvizsgálati jelentés
következtetéseit és különösen annak I. és
II. függelékét.”

27721

[Sorszám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

1
„328

2
326

3
dodin

CAS-szám: 13900149-3 CIPAC-szám:
621

2-[(1E/Z)[(2RS)-2-(4klór-fenoxi)propoxi-

6
≥ 950 g/kg

> 940 g/kg

B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottság
által 2010. november 23-én
véglegesített, a dodinra vonatkozó
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a
- a madarakra és emlősökre jelentett
esetleges hosszú távú veszélyre;
- a vízi szervezetekre jelentett veszélyre,
valamint annak biztosítására, hogy a
felhasználási feltételek megfelelő
kockázatcsökkentő intézkedéseket
tartalmaznak;
- a kezelt területekkel határos területen a
nem célnövényekre jelentett veszélyre,
valamint annak biztosítására, hogy a
felhasználási feltételek megfelelő
kockázatcsökkentő intézkedéseket
tartalmaznak;
- a szermaradékszint monitoringjára az
almatermésűekben.
2011. 08. 01. 2012. 02. 01. 2013. 01. 31. 2021. 07. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként rizs
esetében való használata
engedélyezhető.

2011. évi 101. szám

profoxidim

4
5
CAS-szám: 2439-10-3 1CIPAC-szám: 101
dodekilguani
diniumacetát

Tisztaság

•

330

IUPAC név

A
növényvédő
Az
Lejárat
szerek
HatálybaSpeciális előírások
alkalmazás
újraértékelé- időpontja
lépés
kezdő
sének
időpontja
időpontja
határideje
7
8
9
10
11]
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként
engedélyezhető.

MAGYAR KÖZLÖNY

329

Azonosító
számok

27722

3. Az R. 1. számú melléklete A. része a következõ 328-362. sorokkal egészül ki:

Tau-fluvalinát CAS-szám: 10285106-9 CIPAC-szám:
786

27723

- a vízi szervezetekre jelentett veszélyre,
valamint gondoskodnia kell arról, hogy a
felhasználási feltételek megfelelő
kockázatcsökkentő intézkedéseket
tartalmaznak;

2011. évi 101. szám

335

•

330

MAGYAR KÖZLÖNY

B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottság
által 2011. január 28-án véglegesített, a
profoxidimra vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak I. és II.
függelékében található
következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóság külön figyelmet
fordít
- a felszín alatti víz védelmére, ha
sérülékeny talaj-, illetve éghajlati
adottságokkal rendelkező régiókban
alkalmazzák a hatóanyagot
- nem célzott szervezetekre jelentett
hosszú távú veszélyekre.
Az engedély feltételei között adott
esetben kockázatcsökkentő
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
≥ 920 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
(RS)-α-ciano(1:1
3-fenoxiFelhasználása csak rovarölő vagy atkaölő
arányban
benzil-N-(2szerként engedélyezhető.
R-α- cián és
klór-α,α-αB. RÉSZ
S-α-cián
trifluor-pA 6. számú mellékletben meghatározott
tolil)-D-valinát izomerek)
egységes elvek érvényesítése érdekében
(Izomer arány Szennyező
figyelembe kell venni a tau-fluvalinátról
1:1)
anyagok:
szóló, az Élelmiszerlánc- és
Toluol:
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
legfeljebb
2011. január 28-án véglegesített
5 g/kg
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének a
következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania:

imino]butil]3-hidroxi-5[(3RS;3SR)tetrahidro-2Htiopirán-3-il]ciklohex-2enon

Etil 2-(4≥ 970 g/kg
fenoxifenoxi)e Szennyezőtil-karbamát
anyagok:
Toluol: max.
1 g/kg

332

336

kletodim

CAS-szám: 9912921-2 CIPAC-szám:
508

(5RS)-2-{(1EZ)- ≥ 930 g/kg
1-[(2E)-3-klór- Szennyezőanyagok:
alliloximino]p
toluol max.
ropil}-54 g/kg
[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3hidroxiciklohex-2-én-

2011. évi 101. szám

CAS-szám: 7912780-3 CIPAC No: 425

•

fenoxikarb

MAGYAR KÖZLÖNY

339
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331

- a nem célszervezet ízeltlábúakra
jelentett veszélyre, valamint
gondoskodnia kell arról, hogy a
felhasználási feltételek megfelelő
kockázatcsökkentő intézkedéseket
tartalmaznak;
- a vizsgálathoz használt, a toxicitási
dossziékban megadott anyagnak a
kereskedelmi forgalomba hozatalra
gyártott technikai anyag
specifikációjával való összehasonlítására.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő
szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a fenoxikarbról
szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2011. január 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének a
következtetéseit.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóság külön figyelmet fordít a
következőkre:
- a vízi szervezetek védelme. Az engedély
feltételei között adott esetben
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is
szerepelniük kell,
- a méhekre és a nem célzott
ízeltlábúakra jelentett kockázat. Az
engedély feltételei között adott esetben
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is
szerepelniük kell.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag a cukorrépa esetében
gyomirtó szerként engedélyezhető a
felhasználása.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében

biszpiribak

334

328

triflumuron

2011. évi 101. szám

329

•

333
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figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottság
által 2011. január 28- án véglegesített
felülvizsgálati jelentés és különösen
annak I. és II. függelékében a kletodimról
szóló következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a vízi
szervezetek, a madarak és az emlősök
védelmére, valamint gondoskodnia kell
arról, hogy a felhasználási feltételek
megfelelő kockázatcsökkentő
intézkedéseket tartalmaznak.
≥ 930 g/kg 2011. 08. 01. 2012. 02. 01. 2013. 01. 31. 2021. 07. 31. A. RÉSZ
CAS-szám: 1254012,6-bisz(4,6(biszpiribak
75-4 CIPAC-szám:
dimetoxiFelhasználása kizárólag rizsnél
-nátrium)
748
pirimidin-2-ilalkalmazott gyomirtó szerként
oxi)benzoeengedélyezhető.
sav
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottság
által 2011. január 28-án véglegesített, a
biszpiribakra vonatkozó felülvizsgálati
jelentés következtetéseit és különösen e
jelentés I. és II. függelékét.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a felszín alatti
víz védelmére, amennyiben a
hatóanyagot érzékeny talajú és/vagy
éghajlati adottságú régiókban
alkalmazzák. Az engedély feltételei
között adott esetben kockázatcsökkentő
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
2021. 03. 31. A. RÉSZ
≥ 955 g/kg 2011. 04. 01. 2011. 10. 01.
CAS-szám: 64628-44- 1-(2-klór0 CIPAC-szám: 548
benzoil)-3-[4- Szennyező
Felhasználása kizárólag rovarölő
anyagok: –
trifluorszerként engedélyezhető.
metoxi-fenil] N,N’-bisz-[4B. RÉSZ
karbamid
(trifluorA 6. számú mellékletben meghatározott
metoxi)fenil]
egységes elvek végrehajtása érdekében
karbamid
figyelembe kell venni a triflumuronról
legfeljebb
szóló, az Élelmiszerlánc- és

MAGYAR KÖZLÖNY

1-on

335

337

bupirimát

CAS-szám: 4148343-6 CIPAC-szám:
261

5-butil-2-etilamino-6metilpirimidin-4-il
dimetilszulfamát

27726
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Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2011. január 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének a
következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania:
- a vízi környezet védelmére,
- a mézelő méhek védelmére.
Az engedély feltételei között adott
esetben szerepelniük kell
kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
≥ 945 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
SzennyezőFelhasználása csak gombaölő szerként
anyagok:
engedélyezhető.
Etirimol:
B. RÉSZ
max. 2 g/kg
A 6. számú mellékletben meghatározott
Toluol: max.
egységes elvek érvényesítése érdekében
3 g/kg
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottság
által 2011. január 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentés és különösen
annak I. és II. függelékének a
bupirimátról szóló következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a következőkre:
- a vízi szervezetek védelme. Az engedély
feltételei között adott esetben
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is
szerepelniük kell,
- a felszín alatti víz védelme, ha a
hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy
éghajlati adottságokkal rendelkező
régiókban alkalmazzák. Az engedély
feltételei között adott esetben
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is
szerepelniük kell,
- a nem célzott ízeltlábúakra jelentett
kockázatok.
1 g/kg – 4trifluormetoxianilin:
legfeljebb
5 g/kg

334

orizalin

CAS-szám: 1904488-3 CIPAC-szám:
537

Izopropil 3,4dietoxikarbanilát

≥ 970 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31.
Szennyezőanyagok:
Toluol:
legfeljebb
1 g/kg

3,5-dinitro≥ 960 g/kg
N4,N4N-nitrozodipropilszulfa- dipropilanilamid
min: ≤ 0,1
mg/kg
Toluol: ≤ 4
g/kg

27727

A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a dietofenkarbról
szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2011. január 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének a
következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóság különös figyelmet
szentel a vízi szervezetekre és a nem
célzott ízeltlábúakra jelentett
kockázatnak, valamint gondoskodik
arról, hogy a feltételek között
kockázatcsökkentő intézkedések is
szerepeljenek.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó
szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottság
által 2011. január 28- án véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek az orizalinra
vonatkozó következtetéseit és
különösen e jelentés I. és II. függelékét.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania:
- a szerrel foglalkozók biztonságára, és
gondoskodnia kell arról, hogy a
felhasználás feltételei között szerepeljen
a megfelelő személyi védőfelszerelés
használata;
- a vízi szervezetek és a nem célzott
szervezetnek tekintett növények

2011. évi 101. szám

337

dietofenkarb CAS-szám: 8713020-9 CIPAC No: 513

•

331

MAGYAR KÖZLÖNY

336

339

332

indolil-vajsav CAS-szám: 133-32-4
CIPAC-szám: 830

etridiazol

4-(1H-indol-3il)vajsav

≥ 970 g/kg

•
2011. évi 101. szám

CAS-szám: 2593-15-9 etil-3-triklórCIPAC-szám: 518
metil-1,2,4tiadiazol-5-iléter

≥ 994 g/kg

MAGYAR KÖZLÖNY

333

27728

338

védelmére;
- a felszín alatti vizek védelmére, ha a
hatóanyagot érzékeny talajokon és/vagy
érzékeny éghajlati adottságú területeken
alkalmazzák;
- a növényevő madarakat és az
emlősöket érintő kockázatra;
- a méheket érintő kockázatra a virágzási
időszakban.
Az engedély feltételei között adott
esetben kockázatcsökkentő
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása dísznövényeknél kizárólag
növekedésszabályozóként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottság
által 2011. január 28- án véglegesített, az
indolil-vajsavra vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak I. és II.
függelékében található
következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a szerrel
foglalkozók és a dolgozók biztonságára.
Az engedélyezési feltételeknek
magukban kell foglalniuk a megfelelő
személyi védőfelszerelés használatát és
az expozíció mérséklését célzó
kockázatcsökkentő intézkedéseket.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag talaj nélküli
rendszerű üvegházakban, gombaölő
szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
Az etridiazolt tartalmazó növényvédő
szereknek a dísznövényeken kívüli
felhasználása engedélyezésekor az

CAS-szám: 1335608-6 CIPAC-szám:
359

bisz[trisz(2metil-2fenilpropil)tin]
oxid

2011. évi 101. szám

fenbutatinoxid

•

338
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340

27729

engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania az 5. § (5)
bekezdés c) pontjára, és gondoskodnia
kell arról, hogy az ilyen engedélyek
kibocsátása előtt minden szükséges adat
és információ rendelkezésre álljon.
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állat-egészségügyi Állandó Bizottság
által 2011. január 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek az etridiazolra
vonatkozó következtetéseit és
különösen a jelentés I. és II. függelékét.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak:
1. különös figyelmet kell fordítania a
szerrel foglalkozók és a dolgozók
biztonságára, valamint gondoskodnia
kell arról, hogy a felhasználási feltételek
között megfelelő kockázatcsökkentő
intézkedések szerepeljenek;
2. biztosítania kell, hogy a talaj nélküli
termesztési rendszerekből származó
szennyvíz esetében megfelelő
hulladékkezelési módszerek
alkalmazására kerül sor; a szennyvíz
csatornarendszerbe vagy természetes
víztestbe való kibocsátásának
engedélyezése esetén gondoskodnia
kell megfelelő kockázatértékelés
elvégzéséről;
3. különös figyelmet kell fordítania a vízi
szervezetekre jelentett kockázatra,
valamint gondoskodnia kell arról, hogy a
felhasználási feltételek között megfelelő
kockázatcsökkentő intézkedések
szerepeljenek.
≥ 970 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Szennyező
Felhasználása kizárólag üvegházban,
anyagok:
atkaölő szerként engedélyezhető.
bisz[hidroxi
B. RÉSZ
bisz(2A 6. számú mellékletben meghatározott
metil-2egységes elvek érvényesítése érdekében

341

341

izoxaben

CAS-szám: 82558-50- N-[3-(1-etil-17 CIPAC-szám: 701
metilpropil)1,2-oxazol- 5il]-2,6dimetoxibenz
amid

≥ 910 g/kg
Toluol: ≥
3g/kg

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2011. évi 101. szám

figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottság
által 2011. január 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek a fenbutatinoxidra vonatkozó következtetéseit és
különösen e jelentés I. és II. függelékét.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a következőkre:
- szennyezőanyag-tartalom technikai
specifikációja,
- szermaradékszint az apró termésű
paradicsomfajtákban
(cseresznyeparadicsom),
- a szerrel foglalkozók biztonsága.
A felhasználás feltételei között
szerepelnie kell a megfelelő személyi
védőfelszerelés használatának,
- a vízi szervezetekre jelentett kockázat.
Az engedély feltételei között adott
esetben kockázatcsökkentő
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2011. január 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek az izoxabenre
vonatkozó következtetéseit és különösen e
jelentés I. és II. függelékét.
Az átfogó értékelés szerint az engedélyező
hatóságnak különös figyelmet kell
fordítania a vízi szervezetekre és a nem
célzott szárazföldi növényekre jelentett
kockázatra és a metabolitok felszín alatti
vízbe való esetleges kioldódására. A
felhasználás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentő
intézkedéseknek is szerepelniük kell.

27730

fenilpropil)t
in]oxid (SD
31723):
kevesebb,
mint 3 g/kg

340

1-dekanol

CAS-szám: 112-30-1
CIPAC-szám: 831

Dekan-1-ol

≥ 960 g/kg

2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag
növekedésszabályozóként
engedélyezhető.

342

(3RS,4RS;3RS,
4SR)-3-klór-4klórmetil-1-

≥ 940 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Releváns
Felhasználása kizárólag gyomirtó
szennyezőszerként engedélyezhető.

27731

flurokloridon CAS-szám: 6121325-0 CIPAC-szám:
430

2011. évi 101. szám

343

•

B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottság
által 2011. január 28-án véglegesített, az
1-dekanolra vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak I. és II.
függelékében található
következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a következőkre:
- élelmiszereken vagy takarmányokon
való alkalmazás esetén a szermaradékok
által a fogyasztókra jelentett kockázat,
- a szerrel foglalkozókra jelentett
kockázat, és annak biztosítása, hogy
adott esetben az alkalmazási feltételek
között szerepeljen a megfelelő személyi
védőfelszerelés használata,
- a felszín alatti víz védelme, ha a
hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy
éghajlati adottságokkal rendelkező
régiókban alkalmazzák,
- a vízi szervezetekre jelentett kockázat,
- a nem célzott ízeltlábúakat és a
méheket fenyegető kockázat, amelyek ki
lehetnek téve a hatóanyagnak, ha a
hatóanyag alkalmazásának idején a
takarmányban előforduló virágzó
gyomokkal érintkezésbe kerülnek.
Adott esetben kockázatcsökkentő
intézkedéseket kell alkalmazni.

MAGYAR KÖZLÖNY

342

344

345

fenazakin

CAS-szám: 12092809-8 CIPAC-szám:
693

4-terc-butilfenetilkinazolin-4-iléter

≥ 975 g/kg

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2011. évi 101. szám

B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottság
által 2011. február 4-én véglegesített, a
flurokloridonra vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak I. és II.
függelékében található
következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania:
- a nem célnövényekre és vízi
szervezetekre jelentett kockázatra;
- a felszín alatti vizek védelmére, ha a
hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy
éghajlati adottságokkal rendelkező
régiókban alkalmazzák.
Az engedély feltételei között adott
esetben szerepelniük kell
kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag üvegházi
dísznövényeknél alkalmazott atkaölő
szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a fenazakinról
szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2011. március 11-én véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének a
következtetéseit.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóságnak:
1. különös figyelmet kell fordítania a vízi
szervezetek védelmére;
2. különös figyelmet kell fordítania a
szert kezelő személyeket érintő
kockázatra, és gondoskodnia kell arról,
hogy a felhasználás feltételei között

27732

dések:
(α,α,α-trifluorToluol: max.
m-tolil)-28 g/kg
pirrolidon

ditianon

CAS-szám: 13056148-7 CIPAC-szám:
717

1-(4-klórfenil)-1,4dihidro- 5-(2metoxietoxi)4- oxocinnolin-3karbonsav

≥ 930 g/kg

27733

CAS-szám: 3347-22-6 5,10-dihidroCIPAC-szám: 153
5,10-dioxonafto[2,3-b]-

Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2011. március 11-én véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének a
következtetéseit.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóságnak különös figyelmet kell
fordítania a szert kezelő személyeket és a
dolgozókat érintő kockázatra, és
gondoskodnia kell arról, hogy a
felhasználás feltételei között szerepeljen
a megfelelő kockázatcsökkentő
intézkedések alkalmazása. Az
engedélyező hatóságnak biztosítania
kell, hogy ne kerülhessen szintofennel
kezelt búza az élelmiszer- és
takarmányláncba.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként történő
használata engedélyezhető.

2011. évi 101. szám

344

szintofen

•

346

347
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szerepeljen a megfelelő személyi
védőfelszerelés használata;
3. különös figyelmet kell fordítania a
méhek védelmére és biztosítania kell,
hogy a felhasználási feltételek között
adott esetben kockázatcsökkentő
intézkedések is szerepeljenek;
4. olyan felhasználási feltételeket kell
biztosítania, amelyek által kizárható a
fenazakin-maradék jelenléte emberi
vagy állati fogyasztásra szánt
növényekben.
≥ 980 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
SzennyezőKizárólag emberi fogyasztásra nem
dések: 2szánt, hibridvetőmag előállítására
metoxihasznált búza növénynövekedésetanol,
szabályozójaként való használata
legfeljebb:
engedélyezhető.
0,25 g/kg
N,NB. RÉSZ
dimetilA 6. számú mellékletben meghatározott
formamid,
egységes elvek érvényesítése érdekében
legfeljebb:
figyelembe kell venni a szintofenről
1,5 g/kg
szóló, az Élelmiszerlánc- és

347

346

flutriafol

CAS-szám: 7667421-0 CIPAC-szám:
436

(RS)-2,4’difluor-α-(1H1,2,4- triazol1-ilmetil)benzhidril- alkohol

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2011. évi 101. szám

B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a ditianonról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi
Állandó Bizottság által 2011. március 11én véglegesített felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és II.
függelékének a következtetéseit.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóság különös figyelmet fordít:
- a vízi szervezetek védelmére;
- a szert kezelő személyek védelmére;
- a madarakra gyakorolt hosszú távú
kockázatokra.
A felhasználási feltételek között adott
esetben kockázatcsökkentő
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
≥ 920 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
(racemát)
Kizárólag gombaölő szerként való
Lényeges
használata engedélyezhető.
szennyezőB. RÉSZ
dések:
A 6. számú mellékletben meghatározott
dimetilegységes elvek érvényesítése érdekében
szulfát:
figyelembe kell venni a flutriafolról szóló,
legnaaz Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi
gyobb
Állandó Bizottság által 2011. március 11tartalom:
én véglegesített felülvizsgálati
0,1 g/kg
jelentésnek és különösen annak I. és II.
dimetilfüggelékének a következtetéseit.
formamid:
Az átfogó értékelésben az engedélyező
legnahatóságnak különös figyelmet kell
gyobb
fordítania:
tartalom:
- a dolgozók biztonságának védelmére,
1 g/kg
és gondoskodnia kell arról, hogy a
metanol:
felhasználás feltételei között szerepeljen
legnaa megfelelő személyi védőfelszerelés
gyobb
használata;
tartalom:
- a felszín alatti vizek védelmére,
1 g/kg
amennyiben a hatóanyagot érzékeny
talaj- és/vagy éghajlati adottságú
területeken alkalmazzák;
- a rovarevő madarakat érintő hosszú

27734

1,4-ditiin- 2,3dikarbonitril

350

CAS-szám: 1344-81-6 KalciumCIPAC-szám: 17
poliszulfid

azadirachtin CAS-szám: 1114117- 6 az azadirachtin
A esetében
CIPAC-szám: 627 az
azadirachtin A
esetében

Az azadirachtin A
esetében: ≥
111 g/kg A
B 1, B 2, G 1,
G2
aflatoxinok
összessége
nem érheti
el az azadirachtin A
mennyiségére nézve
a 300 μg/
kg-ot

27735

Azadirachtin
A: dimetil(2aR,3S,4S,
4aR,5S,7aS,8S,
10R,10aS,10b
R)-10- acetoxi3,5-dihidroxi4[(1aR,2S,3aS,6
aS,7S,7aS)- 6ahidroxi-7ametil3a,6a,7,7atetrahidro2,7-

≥ 290 g/kg

2011. évi 101. szám

349

mészkén

•

349
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távú kockázatokra.
Az engedély feltételei között adott
esetben szerepelniük kell
kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó
Bizottságban 2011. március 11-én
véglegesített, a mészkénre vonatkozó
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
megállapításokat.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóságnak fokozott figyelmet kell
fordítania a következőkre:
- a szert kezelők biztonsága, és
gondoskodnia kell arról, hogy a
használati feltételek között
szerepeljenek megfelelő óvintézkedések,
- a vízi szervezetek és a nem célzott
ízeltlábúak védelme, és gondoskodnia
kell arról, hogy a használati feltételek
között adott esetben kockázatcsökkentő
intézkedések is szerepeljenek.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő
szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottság
által 2011. március 11-én véglegesített
felülvizsgálati jelentésében, különösen
annak I. és II. függelékében szereplő
következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak különös

343

hexitiazox

CAS-szám: 7858705-0
CIPAC-szám: 439

(4RS,5RS)-5(4-klór- fenil)N-ciklohexil4- metil-2oxo-1,3-

≥ 976 g/kg
((4R,5R) és
(4S,5S) 1:1
arányú
keveréke

2011. évi 101. szám
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2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó
Bizottságban 2011. március 11-én
véglegesített, a diklofopra vonatkozó
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
megállapításokat.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak:
- fokozott figyelmet kell fordítania a szert
kezelő személyek és a dolgozók
védelmére, és az engedély feltételeként
elő kell írnia megfelelő személyi
védőfelszerelés használatát,
- fokozott figyelmet kell fordítania a vízi
szervezetekre és a nem célzott
növényekre jelentett kockázatokra, és
elő kell írnia kockázatcsökkentő
intézkedések alkalmazását.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag atkaölő szerként való
használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott

•

diklofop

MAGYAR KÖZLÖNY

348

figyelmet kell fordítania a következőkre:
- a fogyasztók étrendi expozíciója a
szermaradék határértékeinek jövőbeli
felülvizsgálatára való tekintettel,
- a nem célzott ízeltlábú és vízi
szervezetek védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő
intézkedéseket kell alkalmazni.

27736

350

metanofuro[2,
3b]oxireno[e]o
xepin-1a(2H)yl]-4-metil-8{[(2E)-2metilbut-2enoil]oxi}okta
hidro-1Hnafto[1,8ac:4,5b’c’]difurán5,10a(8H)dikarboxilát
CAS-szám: 40843Diklofop (RS)- ≥ 980 g/kg
(diklofop25-2 (kiindulási
2-[4-(2,4anyag)
metilként
diklórfenoxi)fenoxi] kifejezve)
CAS-szám: 257–
propionsav
141–8 (diklofop(Diklofopmetil)
metil) metilCIPAC-szám: 358
(RS)-2-[4-(2,4(kiindulási anyag)
CIPAC-szám: 358201 diklórfenoxi)fenoxi]
(diklofop-metil)
propionsav

353

352

alumíniumszulfát

CAS-szám: 1004301-3
CIPAC-szám: nem
létezik

bromadiolon CAS-szám: 2877256-7
CIPAC-szám: 371

Alumíniumszulfát

970 g/kg

≥ 970 g/kg
3[(1RS,3RS;1RS,
3SR)- 3-(4ƍbróm-bifenil4-il)- 3hidroxi-1fenilpropil]- 4hidroxikumarin

2011. évi 101. szám

351

•

352

27737

egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a hexitiazoxról
szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2011. március 11-én véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének a
következtetéseit.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóságnak különös figyelmet kell
fordítania a következőkre:
- a vízi szervezetek védelme. A
felhasználási feltételek között adott
esetben szerepelniük kell
kockázatcsökkentő intézkedéseknek,
- a szert kezelő személyek és a dolgozók
biztonsága. A felhasználási feltételek
között adott esetben szerepelniük kell
óvintézkedéseknek.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag zárttéri használatra, szedés
utáni baktériumölő szerként
engedélyezhető, dísznövényekhez.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó
Bizottságban 2011. március 11-én
véglegesített, az alumínium-szulfátra
vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és
különösen annak I. és II. függelékében
található megállapításokat
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag rágcsálóirtó szerként
engedélyezhető, rágcsálójáratokban
elhelyezett előkészített csalétek
formájában.
A növényvédő szerben a hatóanyag
névleges koncentrációja nem haladhatja
meg az 50 mg/kg-ot.
Használata kizárólag hivatásos
felhasználóknak engedélyezhető.

MAGYAR KÖZLÖNY

tiazolidin-3karboxamid

354

pencikuron

CAS-szám: 6606305-6
CIPAC-szám: 402

1-(4-klórbenzil)-1ciklopentil- 3fenilkarbamid

≥ 980 g/kg

27738

354

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottság
által 2011. március 11- én véglegesített
felülvizsgálati jelentésében, különösen
annak I. és II. függelékében szereplő
következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak fokozott
figyelmet kell fordítania:
- a szert munkakörükből adódóan kezelő
személyek védelmére, és az engedély
feltételeként adott esetben elő kell írnia
megfelelő személyi védőfelszerelés
használatát,
- az elsődleges és másodlagos
mérgezésnek a madarakra és a nem
célzott emlősökre jelentett kockázatára.
Az engedély feltételei között adott
esetben szerepelniük kell
kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó
Bizottságban 2011. március 11- én
véglegesített, a pencikuronra vonatkozó
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
megállapításokat.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóságnak fokozott figyelmet kell
fordítania a mindenevő nagyemlősök
védelmére. A használati feltételek között
indokolt esetben szerepelniük kell
kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

CAS-szám: 16118-49- (R)-1-(Etil3
karbamoil)etil
- karbanilát
CIPAC-szám: 95

≥ 950 g/kg

356

357

karboxin

CAS-szám: 5234-68-4 5,6-dihidro-2metil-1,4CIPAC-szám: 273
oxatiine-3karboxanilid

≥ 970 g/kg

2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó
Bizottságban 2011. március 11-én
véglegesített, a karbetamidra vonatkozó
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
megállapításokat.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóság külön figyelmet fordít a
következőkre:
a) a felszín alatti vizek védelme, ha a
hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve
éghajlati adottságú területeken
alkalmazzák;
b) a nem célzott különböző növényekre
jelentett kockázat;
c) a vízi szervezetekre jelentett kockázat.
Az alkalmazás feltételei között adott
esetben kockázatcsökkentő
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként
engedélyezhető, vetőmagok kezelésére.
Az engedélyező hatóság gondoskodik
arról, hogy az engedélyben feltételként
szerepeljen a vetőmag bevonásának
kizárólag speciális vetőmagkezelő
létesítményekben történő elvégezésére
vonatkozó kikötés, valamint hogy e
létesítmények az elérhető legjobb
technológiát alkalmazzák a tárolás,
szállítás és felhasználás során keletkező
porfelhők környezetbe való kijutásának
megakadályozása érdekében.

27739

B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott

2011. évi 101. szám

karbetamid

•

356

MAGYAR KÖZLÖNY

355

359

dazomet

CAS-szám: 533-74-4
CIPAC-szám: 146

≥ 950 g/kg

MAGYAR KÖZLÖNY

3,5-dimetil1,3,5tiadiazinan-2tion
vagy
tetrahidro3,5-dimetil1,3,5tiadiazin-2tion

27740

357

•
2011. évi 101. szám

egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó
Bizottságban 2011. március 11-én
véglegesített, a karboxinra vonatkozó
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
megállapításokat.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóság külön figyelmet fordít a
következőkre:
a) a szert kezelő személyeket érintő
kockázat;
b) a felszín alatti vizek védelmére, ha a
hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve
éghajlati adottságú területeken
alkalmazzák;
c) a madarakat és az emlősöket érintő
kockázatra.
A használati feltételek között indokolt
esetben szerepelniük kell
kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag fonalféregölő, gombaölő,
gyomirtó és rovarölő szerként
engedélyezhető. Kizárólag
talajfertőtlenítőként való használata
engedélyezhető. Felhasználására
hároméves gyakorisággal kerülhet sor.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó
Bizottságban 2011. március 11-én
véglegesített, a dazometre vonatkozó
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
megállapításokat.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóság külön figyelmet fordít a
következőkre:
a) a szert kezelőkre, más dolgozókra és a
közelben tartózkodókra jelentett kockázat;

353

CAS-szám: 108-62-3
(tetramer)
9002-91-9
(homopolimer)
CIPAC-szám: 62

paklobutrazol CAS-szám: 7673862-0
CIPAC-szám: 445

r-2, c-4, c-6, c8- tetrametil1,3,5,7–
tetraoxán

27741

(2RS,3RS)-1(4-klór- fenil)4,4-dimetil-2(1H- 1,2,4triazol-1il)pentán-3-ol

2011. évi 101. szám

359

metaldehid

•

360

MAGYAR KÖZLÖNY

358

b) a felszín alatti vizek védelme, ha a
hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve
éghajlati adottságú területeken
alkalmazzák;
c) a vízi szervezetekre jelentett kockázat.
A használati feltételek között indokolt
esetben szerepelniük kell
kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
≥ 985 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag csigaölő szerként
acetaldehid
engedélyezhető.
max. 1,5
B. RÉSZ
g/kg
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó
Bizottságban 2011. március 11-én
véglegesített, a metaldehidre vonatkozó
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
megállapításokat.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóság külön figyelmet fordít a
következőkre:
a) a szert kezelő személyeket és a
dolgozókat érintő kockázat;
b) a fogyasztók étkezési expozíciója a
szermaradék-határértékek jövőbeni
felülvizsgálata céljából;
c) a madarakat és az emlősöket érintő
akut és hosszú távú kockázat.
Az engedélyező hatóság gondoskodik
arról, hogy az engedélyek feltételei
között hatékony kutyariasztó anyag
alkalmazása is szerepeljen.
Az alkalmazás feltételei között adott
esetben kockázatcsökkentő
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
≥ 930 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag a növekedésszabályozóként
való használat engedélyezett.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében

≥ 940 g/kg

361

343

fluometuron CAS-szám: 2164-17-2 1,1-dimetil-3(α,α,α CIPAC-szám: 159
trifluor-mtolil)karbamid

≥ 940 g/kg

2011. évi 101. szám

(2RS,3RS;2RS,
3SR)-2-(4klór-fenil)-3ciklopropil-1(1H-1,2,4triazol-1-il)
bután-2-ol

•

ciprokonazol CAS-szám: 9436106-5
CIPAC-szám: 600

MAGYAR KÖZLÖNY

358

27742

360

figyelembe kell venni a paklobutrazolról
szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2011. március 11-én véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének a
következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az
engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a vízinövényekre
jelentett kockázatra és gondoskodnia
kell arról, hogy a használati feltételek
között adott esetben szerepeljenek
megfelelő kockázatcsökkentő
intézkedések.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó
Bizottságban 2011. március 11-én
véglegesített, a ciprokonazolra
vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és
különösen annak I. és II. függelékében
található megállapításokat.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóság külön figyelmet fordít a
következőkre:
a) a fogyasztók étkezési kitettsége a
triazolból származó metabolitoknak
(TDM-ek);
b) a vízi szervezetekre jelentett kockázat.
A használati feltételek között indokolt
esetben szerepelniük kell
kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhető, gyapothoz.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott

27743

N-terc-butilN’-(4-etilbenzoe)- 3,5dimetilbenzo-
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tebufenozid CAS-szám: 11241023-8
CIPAC-szám: 724

•

355
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egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó
Bizottságban 2011. március 11-én
véglegesített, a fluometuronra
vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és
különösen annak I. és II. függelékében
található megállapításokat.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóságnak:
a) fokozott figyelmet kell fordítania a
szert kezelők és a dolgozók
biztonságának védelmére, és
gondoskodnia kell arról, hogy a
használati feltételek között szerepeljen a
megfelelő személyi védőfelszerelés
használata;
b) fokozott figyelmet kell fordítania a
felszín alatti vizek védelmére, ha a
hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve
éghajlati adottságú területeken
alkalmazzák; gondoskodik arról, hogy az
engedélyezés feltételei között
kockázatcsökkentő intézkedések is
szerepeljenek, továbbá azirányú
kötelezés, hogy a veszélyeztetett
területeken, amennyiben szükséges, a
fluometuron és a talajban található
demetil-fluometuron és trifluor-metilanilin esetleges kimosódását monitoring
programokkal ellenőrizzék;
c) fokozott figyelmet kell fordítania a
földigiliszták kivételével a nem célzott
talajlakó makro organizmusokra és a
nem célzott növényekre, továbbá
gondoskodnia kell arról, hogy az
engedély feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentő intézkedések
is szerepelnek.
≥ 970 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Releváns
Kizárólag rovarölő szerként
szennyezőengedélyezhető.
dés t-butilhidrazin <

0,001 g/kg

MAGYAR KÖZLÖNY

B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó
Bizottságban 2011. március 11-én
véglegesített, a tebufenozidra vonatkozó
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
megállapításokat.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóságnak:
1) fokozott figyelmet kell fordítania a
szert kezelő személyeknek és a
dolgozóknak a munka-egészségügyi
várakozási idő utáni védelmére, és az
engedély feltételeként elő kell írnia
megfelelő védőfelszerelés használatát;
2) fokozott figyelmet kell fordítania a
felszín alatti vizek védelmére, ha a
hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve
éghajlati adottságú területeken
alkalmazzák;
3) fokozott figyelemmel kell lennie a vízi
szervezetek védelmére, és gondoskodnia
kell arról, hogy a használati feltételek
között megfelelő kockázatcsökkentő
intézkedések is szerepeljenek;
4) fokozott figyelemmel kell lenni a nem
célzott Lepidoptera rovarokra jelentett
kockázatra.
Az engedély feltételei között adott
esetben szerepelniük kell
kockázatcsökkentő intézkedéseknek.”

27744

hidra-zid

•
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A vidékfejlesztési miniszter 85/2011. (IX. 1.) VM rendelete
a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló
161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, valamint a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

(1) A szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1. § E rendelet alkalmazásában:]
„g) egyéni szerkezetátalakítási és -átállítási terv (a továbbiakban: Egyéni terv): a szerkezetátalakítási támogatás
igénybevételéhez a kérelmezõ által a 2010/2011, a 2011/2012, valamint a 2012/2013 borpiaci évek alatt
megvalósítandó tevékenységek összesítése,”
(2) Az R. 1. § n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1. § E rendelet alkalmazásában:]
„n) támogatható területnagyság: a támogatási kérelemben, az Egyéni terven, a tulajdoni lap másolat(ok)on megjelölt,
valamint az ellenõrzésen mért összefüggõ terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 ha
területnagyságot.”

2. §

(1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adott borpiaci évre vonatkozóan az e rendelet alapján kifizethetõ támogatási keretösszegrõl az
agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt
(a továbbiakban: MVH), amely a keretösszegrõl közleményt tesz közzé.”
(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellentételezõ pénzbeli kompenzáció összege a támogatható
területnagysággal arányos, amelynek mértéke hektáronként 1800 euró.”

3. §

Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nem igényelhetõ támogatás 3300 tõ/ha tõszámnál alacsonyabb tõszámú ültetvényre.”

4. §

Az R. 6. § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A borvidéki tervet érintõ jogszabályi változás következtében szükségessé váló módosítás kivételével a borvidéki
terv (1) bekezdés szerinti módosításai a 2014/2015 borpiaci évtõl alkalmazandók.”

5. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A támogatás igénybevételéhez a Borvidéki terv alapján Egyéni tervet kell készíteni.
(2) Egyéni tervet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki (amely)
a szerkezetátalakításban részesíteni kívánt ültetvény használója.
(3) Az Egyéni tervben szerepeltetni kell a hegybíró arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az Egyéni terv megfelel
a Borvidéki tervben foglaltaknak.
(4) Az Egyéni tervet a tevékenység megkezdése elõtt kell benyújtani egy eredeti példányban postai úton az
MVH részére. Egyéni tervet benyújtani 2011. október 1. és 2011. december 15. között lehet. A benyújtás idõpontjának
az Egyéni terv postára adásának napja minõsül.
(5) Egyéni tervet kizárólag érvényes telepítési engedély birtokában lehet benyújtani.
(6) A tevékenység egy borpiaci év alatt történõ végrehajtása magában foglalja az ültetési munkák elvégzését,
továbbá a teljes körû támrendszer létesítést.
(7) A tevékenység két egymást követõ borpiaci év alatt történõ végrehajtása esetén az elsõ borpiaci évben kell
megvalósítani az ültetési munkálatokat. Az elsõ borpiaci évben támrendszer létesítésére támogatás nem igényelhetõ.
A második borpiaci évben kell megvalósítani a teljes körû támrendszer létesítést, valamint az elõzõ évben nem
megeredt vagy elpusztult tövek teljes körû pótlását. A második borpiaci évben a beállottságnak el kell érnie a 95%-ot.
(8) Egy kérelmezõ kizárólag egy Egyéni tervet nyújthat be.”
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6. §

Az R. 8. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az Egyéni terv benyújtásának feltételei
8. § (1) Az Egyéni tervet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó
közlemény szerinti nyomtatványon kell benyújtani. Az Egyéni terv az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a kérelmezõ azonosításához szükséges adatok (regisztrációs szám, név, cím, kapcsolattartási információk);
b) a tevékenység megjelölése;
c) a tevékenységgel érintett ültetvény részletezése (borvidék, helység, helyrajzi szám, a helyrajzi számhoz tartozó
telepítési engedély száma, a tevékenységgel érintett területnagyság);
d) a tevékenység végrehajtása során elvégezni tervezett mûveletek megnevezése borpiaci évenként;
e) a VINGIS térkép igénylõlap kódja;
f) a terület lejtésének mértéke.
(2) Az Egyéni tervhez csatolni kell:
a) valamennyi földtulajdonosnak a 4. számú melléklet szerinti, vagy azzal megegyezõ adattartalmú, 2011. július 31-e
után kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátalakításhoz hozzájárul,
b) haszonélvezeti, özvegyi, vagy végrehajtási joggal terhelt terület esetében valamennyi haszonélvezeti, özvegyi
joggal rendelkezõ személy, vagy végrehajtási jog jogosultjának a 4. számú melléklet szerinti, vagy azzal megegyezõ
adattartalmú, 2011. július 31-e után kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátalakításhoz hozzájárul.
(3) A hegybíró az Egyéni terv ellenjegyzésével egyidejûleg az Egyéni tervben megjelölt terület(ek) vonatkozásában
elektronikus úton megküldi a Földmérési és Távérzékelési Intézet részére a VINGIS térkép igénylõlap adatait.”

7. §

Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § Nem igényelhetõ támogatás az olyan ültetvényre,
a) amelynek telepítését a 2010/2011 borpiaci évet megelõzõen kezdték meg,
b) amelyre vonatkozóan az Egyéni terv benyújtását megelõzõ 10 borpiaci éven belül a 4. § (1) bekezdésében
meghatározott támogatást vettek igénybe,
c) amelyre vonatkozóan nemzeti forrásból finanszírozott telepítési támogatást vettek igénybe és az ültetvény
telepítése 2000. január 1-jét követõen történt,
d) amely termõhelyi kataszterbe nem sorolt területen van,
e) amely nem borvidékbe sorolt településen fekszik,
f) amely nem minõsül az 1. § j) pontja szerinti ültetvénynek,
g) amelyet nem érvényes vagy hatályos telepítési engedély alapján telepítettek,
h) amelyet a telepítési engedély rendelkezéseitõl eltérõen telepítették,
i) amely nem felel meg a Borvidéki tervnek,
j) amelyet nem az e rendelet elõírási szerint készítettek el.”

8. §

(1) Az R. A következõ 9/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Az Egyéni terv elfogadása, módosítása és elutasítása
9/A. § (1) Az MVH az Egyéni terveket beérkezési sorrendben 2012. március 31-ig bírálja el.
(2) Az MVH a 4. § (2) bekezdése szerinti keretösszeg erejéig hagyja jóvá az Egyéni terveket.
(3) A döntés napján ismert támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel,
a keretkimerülés napján beérkezett Egyéni tervek közötti sorrend az Egyéni tervekben szereplõ területnagyság
növekvõ sorrendjével azonos.
(4) Az MVH a 4. § (2) bekezdése szerinti keretösszegen felül benyújtott Egyéni tervet elutasítja.
(5) Az Egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat alapján a szerkezetátalakítást legkésõbb 2013.
május 31-ig kell végrehajtani.
(6) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthetõ fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló
határidõ nem hosszabbítható meg.”
(2) Az R. a következõ 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § (1) A jóváhagyott Egyéni tervet módosítani kizárólag
a) a borvidéki tervben szereplõ fajtára vonatkozóan,
b) a támogatás nagyságát nem befolyásoló méretben a sor- és tõtávra vonatkozóan, vagy
c) az Egyéni tervben, vagy az ahhoz tartozó mellékletekben szereplõ személyes adatokban bekövetkezõ változások
esetében lehet.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 101. szám

27747

(2) Az Egyéni terv kizárólag a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen módosítható.
(3) Az Egyéni terv módosítása során a változás igazolására vonatkozó dokumentumokat csatolni kell.”
(3) Az R. a következõ 9/C. §-sal egészül ki:
„9/C. § Az MVH az Egyéni tervet elutasítja, ha
a) az Egyéni terv nem felel meg annak benyújtásakor hatályos Borvidéki terv elõírásainak;
b) a támogatható területnagyság kisebb mint 0,2 hektár;
c) az Egyéni terv benyújtásakor a kérelmezõ nem rendelkezik érvényes telepítési engedéllyel;
d) az Egyéni tervben megjelölt terület termõhelyi kataszterbe nem sorolt területen van;
e) az Egyéni tervben megjelölt terület nem Borvidéki településen fekszik;
f) megállapítást nyer, hogy a kérelmezett ültetvény(ek)re vonatkozóan szõlõültetvény szerkezetátalakítási és
-átállítási támogatást, vagy nemzeti forrásból finanszírozott telepítési támogatást vettek igénybe és az ültetvény
telepítése 2000. január 1-jét követõen történt;
g) a tevékenység végrehajtása a 2010/2011 borpiaci év elõtt megkezdõdött.”
9. §

Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) A tevékenység végrehajtását követõen a támogatási kérelmet egy eredeti példányban postai úton az MVH
részére kell benyújtani.
(2) A támogatási kérelmeket az adott borpiaci évben az Egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan
április 1. és június 15. közötti idõszakban lehet benyújtani, a benyújtás idõpontjának a támogatási kérelem postára
adásának napja minõsül.
(3) Támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki (amely) az MVH által jóváhagyott Egyéni tervvel rendelkezik.
(4) A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a kérelmezõ azonosításához szükséges adatok (regisztrációs szám, név, cím, kapcsolattartási információk);
b) az Egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat iktatószáma.
(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az ültetvény támrendszerérõl készített vázrajzot,
b) az ültetvényleltárt a 6. számú melléklet szerint,
c) szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát.
(6) A támrendszerrõl készített vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok
átmérõjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop rögzítés módját.
(7) A támogatási kérelmeket az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó
közlemény szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(8) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthetõ fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló
határidõ nem hosszabbítható meg.
(9) A 7. § (7) bekezdése szerinti végrehajtás esetén az elsõ borpiaci évre benyújtott támogatási kérelemhez nem kell
mellékelni az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumot.”

10. §

Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás – a jogszabályi feltételek teljesülése mellett – csak az Egyéni terv benyújtásakor érvényes Borvidéki
tervben meghatározott feltételeknek megfelelõen és az Egyéni terv alapján végrehajtott tevékenységre igényelhetõ.”

11. §

Az R. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) Támogatás kizárólag abban az esetben vehetõ igénybe, amennyiben a kérelmezõ igazolt származású
szaporítóanyagot használt fel, amely lehet
a) engedélyes árutermõ iskolában elõállított, hatóság által ellenõrzött, minõsített ültetési anyag,
b) hatóságilag ellenõrzött, igazolt eredetû alapanyag felhasználásával, házi szaporító iskolában, saját célra elõállított
ültetési anyag vagy,
c) más uniós tagállamban elõállított, a hazai minõségi elõírásoknak minden tekintetben megfelelõ ültetési anyag.
(2) Kizárólag új, korábban nem használt alapanyagok beszerzése, valamint felhasználása támogatható.”

12. §

Az R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ültetvény beállottságának el kell érnie a 90%-ot.”
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13. §

Az R. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § Az MVH a támogatási kérelmet elutasítja, ha
a) a kérelemben megjelölt tevékenység nem felel meg a jóváhagyott Egyéni tervnek,
b) a kérelem benyújtásakor a tevékenység befejezése még nem történt meg,
c) a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár,
d) a beállottság mértéke nem éri el a 90%-ot,
e) a kérelmezõ nem a 17. § (1) bekezdésnek megfelelõ szaporítóanyagot használt fel,
f) az ültetvény telepítésekor az engedély rendelkezéseitõl eltérõen jártak el,
g) az ültetvény nem minõsül az 1. § j) pontja szerinti ültetvénynek,
h) a helyszíni ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmezõ használatában álló ültetvény nem a kérelemben
megjelölt helyrajzi számú területen található.”

14. §

Az R. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.
(2) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés
napján beérkezett támogatási kérelmek közötti sorrend a támogatási kérelmekben szereplõ területnagyság növekvõ
sorrendjével azonos.
(3) A támogatás kifizetésének határideje a támogatási kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e.”

15. §

Az R. 22. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a 2011/2012 borpiaci év vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmek alapján az összesített támogatási
igény az adott borpiaci évre meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási
igényt tartalmazó, a 10. § (2) bekezdésben jelölt határidõig beérkezõ támogatási kérelmek kifizetése 2012. október 16.
után történik a 2012/2013 borpiaci évre meghatározott keretösszeg terhére.”

16. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

17. §

18. §

19. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Az R. 1. § c) pontjában a „mûvelésmód” szövegrész helyébe a „mûvelési mód” szövegrész lép.
Az R. 1. § j) pontjában a „mûvelésmódnak” szövegrész helyébe a „mûvelési módnak” szöveg lép.
Az R. 4. § (3) bekezdésében a „keretösszeg” szövegrész helyébe az „összeg” szövegrész lép.
Az R. 5. § (2) bekezdés g) pontjában a „mûvelésmódokat” szövegrész helyébe a „mûvelési módokat” szöveg lép.
Az R. 5. § (3) bekezdésében a „mûvelésmódok” szövegrész helyébe a „mûvelési módok” szöveg lép.
Az R. 6. számú mellékletében az „Ültetvény helye (helyrajzi szám)” szövegrész helyébe az „Ültetvény helye (helység,
helyrajzi szám)” szöveg lép.
Hatályát veszti az
a) R. 1. § d) és k) pontja;
b) R. 2. § c) pontja;
c) R. 11. §-a;
d) R. 16. § (2)–(4) bekezdései;
e) R. 18. § (4) bekezdése;
f) R. 19. §-a;
g) R. 23. § (3) bekezdése;
h) R. 24. § (2) bekezdése.

(1) Az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegû
(de minimis) támogatásról szóló 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 5. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Egy mezõgazdasági termelõ csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ugyanazon károsodott ültetvényterületre
csak egy támogatási kérelem nyújtható be.”
(2) A VM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szakigazgatási szerv a támogatási kérelmek jogszerûségét megvizsgálja és záradékkal látja el, amelynek során
ellenõrzi a mezõgazdasági termelõ 2. § (4) bekezdése szerinti jogosultságát, a tavaszi fagykár támogatási kérelem
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benyújtásakor fennálló mértékét és a szükség szerinti helyszíni ellenõrzés eredménye alapján záradékában javaslatot
tesz a támogatható ültetvényterület nagyságára.”
(3) A VM rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az MVH a záradékban foglalt adatok alapján, a mezõgazdasági de minimis nyilvántartásban szereplõ adatok
figyelembevételével megállapítja a támogatás mértékét, a jogos támogatási igényt és dönt a támogatási kérelemrõl.
Az MVH a jóváhagyott támogatásról és támogatási összegekrõl a kifizetések végrehajtását követõ 30 napon belül
tájékoztatja az agrárpolitikáért felelõs minisztert (a továbbiakban: miniszter).”
(4) A VM rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A miniszter a megfelelõ támogatási összegeket a Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcímcsoport
terhére biztosítja a 1003200-00287560-00000017 számú MVH Agrártámogatások lebonyolítási számlán keresztül.
Az MVH 2011. szeptember 30-áig, de legkésõbb a forrás rendelkezésre állásától számított 15 napon belül intézkedik
a támogatás kifizetésérõl.”
20. §

Hatályát veszti a VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában a „Javasolt összeg” szövegrész.

21. §

A VM rendelet a következõ 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008.
(XII. 18.) FVM rendelet módosításáról szóló 85/2011. (IX. 1.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet)
módosított 5. § (2) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni
kell.”

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelethez
„1. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

A hektáronkénti támogatási összegek fajtaváltás tevékenységnél

A szaporítóanyag
kategóriája

ültetési munkák elvégzése

oltvány

dugvány

támrendszer létesítés elvégzése egyes
függöny és fejmûvelés kivételével
(2,5 m átlagos sortávolság felett)

5000 tõ/ha és Bázis,
a felett
certifikált
standard
5000 tõ/ha
bázis,
alatt
certifikált
standard
5000 tõ/ha és bázis,
a felett
certifikált
standard
5000 tõ/ha
bázis,
alatt
certifikált
standard

Igénybe vehetõ
maximális
támogatási
összegek 75%-os
támogatási szint
esetében
(EUR/ha)

Igénybe vehetõ
maximális
támogatási
összegek 50%-os
támogatási szint
esetében
(EUR/ha)

7200

4800

6300
6300

4200
4200

5400
5700

3600
3800

5100
5100

3400
3400

4500
3900

3000
2600
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3200
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Igénybe vehetõ
maximális
támogatási
A szaporítóanyag
összegek 75%-os
kategóriája
támogatási szint
esetében
(EUR/ha)

Igénybe vehetõ
maximális
támogatási
összegek 50%-os
támogatási szint
esetében
(EUR/ha)

támrendszer létesítés elvégzése egyes
függöny és fejmûvelés kivételével
(2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)
támrendszer létesítés elvégzése egyes
függöny és fejmûvelés esetén
A támogatási összeg növelésének
mértéke tevékenységenként, ha
a támogatással érintett terület átlagos
lejtése 5% feletti és 10% vagy az alatti
A támogatási összeg növelésének
mértéke tevékenységenként, ha
a támogatással érintett terület átlagos
lejtése 10% feletti

A hektáronkénti támogatási összegek ültetvény áttelepítése tevékenységnél

ültetési munkák elvégzése

oltvány

dugvány

támrendszer létesítés elvégzése egyes
függöny és fejmûvelés kivételével
(2,5 m átlagos sortávolság felett)
támrendszer létesítés elvégzése egyes
függöny és fejmûvelés kivételével
(2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)
támrendszer létesítés elvégzése egyes
függöny és fejmûvelés esetén
A támogatási összeg növelésének
mértéke tevékenységenként, ha
a támogatással érintett terület átlagos
lejtése 5% feletti és 10% vagy az alatti
A támogatási összeg növelésének
mértéke tevékenységenként, ha
a támogatással érintett terület átlagos
lejtése 10% feletti

5000 tõ/ha és Bázis,
a felett
certifikált
standard
5000 tõ/ha
bázis,
alatt
certifikált
standard
5000 tõ/ha és bázis,
a felett
certifikált
standard
5000 tõ/ha
bázis,
alatt
certifikált
standard

6600

4400

5700
5700

3800
3800

4800
5100

3200
3400

4500
4500

3000
3000

4200
3900

2800
2600
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A vidékfejlesztési miniszter 86/2011. (IX. 1.) VM rendelete
az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program
2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeirõl szóló
50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti
beruházási támogatások feltételeirõl szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (8) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A mûvelet elszámolásához benyújtott bizonylatok – a 11. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével – nem lehetnek
korábbiak a támogatási kérelem benyújtásának dátumánál.”

2. §

Az R. 16. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A beruházási támogatások vonatkozásában, a vis maior esemény igazolásával egyidejûleg elõterjesztett, arra
irányuló kifejezett kérelem esetén az MVH az e rendeletben foglalt megvalósítási határidõt egy alkalommal legfeljebb
egy évvel – a 2012-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén legfeljebb 2015. február 28-ig – meghosszabbítja,
amennyiben az ügyfél a beruházást az (5) bekezdésben foglaltak szerint megkezdte. A megvalósítási határidõ
meghosszabbítására irányuló kérelem a 18. § (1) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott megvalósítási
határidõ lejártát követõen nem terjeszthetõ elõ.
(5) A beruházás megkezdése, a 16. § alkalmazásában igazolt, amennyiben az ügyfél legalább egy, kifizetési
kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerõs határozattal rendelkezik, amelyben nem csak egyéb
elszámolható kiadást hagyott jóvá az MVH.
(6) Amennyiben a megvalósítási határidõt a (4) és (5) bekezdésben foglalt feltételek megvalósulása esetén, az MVH
döntésével meghosszabbítja, az ügyfél e rendelet szerint fennálló üzemeltetési kötelezettsége a meghosszabbítás
idõtartamával meghosszabbodik, és kifizetési kérelem ebben az esetben is csak a 10. § szerinti határidõig
nyújtható be.”

3. §

Az R. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27. § (1) A támogatás célja:
a) az akvakultúra termelési kapacitás növelése új halgazdaságok építésével;
b) a termelésben már meglévõ halgazdaságok korszerûsítése vagy bõvítése;
c) a biztonságos halhústermelés termelési alapjainak és feltételrendszerének biztosítása;
d) a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a termelékenység és a hatékonyság növelése az
akvakultúrában, elsõsorban a technikai és technológiai színvonal javításán keresztül;
e) halkeltetõk építése, felújítása, illetve modernizálása, a haltermelés során a környezeti terhelés csökkentése;
f) a halászati telephelyeken történõ közvetlen értékesítési lehetõségek kiszélesítése;
g) az akvakultúra ágazatban dolgozók munka- és biztonsági körülményeinek, valamint jövedelmi helyzetének
javítása, továbbá a munkahelyek megõrzése.
(2) A támogatás (1) bekezdésben meghatározott célkitûzései a HOP 2. tengelyének alábbi alintézkedéseit valósítják
meg:
a) 1. alintézkedés: termelési kapacitás növelése új halgazdaságok építésével;
b) 2. alintézkedés: a termelésben meglévõ gazdaságok korszerûsítése vagy bõvítése;
c) 3. alintézkedés: halkeltetõk építése, bõvítése, korszerûsítése;
d) 4. alintézkedés: telephelyen megvalósuló szociális- és munkakörülményeket javító beruházások;
e) 5. alintézkedés: a telephelyeken történõ közvetlen értékesítés lehetõségeinek kiszélesítése.”

4. §

Az R. 30. §-a helyében a következõ rendelkezés lép:
„30. § (1) A támogatás célja:
a) a természetesvízi halászat hagyományainak megõrzése;
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b) a halászati eszközök, felszerelések korszerûsítése;
c) biztonságos munkakörülmények megteremtése;
d) higiéniai, termékminõségi fejlesztés;
e) környezetre gyakorolt pozitív hatás
a természetes vízi halászati felszerelések beszerzésére és korszerûsítésére igénybe vehetõ támogatás által.
(2) A támogatás (1) bekezdésben meghatározott célkitûzései a HOP 2. tengelyének alábbi alintézkedéseit valósítják
meg:
a) 1. alintézkedés: a természetesvízi halszállítást érintõ beruházások, különösen a munkakörülmények és a higiéniai
feltételek biztosítására, a termékek minõségének javítására;
b) 2. alintézkedés: a természetesvízi halászat eszközrendszerének modernizálása, a kifogott hal tárolását szolgáló
berendezések fejlesztését célzó beruházások.”
5. §

Az R. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. § (1) A támogatás célja
a) a munkafeltételek javítása;
b) a közegészségügyi és higiéniai feltételek javítása;
c) a termékminõség felügyelete és javítása;
d) kiváló minõségû termékek elõállítása új piacok számára;
e) a környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése;
f) a melléktermékek és hulladékok hasznosításának javítása;
g) új termékek elõállítása, innovatív termelési módszerek kifejlesztése
új halfeldolgozó kapacitások létrehozása; illetve a meglévõ halfeldolgozó kapacitások bõvítése, fejlesztése,
korszerûsítése által.
(2) A támogatás (1) bekezdésben meghatározott célkitûzései a HOP 2. tengelyének alábbi alintézkedéseit valósítják
meg:
a) 1. alintézkedés: halfeldolgozó kapacitás növelése (új egységek építése és/vagy meglévõ egységek bõvítése);
b) 2. alintézkedés: halfeldolgozó egységek fejlesztése, korszerûsítése;
c) 3. alintézkedés: a munkafeltételek, a higiéniai, és a közegészségügyi körülmények javítására irányuló beruházások
létesítése.”

6. §

Az R. a következõ 40. §-sal egészül ki:
„40. § E rendeletnek az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program
2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeirõl szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról
szóló 86/2011. (IX. 1.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított 10. § (8) bekezdését, 16. §
(4)–(6) bekezdését, 27. § (1) bekezdését és (2) bekezdés a)–c) pontját, 30. § (1) bekezdését, 33. § (1) bekezdését és
(2) bekezdés a)–b) pontját az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

7. §

Hatályát veszti a 31. § (3) bekezdésében a „vagy csónak” szövegrész.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

IX.

•

27753

2011. évi 101. szám

Határozatok Tára

A Kormány 1298/2011. (IX. 1.) Korm. határozata
a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoportról
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok
megállapításáról szóló, 2005. december 23-i 2150/2005/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2150/2005/EK
bizottsági rendelet) 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott stratégiai légtérgazdálkodási feladatok végrehajtásának
elõkészítése, véleményezése érdekében – létrehozza a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoportot
(a továbbiakban: NLKM).
2. Az NLKM tagjai a közlekedésért felelõs minisztérium közlekedésért felelõs helyettes államtitkára, a légügyi fõigazgatói
feladatokat ellátó személy, a légiközlekedési hatóság vezetõje, a légiforgalom irányítására jogszabályban kijelölt
szervezet vezetõje, a honvédelemért felelõs minisztérium katonai légiforgalom szervezéséért felelõs vezetõje,
a Magyar Honvédségnek a katonai légiforgalmi irányításért és a légvédelemért felelõs vezetõje, valamint hatáskörébe
tartozó ügyben az Országos Rendõr-fõkapitányság rendészeti igazgatója. Az NLKM tagjai helyettesíthetõek.
3. Az NLKM elnöke a közlekedésért felelõs minisztérium közlekedésért felelõs helyettes államtitkára, titkára a légügyi
fõigazgatói feladatokat ellátó személy.
4. A NLKM ülésein részt vesz
a) állandó tanácskozási joggal a Terrorelhárítási Központ képviselõje, az Alkotmányvédelmi Hivatalnak
a légiközlekedés nemzetbiztonsági feladataiért felelõs szervezeti egységének vezetõje,
b) a környezetvédelmi korlátozott légtereket, a környezetvédelmet, valamint a természetvédelmet érintõ
kérdésekben tanácskozási joggal a környezetvédelemért és a természetvédelemért felelõs miniszter képviselõje,
c) az ülés napirendjén szereplõ tárgykör tárgyalásán tanácskozási joggal az elõterjesztõ, ha az nem az NLKM tagja,
d) az NLKM tagjainak, valamint az ülés a)–b) pont szerinti résztvevõinek – az ülés napirendjének véglegesítését
megelõzõ – javaslatára meghívott személy vagy szervezet képviselõje.
5. Az NLKM a mûködésének részletes szabályait az ügyrendjében határozza meg.
6. Az NLKM feladatai a következõk:
a) a 2150/2005/EK bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdés
aa) b), f), m) pontjában meghatározott feladatok ellátása,
ab) c), d) és e) pontjában meghatározott feladatokkal összefüggõ javaslatok véleményezése,
ac) l), n) pontjában meghatározott feladatokkal összefüggõ javaslattétel;
b) a légtér magyar és külföldi állami légijármûvek által történõ igénybevételére és az ehhez szükséges
légtérhasználatról szóló – az Országgyûlés és a Kormány hatáskörébe tartozó – döntésekre vonatkozó javaslat
elõkészítése.
7. Ez a határozat a közzétételét követõ nyolcadik napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozata
a járások kialakításáról
A Kormány a járások kialakítása és az ehhez szükséges intézkedések biztosítása érdekében a következõ határozatot hozza:
1. A Kormány szükségesnek tartja a járás mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintû területi és szervezeti
egysége kialakítását a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése
érdekében.
2. A Kormány a járások kialakításának elveit a következõk szerint határozza meg:
a) A járások kialakításának idõpontja 2013. január 1.
b) A járások kialakításával olyan területi léptékû alsószintû államigazgatási egységek jöjjenek létre a település és
a megye szintje között, ahol a telepített feladatok méretgazdaságos elvégzésére van lehetõség.
c) A járások kialakítása vegye figyelembe az országon belüli településszerkezeti különbségeket, az egyes
nagytérségek sajátosságait.
d) A járásrendszer bevezetése biztosítsa a térszervezõ funkciókat betöltõ települések fejlõdését, és lehetõség szerint
járuljon hozzá az ország hátrányos helyzetû térségeinek felzárkóztatásához.
e) A járások területének kialakítása során törekedni kell a járás területének más állami, államigazgatási területi
egységekkel, illetékességi területekkel való összhangjára, határaik lehetõség szerint metszés nélküli
egybeesésére.
f) A járások területe a megyék határaihoz metszés nélkül igazodjon.
g) A járási székhely olyan település legyen, ahol már kiépült az államigazgatási infrastruktúra.
h) A járáson belül a székhelytõl legtávolabb levõ település lehetõség szerint ne legyen messzebb 30 kilométernél,
a székhely kijelölésénél figyelembe kell venni a közlekedési infrastruktúra és a közúti-vasúti megközelíthetõség
szempontjait, a tömegközlekedési lehetõségeket.
i) Az egymáshoz közeli, megfelelõ adottságú települések esetében a jelentõsebb igazgatási infrastruktúrával
és/vagy központi elhelyezkedéssel rendelkezõ legyen a járás székhelye.
j) A járások kialakítása során szervezeti szinten is szét kell választani az önkormányzati és államigazgatási feladatok
ellátását.
k) A járásokban járási hivatalok, a fõvárosban kerületi járási hivatalok mûködjenek, amelyek legyenek a fõvárosi és
megyei kormányhivatalok kirendeltségei.
l) A járási hivatalok és a kerületi hivatalok (a továbbiakban együtt: járási hivatalok) kialakítása az államigazgatási
feladatokat ellátó szervek – a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségei és a polgármesteri hivatalok –
bázisán, a mûködési feltételek és szervezeti kapacitás feladatokat követõ átcsoportosításával történjen.
m) A járási hivatalok szervezeti egységeként mûködõ járási kormányablakok kialakítása tegye lehetõvé, hogy
az ügyfelek a hivatali ügyintézés lehetõségéhez gyorsan és egyszerûen hozzáférjenek.
n) A jelenleg önkormányzati feladatok államigazgatási feladattá minõsítése esetén az ellátásukhoz, az intézmények
fenntartásához szükséges költségvetési forrásokat, szervezeti kapacitásokat és elhelyezési feltételeket
az államigazgatás keretében kell biztosítani és rendelkezni kell a feladatátadással összefüggõ vagyon tulajdonjogi
rendezésérõl is.
o) A meglévõ ügyintézési helyszíneket lehetõség szerint fenn kell tartani.
3. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítsen koncepciót a járások kialakításáról és
biztosítsa az érintett társadalmi szervezetekkel történõ széles körû szakmai egyeztetést.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
a koncepció elkészítésére: 2011. szeptember 15.
4. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy
a) az egységes államszervezési igények alapján vizsgálják meg, hogy az irányításuk alatt mûködõ államigazgatási
szervek illetékességi területe a járásokhoz igazítható-e,
b) az a) pont szerinti vizsgálat eredményérõl, valamint a végrehajtás feltételeirõl és ütemezésérõl tájékoztassák
a közigazgatási és igazságügyi minisztert.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
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Határidõ:

nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
2012. március 31.

5. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy
a) készítse elõ és terjessze a Kormány elé a járásokról szóló törvényjavaslat tervezetét,
b) – a Kormány tagjaival együttmûködve – az a) pontban meghatározott törvényjavaslattal összefüggésben készítse
elõ és terjessze a Kormány elé a szükséges törvény-módosításokat, illetve készítse elõ és terjessze a Kormány elé
a vonatkozó kormányrendeleteket, kormányrendelet-módosításokat.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
az a) pont tekintetében 2012. február 10.
a b) pont tekintetében 2012. június 30.
6. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy az 5. pont szerinti jogszabályokra figyelemmel készítsék elõ a járási
hivatalok létrehozása miatt szükséges miniszteri rendeleteket, miniszterirendelet-módosításokat.
Felelõs:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
miniszterelnök általános helyettese
Határidõ:
2012. november 30.
7. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert a járási hivatalok kialakításához szükséges költségvetési-pénzügyi
intézkedések megvalósításának megalapozására, különösen arra, hogy Magyarország 2013. évi költségvetésérõl szóló
törvény tervezetének elkészítésekor kiemelten vegye figyelembe a járási hivatalok kialakításának és fenntartásának
költségvetési hatását. A Kormány egyetért azzal, hogy a járási hivatalok, mint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
szervezeti egységei költségvetését a költségvetési törvény tervezetének „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium”
fejezete tartalmazza.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2013. évi költségvetés tervezésével egyidejûleg
8. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1300/2011. (IX. 1.) Korm. határozata
a Kormányablakok felállításáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
A Kormány szükségesnek tartja a Kormányablakok megvalósítását a hatékonyabb, koordináltabb, takarékosabb és ügyfélközpontú
területi közigazgatás feltételeinek megteremtése érdekében, ezért a Kormányablakok felállítása és az ehhez szükséges pénzügyi
fedezet biztosítása érdekében a következõkrõl határoz:
1. A Kormány felkéri a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
a Kormányablakok fõvárosi, megyeszékhelyi, megyei jogú városi, illetve járási szinten történõ létrehozása érdekében.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
folyamatos
2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy az általuk, vagy központi hivatalaik által irányított területi szervek és
szakmai irányításuk alá tartozó egyéb szervek tekintetében a közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinációjával
a) gondoskodjanak a Kormányablakok létrehozása érdekében szükséges intézkedések végrehajtásáról,
b) gondoskodjanak a Kormányablakok létrehozásához szükséges adatok szolgáltatásáról, jogi szabályozás
elõkészítésérõl és a szakmai közremûködés biztosításáról.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
folyamatos
2012. december 31.
3. A Kormány felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a kormányablakok fizikai kialakításához szükséges
7,225 milliárd forint – az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Programjainak 2011–2013. évi akcióterveit terhelõ –
forrás rendelkezésre állása érdekében szükséges intézkedéseket.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2011. szeptember 30.
4. A Kormány egyetért azzal, hogy az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program akciótervében 1,1 milliárd forint
álljon rendelkezésre a Kormányablakok fizikai kialakításának pénzügyi fedezetére, egyúttal felkéri a nemzeti fejlesztési
minisztert, hogy gondoskodjon a pénzügyi fedezet tervezésérõl és biztosításáról.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2011. szeptember 15.
5. A Kormány felkéri a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az integrált ügyfélszolgálati rendszer keretében
megvalósuló Kormányablakok kialakításával egyidejûleg – a költségtakarékosság jegyében – a párhuzamosságok
elkerülése érdekében külön jelentésben vizsgálja felül a régi ügyfélszolgálatok mûködésének indokoltságát.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. december 31.
6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
7. E határozat hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az integrált ügyfélszolgálatok felállításáról és a felállítás
pénzügyi fedezetének biztosításáról szóló 1187/2010. (IX. 10.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1301/2011. (IX. 1.) Korm. határozata
egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról
A Kormány
a)
b)

visszavonja az 1. mellékletben szereplõ kiemelt projekteknek a Közép-dunántúli Operatív Program akciótervében
történõ nevesítését, és
elrendeli a kiemelt projektek akciótervbõl történõ törlését.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 1301/2011. (IX. 1.) Korm. határozathoz
Operatív program
akcióterv

Projekt azonosító

Közép-dunántúli
KDOP-2.1.1/A-2008Operatív Program
0002
Akcióterv 2007–2008

Közép-dunántúli
KDOP-4.2.1/A-09-1fOperatív Program
2010-0002
Akcióterv 2009–2010

A megítélt támogatás
összege (Ft)

Kedvezményezett neve

Projekt címe

Fejér Megyei
Önkormányzat Fejér
Megyei Múzeumok
Igazgatósága Szent
István Király Múzeum
Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

Királyi séta –
Történelmi idõutazás
az ezeréves
Székesfehérváron

1 825 706 818

62123.j.
Elõszállás-Daruszentmiklós bekötõ út
0+000-6+678 kmsz.
közötti szakaszának
felújítása

238 105 526

A miniszterelnök 69/2011. (IX. 1.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl
A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 47. § (1) bekezdése alapján, a közigazgatási és
igazságügyi miniszter javaslatára
dr. Zöld-Nagy Viktóriát
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2011. szeptember 1-jei hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

