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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 45/2012. (IX. 4.) BM rendelete
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól szóló
12/2012. (III. 30.) BM rendelet módosításáról

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § p) pontjában 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 nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következõket rendelem el:

1. § A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla

felhasználásának szabályairól szóló 12/2012. (III. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § b) pont bh) alpontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség:)

„bh) a megyei önkormányzatok 2011. december 31. elõtt megkötött szerzõdéseinek bármely okból történõ

megszûnésébõl eredõ, az átvett intézményt vagy fenntartóját terhelõ fizetési kötelezettségek;”

2. § Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 2. § b) pont bb)–bd) alpontja szerinti lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség felmérésének határideje

2012. április 10. A 2. § b) pont bg) alpontja szerinti felmérés határideje 2012. július 10. A 2. § b) pont bh) alpontjában

meghatározott fizetési kötelezettség felmérésének határideje 2012. szeptember 15. A 2012. április 10-éig, július

10-éig, illetve szeptember 15-éig felmért és a felmérésben rögzített lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség

teljesítésérõl a letéti számlán rendelkezésre álló összeg terhére – a 6. §-ban foglaltakra is figyelemmel – a kincstár

utalványozói jogkörében haladéktalanul intézkedik.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Az emberi erõforrások miniszterének 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

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

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –,

a 2. § és a 3. melléklet tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont ka), kc) és

kf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 3. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

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

együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 31. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) Az (5) és az (5a) bekezdésben felsorolt biocid termékek az OEK szakvéleménye alapján az OTH által kiadott

engedély birtokában hozhatók forgalomba. Az engedély iránti kérelmet az OTH-nak címezve az OEK-hez kell

benyújtani. Az (5) bekezdés c) pontjában foglalt felület-fertõtlenítõszerek szakvéleményezésére irányuló eljárásban

a NÉBIH szakértõként vesz részt. Az (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti engedély iránti kérelemnek a 9. számú melléklet

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

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

a) az 5. számú melléklet szerinti 1. terméktípusba tartozó, humán-egészségügyi biocid termékeket,

b) az 5. számú melléklet szerinti 2. terméktípusba tartozó, közegészségügyi és nem lakossági célra szolgáló biocid

termékek közül az élelmiszerekkel és takarmánnyal közvetlenül nem érintkezõ levegõ, felületek, szerkezeti anyagok,

berendezések és bútorok fertõtlenítésére szolgáló termékeket,

c) az 5. számú melléklet szerinti 3. terméktípusba tartozó szerek közül azon fertõtlenítõszereket, amelyeket állatok

elhelyezési, tartási vagy szállítási környezetében alkalmaznak felületek, berendezések és szállítóeszközök felületeinek

a fertõtlenítésére, és azok a felhasználás során az állatok testfelületével közvetlen érintkezésbe nem kerülnek.”

(2) Az R1. 31. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az 5. számú melléklet szerinti 2. terméktípusba tartozó, azonban kizárólag lakossági felhasználás céljára szolgáló

biocid termékek közül az élelmiszerekkel és takarmánnyal közvetlenül nem érintkezõ levegõ, felületek, szerkezeti

anyagok, berendezések és bútorok fertõtlenítésére szolgáló termékeket a (4) bekezdés szerint kell engedélyezni.

Az engedély iránti kérelemnek a 9. számú melléklet 3/a. pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.”

(3) Az R1. 32. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

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

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

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

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

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

2009/96/EK, 2009/98/EK, 2009/99/EK, 2009/107/EK, 2009/150/EK, 2009/151/EK, 2010/5/EU, 2010/7/EU, 2010/8/EU,

2010/9/EU, 2010/10/EU, 2010/11/EU, 2010/50/EU, 2010/51/EU, 2010/71/EU, 2010/72/EU, 2010/74/EU, 2011/10/EU,

2011/11/EU, 2011/12/EU, 2011/13/EU, 2011/66/EU, 2011/67/EU, 2011/69/EU, 2011/71/EU, 2011/78/EU, 2011/79/EU,

2011/80/EU, 2011/81/EU, 2012/2/EU és 2012/3/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

(4) Az R1.

a) 8/A. § (2) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

b) 8/A. § (3) bekezdésében az „az MGSZH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg, 8. § (4) bekezdésében, 16. §

(1) bekezdésében és 31. § (8) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,

c) 31. § (3) bekezdésében az „az MgSzH-t” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-et” szöveg,

d) 31. § (9) bekezdésében az „az MgSzH-val” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hel” szöveg

lép.

(5) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(6) Az R1. 9. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R2.)

16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 1998. október 27-i 98/79/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2011/100/EU irányelvnek, továbbá a 2004/23/EK európai
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parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyûjtésére, vizsgálatára vonatkozó

egyes technikai követelmények vonatkozásában történõ végrehajtásáról szóló 2006. február 8-i 2006/17/EK bizottsági

irányelv IV. számú melléklete 1.3.8–1.3.10. pontjának, valamint az orvostechnikai eszközökrõl szóló 93/42/EGK tanácsi

irányelv, valamint a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló

2007. szeptember 5-i 2007/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

(2) Az R2. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú melléklet 1. pontjában az „A csoportos üdülésre (pl. ifjúsági táborba stb.)

induló gyermekcsoportok vizsgálatát az illetékes orvos végzi, aki köteles igazolni az üdülésre küldött gyermek

tetûmentességét, illetve tetvesség esetén a tetvetlenítést.” szövegrész.

4. § A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl

szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet 12/A. §-ában az „5. § (4) bekezdésében és a 12. § (3) bekezdésében” szövegrész

helyébe az „5. § (4) bekezdésében, valamint a 12. § (1) és (3) bekezdésében” szöveg lép.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (5) bekezdése és az 1. melléklet 1–3. pontja 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. melléklet 4–7. pontja 2013. október 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1. melléklet 8–11. pontja 2014. február 1-jén lép hatályba.

6. § (1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a 4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on

hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló 2011. július 1-i 2011/66/EU bizottsági irányelv,

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

céljából történõ módosításáról szóló 2011. július 1-i 2011/67/EU bizottsági irányelv,

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

céljából történõ módosításáról szóló 2011. július 1-i 2011/69/EU bizottsági irányelv,

d) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp.

israelensis AM65-52 törzsének hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló

2011. szeptember 20-i 2011/78/EU bizottsági irányelv,

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

történõ módosításáról szóló 2011. szeptember 20-i 2011/79/EU bizottsági irányelv,

f) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a lambda-cihalotrin hatóanyagként való

felvétele céljából történõ módosításáról szóló 2011. szeptember 20-i 2011/80/EU bizottsági irányelv,

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

céljából történõ módosításáról szóló 2011. szeptember 20-i 2011/81/EU bizottsági irányelv,

h) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a réz(II)-oxid, a réz(II)-hidroxid és a bázikus

rézkarbonát hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló 2012. február 9-i 2012/2/EU

bizottsági irányelv,

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

céljából történõ módosításáról szóló 2012. február 9-i 2012/3/EU bizottsági irányelv,

j) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

módosításáról szóló 2011. december 20-i 2011/100/EU bizottsági irányelv.

(2) E rendelet 4. §-a a kozmetikai termékekrõl szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi

rendelet 39. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következ  44. sorral egészül ki:  
 

[Sor-
szám 

Közhasználatú 
név 

IUPAC-név,  
azonosító számok 

A hatóanyag 
minimális 
tisztasága a 
forgalomba hozott 
biocid termékben 

A felvétel 
napja 

A 16. § (3) 
bekezdésének 
való megfelelés 
határideje(1) 

A felvétel lejárta Termék-
típus 

Különös rendelkezések(2)] 
  

44. 4,5-diklór- 
2- oktil-2H- 
izotiazol-3- on 

4,5-diklór-2-
oktilizotiazol-3(2H)-on  
 
EK-szám: 264-843-8  
 
CAS-szám:  
64359- 81-5 

950 g/kg 2013. július 1. 2015. június 30. 2023. június 30. 8 A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal  
és a 6. számú melléklettel összhangban történ  
elbírálása során – amennyiben ez az adott termék 
esetében releváns – értékelni kell azon felhasználási 
vagy expozíciós körülményeket, valamint  
népességcsoportokat és környezeti elemeket érint  
kockázatokat, amelyek nem szerepeltek 
reprezentatív módon az uniós szint  
kockázatértékelésben. 
 

A termékek nem engedélyezhet ek id járási 
viszonyoknak huzamosan kitett, vagy id járási 
viszonyoktól védett, de nedvességnek gyakran 
kitett, illetve édesvízzel érintkez  faanyag 
kezelésére, kivéve, ha a benyújtott adatok 
bizonyítják, hogy a termék – szükség esetén a 
megfelel  kockázatcsökkent  intézkedések 
megtételével – megfelel az 5. § és a 6. számú 
melléklet követelményeinek. 
 

Az engedély a következ  feltételekkel adható ki:  

1. Az ipari vagy foglalkozásszer  
felhasználásra engedélyezett termékekre 
vonatkozóan biztonságos munkafolyamatokat kell 
meghatározni, és a termékeket megfelel  egyéni 
véd eszközökkel kell használni, kivéve ha a 
termék engedélyezése iránti kérelemben 
bizonyítható, hogy az ipari vagy a 
foglalkozásszer  felhasználókat érint  kockázatok 
más módon is elfogadható szintre csökkenthet k. 

2. Az engedélyezett termékek címkéin és  
– ha van – biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni, 
hogy a frissen kezelt faanyagot a kezelést követ en 
fedett helyen vagy folyadékot át nem ereszt , 
szilárd aljzatú, tet vel védett helyen – illetve 
mindkét feltételnek megfelel  helyen – kell tárolni 
a talajba vagy vízbe történ  közvetlen kibocsátás 
elkerülése érdekében, valamint hogy a termék 
alkalmazása során kiszivárgott szerfelesleget 
újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából 
össze kell gy jteni. 
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2. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következ  45. sorral egészül ki:  
 

[Sor-
szám 

Közhasználatú 
név 

IUPAC-név,  
azonosító számok 

A hatóanyag 
minimális tisztasága 
a forgalomba hozott 
biocid termékben 

A felvétel 
napja 

A 16. § (3) 
bekezdésének 
való megfelelés 
határideje(1) 

A felvétel lejárta Termék-
típus 

Különös rendelkezések(2)] 
  

45. Abamektin Az abamektin  
az avermektin B1a  
és az avermektin B1b keveréke. 

Abamektin:  
IUPAC-név: nincs adat  
EK-szám: nincs adat 
CAS-szám: 71751-41-2  
 
Avermektin:  
 
IUPAC-név: 
(10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S
,20R,21R,24S)- 6'-[(S)-szek-
butil]-21,24-dihidroxi- 
5',11,13,22-tetrametil-2-oxo-
3,7,19-
trioxatetraciklo[15.6.1.14,8. 
020,24 ]pentacosa- 
10,14,16,22-tetraén-6-spiro-2'-
(5',6'-dihidro- 2'H-pirán)-12-il 
2,6-dideoxi-4-O-(2,6- dideoxi-
3-O-metil- -L-arabino-
hexopiranozil)-3-O-metil- -L-
arabino-hexopiranozid  
 
EK-szám: 265-610-3  
 
CAS-szám: 65195-55-3  
 
Avermektin B1b:  
 
IUPAC-név: 
(10E,14E,16E,22Z)- 
(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S
,20R,21R,24S)- 21,24-
dihidroxi-6'-izopropil-
5',11,13,22- tetrametil-2-oxo-
3,7,19-
trioxatetraciklo[15.6.1.14,8. 
020,24 ]pentacosa- 
10,14,16,22-tetraén-6-spiro-2'-
(5',6' -dihidro-2'H-pirán)-12-il 
2,6-dideoxi-4-O- (2,6-dideoxi-

A hatóanyagnak meg 
kell felelnie az alábbi 
tisztasági értékeknek:  
 
Abamektin: legalább 
900 g/kg,  
 
Avermektin B1a: 
legalább 830 g/kg,  
 
Avermektin B1b: 
legfeljebb 80 g/kg 

2013. július 1. 2015. június 30. 2023. június 30. 18 A termékengedélyezés iránti kérelemnek 
az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel 
összhangban történ  elbírálása során  
– amennyiben ez az adott termék 
esetében releváns – értékelni kell azon 
felhasználási vagy expozíciós 
körülményeket, valamint 
népességcsoportokat és környezeti 
elemeket érint  kockázatokat, amelyek 
nem szerepeltek reprezentatív módon  
az uniós szint  kockázatértékelésben. 
 
Amennyiben egy termék felhasználása 
során az anyag valamely 
szennyvíztisztító telepre történ  
kibocsátását nem lehet megakadályozni, 
nem engedélyezhet  olyan mérték  
alkalmazása, amelyre vonatkozóan az 
uniós szint  kockázatfelmérés 
elfogadhatatlan szint  kockázatot jelzett, 
kivéve, ha a benyújtott adatok 
bizonyítják, hogy a termék  
– szükség esetén a megfelel  
kockázatcsökkent  intézkedések 
megtételével – megfelel az 5. §  
és a 6. számú melléklet 
követelményeinek.  
 
Az engedélyezés feltétele a megfelel  
kockázatcsökkent  intézkedések 
megtétele. Megfelel  kockázatcsökkent  
intézkedéseket kell hozni a csecsem k  
és gyermekek potenciális expozíciójának 
minimalizálása érdekében. 
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3-O-metil- -L-arabino-
hexopiranozil)-3-O-metil- -L-
arabino-hexopiranozid  
 
EK-szám: 265-611-9  
 
CAS-szám: 65195-56-4 

 
 

3. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következ  46. sorral egészül ki:  
 
[Sor-
szám 

Közhasználatú 
név 

IUPAC-név, azonosító számok A hatóanyag minimális 
tisztasága  
a forgalomba hozott 
biocid termékben 

A felvétel 
napja 

A 16. § (3) 
bekezdésének 
való megfelelés 
határideje(1) 

A felvétel 
lejárta 

Termék-
típus 

Különös rendelkezések(2)]

46. Imidakloprid (2E)-1-[(6-kloropiridin-3-il)  
metil]-N-nitroimidazolidin-2- imin  
EK-szám: 428-040-8  
CAS-szám: 138261-41-3 

970 g/kg 2013. július 1. 2015. június 30. 2023. június 30. 18 A termékengedélyezés iránti kérelemnek 
az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel 
összhangban történ  elbírálása során  
– amennyiben ez az adott termék 
esetében releváns – értékelni kell azon 
felhasználási vagy expozíciós 
körülményeket, valamint 
népességcsoportokat és környezeti 
elemeket érint  kockázatokat, amelyek 
nem szerepeltek reprezentatív módon  
az uniós szint  kockázatértékelésben. 
 
A termékek nem engedélyezhet k olyan, 
állattartásra szolgáló épületekben, 
amelyekkel összefüggésben nem 
akadályozható meg a szennyvízkezel  
telepre történ  kibocsátás vagy a felszíni 
vizekbe történ  közvetlen kibocsátás, 
kivéve, ha a benyújtott adatok 
bizonyítják, hogy a termék – szükség 
esetén  
a megfelel  kockázatcsökkent  
intézkedések megtételével – megfelel  
az 5. § és a 6. számú melléklet 
követelményeinek. 
 
Az engedélyezésnek feltétele a 
megfelel  kockázatcsökkent  
intézkedések megtétele. Megfelel  
kockázatcsökkent  intézkedéseket kell 
alkalmazni különösen  
a csecsem k és a gyermekek esetleges 
kitettségének minimalizálása érdekében. 
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Az olyan imidakloprid-tartalmú 
termékek esetében, amelyek használata 
nyomán  
az élelmiszerekben vagy a 
takarmányokban maradékok 
képz dhetnek az anyagból, meg kell 
gy z dni arról, hogy – összhangban a 
470/2009/EK rendelettel vagy a 
396/2005/EK rendelettel – szükség van-e 
új maximális maradékanyag-határértékek 
(MRL) meghatározására vagy a 
meglév k módosítására, és olyan 
megfelel  kockázatcsökkent  
intézkedéseket kell hozni, amelyek 
megakadályozzák az alkalmazandó  
MRL-ek túllépését. 
 
A 6. számú mellékletben el írt közös 
elvek alkalmazásához az értékel  
jelentések tartalma és következtetései a 
Bizottság internetes oldalán olvashatók: 
http://ec.europa.eu/comm/environment/b
iocides/index.htm 

 
 

4. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következ  47. sorral egészül ki:  
 
[Sor-
szám 

Közhasználatú név IUPAC-név, 
azonosító 
számok 

A hatóanyag 
minimális 
tisztasága  
a forgalomba 
hozott biocid 
termékben 

A felvétel napja A 16. § (3) 
bekezdésének való 
megfelelés 
határideje(1) 

A felvétel lejárta Termék-
típus 

Különös rendelkezések(2)]

47. A H-14 szerotípusú Bacillus 
thuringiensis subsp. 
israelensis AM65-52 törzse 

- Nincsenek releváns 
szennyez dések. 

2013. október 1. 2015. szeptember 30. 2023. szeptember 30. 18 A termékengedélyezés iránti kérelemnek 
az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel 
összhangban történ  elbírálása során  
– amennyiben ez az adott termék 
esetében releváns – értékelni kell azon 
felhasználási vagy expozíciós 
körülményeket, valamint 
népességcsoportokat és környezeti 
elemeket érint  kockázatokat, amelyek 
nem szerepeltek reprezentatív módon  
az uniós szint  kockázatértékelésben. 
 
A foglalkozásszer  felhasználásra 
engedélyezett termékeket megfelel  
egyéni véd eszközökkel kell használni, 
kivéve,  
ha a termék engedélyezése iránti kérelem 
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bizonyítja, hogy a foglalkozásszer  
felhasználókat érint  kockázatok más 
módon is elfogadható szintre 
csökkenthet k.  
 

A H-14 szerotípusú Bacillus 
thuringiensis subsp. israelensis AM65-
52 törzsét tartalmazó olyan termékek 
esetében, amelyek használata során  
az élelmiszerekben vagy a 
takarmányokban maradékok 
képz dhetnek az anyagból, meg kell 
vizsgálni, hogy szükséges-e új 
maximális maradékanyag-határértékeket 
(MRL) meghatározni, vagy a már 
meglév ket módosítani összhangban  
a 470/2009/EK vagy a 396/2005/EK 
rendelettel, illetve meg kell hozni 
minden megfelel  kockázatcsökkent  
intézkedést annak biztosítása érdekében, 
hogy ne kerüljön sor az alkalmazandó 
MRL-ek túllépésére. 

 

 
5. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következ  48. sorral egészül ki:  

 
[Sor-
szám 

Közhasználatú 
név 

IUPAC-név, azonosító számok A hatóanyag 
minimális 
tisztasága  
a forgalomba 
hozott biocid 
termékben 

A felvétel napja A 16. § (3) 
bekezdésének való 
megfelelés 
határideje(1) 

A felvétel lejárta Termék-
típus 

Különös rendelkezések(2)]

48. Fipronil (±)-5-amino-1-(2,6-  
diklór- , , -trifluor-p- tolil)- 
4-trifluor-metil- szulfinil-
pirazol-3- karbonitril (1:1) 
 
EK-szám: 424-610-5  
 
CAS-szám: 120068- 37-3 

950 g/kg 2013. október 1. 2015. szeptember 30. 2023. szeptember 30. 18 Az uniós szint  kockázatértékelés 
csupán olyan foglalkozásszer , beltéri 
helyszíneket érint  felhasználásokra 
terjedt ki, amelyek rendes körülmények 
között az anyag használata után ember és 
háziállatok számára nem 
megközelíthet ek.  
A termékengedélyezés iránti kérelemnek 
az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel 
összhangban történ  elbírálása során  
– amennyiben ez az adott termék 
esetében releváns – értékelni kell azon 
felhasználási vagy expozíciós 
körülményeket, valamint  
népességcsoportokat és környezeti 
elemeket érint  kockázatokat, amelyek 
nem szerepeltek reprezentatív módon  
az uniós szint  kockázatértékelésben. 
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6. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következ  49. sorral egészül ki: 
  
[Sor-
szám 

Közhasználatú 
név 

IUPAC-név, azonosító számok A hatóanyag 
minimális 
tisztasága  
a forgalomba 
hozott biocid 
termékben 

A felvétel napja A 16. § (3) 
bekezdésének való 
megfelelés 
határideje(1) 

A felvétel lejárta Termék-
típus 

Különös rendelkezések(2)]

49. Lambda-
cihalotrin 

A következ  reakciótömege: 
(R)- - cián-3-fenoxibenzil-
(1S,3S)-3-[(Z)-2- klór-3,3,3-
trifluor-propenil]-2,2- dimetil-
ciklopropánkarboxilát és  
(S)- - cián-3-fenoxibenzil-
(1R,3R)-3-[(Z)-2- klór-3,3,3-
trifluor-propenil]-2,2- dimetil-
ciklopropánkarboxilát (1:1)  
 
CAS-szám: 91465-08-6 
 
 EK-szám: 415-130-7 

900 g/kg 2013. október 1. 2015. szeptember 30. 2023. szeptember 30. 18 A termékengedélyezés iránti kérelemnek  
az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel 
összhangban történ  elbírálása során  
– amennyiben ez az adott termék esetében 
releváns – értékelni kell azon felhasználási 
vagy expozíciós körülményeket, valamint  
a népességcsoportokat és környezeti 
elemeket érint  azon kockázatokat, amelyek 
nem szerepeltek reprezentatív módon az 
uniós szint  kockázatértékelésben. 

 

A termékek nem engedélyezhet k olyan 
felhasználási módok esetében, amelyekkel 
összefüggésben nem akadályozható meg  
a termék szennyvíztisztító telepekre való 
kibocsátása, kivéve, ha a benyújtott adatok 
bizonyítják, hogy a termék – szükség esetén 
a megfelel  kockázatcsökkent  intézkedések 
megtételével – megfelel  
az 5. § és a 6. számú melléklet 
követelményeinek. 
 

A foglalkozásszer  felhasználásra 
engedélyezett termékeket megfelel  egyéni 
véd eszközökkel kell használni, kivéve,  
ha a termék engedélyezése iránti kérelem 
bizonyítja, hogy a foglalkozásszer  
felhasználókat érint  kockázatok más módon 
is elfogadható szintre csökkenthet k. 
 

A lambda-cihalotrint tartalmazó olyan 
termékek esetében, amelyek használata során 
az anyagból szermaradékok képz dhetnek  
az élelmiszerekben vagy a takarmányokban, 
meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e új 
maximális maradékanyag-határértékeket 
(MRL) meghatározni, vagy a már 
meglév ket módosítani összhangban  
a 470/2009/EK vagy a 396/2005/EK 
rendelettel, illetve meg kell hozni minden 
megfelel  kockázatcsökkent  intézkedést 
annak biztosítása érdekében, hogy ne 
kerüljön sor az alkalmazandó MRL-ek 
túllépésére. 
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7. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következ  50. sorral egészül ki:  
 
[Sor-
szám 

Közhasználatú 
név 

IUPAC-név, azonosító számok A hatóanyag 
minimális 
tisztasága  
a forgalomba 
hozott biocid 
termékben 

A felvétel napja A 16. § (3) 
bekezdésének való 
megfelelés 
határideje(1) 

A felvétel lejárta Termék-
típus 

Különös rendelkezések(2)]

50. Deltametrin (S)- -cián-3-fenoxibenzil 
(1R,3R)-  
3-(2,2-dibromovinil)- 
2,2-dimetilciklopropán 
karboxilát  
 
CAS-szám: 52918-63-5  
 
EK-szám: 258-256-6 

985 g/kg 2013. október 1. 2015. szeptember 30. 2023. szeptember 30. 18 A termékengedélyezés iránti kérelemnek 
az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel 
összhangban történ  elbírálása során  
– amennyiben ez az adott termék 
esetében releváns – értékelni kell azon 
felhasználási vagy expozíciós 
körülményeket, valamint  környezeti 
elemeket és népességcsoportokat érint  
kockázatokat, amelyek nem szerepeltek 
reprezentatív módon az uniós szint  
kockázatértékelésben. 
 
A termékek nem engedélyezhet k azokra  
a beltéri kezelési módokra, amelyek 
olyan mérték , szennyvíztisztító telepen 
mért kibocsátást eredményeznek, 
amelyek esetében az uniós szint  
kockázatértékelés elfogadhatatlanul nagy 
kockázatokat tárt fel, kivéve, ha a 
benyújtott adatok bizonyítják, hogy a 
termék – szükség esetén a megfelel  
kockázatcsökkent  intézkedések 
megtételével – megfelel  
az 5. § és a 6. számú melléklet 
követelményeinek. 
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8. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következ  51. sorral egészül ki:  
 

[Sor-
szám 

Közhasználatú 
név 

IUPAC-név, azonosító 
számok 

A hatóanyag 
minimális 
tisztasága  
a forgalomba 
hozott biocid 
termékben 

A felvétel napja A 16. § (3) 
bekezdésének 
való megfelelés 
határideje(1) 

A felvétel 
lejárta 

Termék-
típus 

Különös rendelkezések(2)]
  

51. Réz-hidroxid réz(II)-hidroxid  
 
EK-szám: 243-815-9  
 
CAS-szám:  
20427-59-2 

965 g/kg 2014. február 1. 2016. január 31. 2024. január 31. 8 A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és  
a 6. számú melléklettel összhangban történ  elbírálása során  
– amennyiben ez az adott termék esetében releváns – értékelni 
kell azon felhasználási vagy expozíciós körülményeket, 
valamint  környezeti elemeket és népességcsoportokat érint  
kockázatokat, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon 
az uniós szint  kockázatértékelésben. 
 
Az engedély a következ  feltételekkel adható ki:  
 
1. a termékek nem engedélyezhet k faanyagok bemerítéssel 

történ  kezeléséhez, kivéve, ha az engedélykérelemhez 
benyújtott adatok bizonyítják, hogy a termék ilyen jelleg  
alkalmazása – szükség esetén a megfelel  
kockázatcsökkent  intézkedések megtételével – megfelel 
az 5. § és a 6. számú melléklet követelményeinek;  

 
2. az ipari felhasználásra engedélyezett termékekre 

vonatkozóan biztonságos munkafolyamatokat kell 
meghatározni, és a termékeket megfelel  egyéni 
véd eszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék 
engedélyezése iránti kérelemben bizonyítható, hogy  
az ipari felhasználókat érint  kockázatok más módon is 
elfogadható szintre csökkenthet k; 

 
3. az engedélyezett termékek címkéin és – ha van – 

biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni, hogy a frissen 
kezelt faanyagot a kezelést követ en fedett helyen vagy 
folyadékot át nem ereszt , szilárd aljzatú helyen – illetve 
mindkét feltételnek megfelel  helyen – kell tárolni  
a talajba vagy vízbe történ  közvetlen kibocsátás 
elkerülése érdekében, valamint hogy a termék 
alkalmazása során kiszivárgott szerfelesleget 
újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell 
gy jteni; 

 
4.  a termékek nem engedélyezhet k vízközeli vagy víz 

feletti, kültéri építkezéseken felhasználandó faanyagok 
kezelésére, kivéve, ha a benyújtott adatok bizonyítják, 
hogy a termék – szükség esetén a megfelel  
kockázatcsökkent  intézkedések megtételével – megfelel 
az 5. § és a 6. számú melléklet követelményeinek. 
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9. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következ  52. sorral egészül ki:  
 
[Sor-
szám 

Közhasználatú 
név 

IUPAC-név, azonosító 
számok 

A hatóanyag 
minimális 
tisztasága  
a forgalomba 
hozott biocid 
termékben 

A felvétel napja A 16. § (3) 
bekezdésének 
való megfelelés 
határideje(1) 

A felvétel 
lejárta 

Termék-
típus 

Különös rendelkezések(2)]
  

52. Réz(II)-oxid réz (II)-oxid  
 
EK-szám: 215-269-1  
 
CAS-szám: 1317-38-0  
 

976 g/kg 2014. február 1. 2016. január 31. 2024. január 31. 8 A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. 
számú melléklettel összhangban történ  elbírálása során – 
amennyiben ez az adott termék esetében releváns – értékelni 
kell azon felhasználási vagy expozíciós körülményeket, 
valamint  környezeti elemeket és népességcsoportokat érint  
kockázatokat, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon 
az uniós szint  kockázatértékelésben. 
 
Az engedély a következ  feltételekkel adható ki:  
 
1. az ipari felhasználásra engedélyezett termékekre 

vonatkozóan biztonságos munkafolyamatokat kell 
meghatározni, és a termékeket megfelel  egyéni 
véd eszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék 
engedélyezése iránti kérelemben bizonyítható, hogy az 
ipari felhasználókat érint  kockázatok más módon is 
elfogadható szintre csökkenthet k; 

 
2. az engedélyezett termékek címkéin és – ha van – 

biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni, hogy a frissen 
kezelt faanyagot a kezelést követ en fedett helyen vagy 
folyadékot át nem ereszt , szilárd aljzatú helyen – illetve 
mindkét feltételnek megfelel  helyen – kell tárolni a 
talajba vagy vízbe történ  közvetlen kibocsátás 
elkerülése érdekében, valamint hogy  
a termék alkalmazása során kiszivárgott szerfelesleget 
újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell 
gy jteni; 

 
3. a termékek nem engedélyezhet k a vízközeli vagy víz 

feletti, kültéri építményekhez felhasznált faanyagok, 
illetve édesvízzel folyamatosan érintkez  faanyagok 
kezelésére, kivéve, ha a benyújtott adatok bizonyítják, 
hogy a termék  
– szükség esetén a megfelel  kockázatcsökkent  
intézkedések megtételével – megfelel az 5. § és a 6. 
számú melléklet követelményeinek. 
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10. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következ  53. sorral egészül ki:  
 
[Sor-
szám 

Közhasználatú 
név 

IUPAC-név, azonosító 
számok 

A hatóanyag 
minimális 
tisztasága  
a forgalomba 
hozott biocid 
termékben 

A felvétel 
napja 

A 16. § (3) 
bekezdésének 
való megfelelés 
határideje(1) 

A felvétel lejárta Termék-
típus 

Különös rendelkezések(2)]
  

53. Bázikus 
rézkarbonát 

réz(II)-karbonát – réz(II)-
hidroxid (1:1)  
 
EK-szám: 235-113-6  
 
CAS-szám: 12069-69-1  

957 g/kg 2014. 
február1. 

2016. január 31. 2024. január 31. 8 A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és  
a 6. számú melléklettel összhangban történ  elbírálása 
során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – 
értékelni kell azon felhasználási vagy expozíciós 
körülményeket, valamint környezeti elemeket és 
népességcsoportokat érint  kockázatokat, amelyek nem 
szerepeltek reprezentatív módon az uniós szint  
kockázatértékelésben. 
 

Az engedély a következ  feltételekkel adható ki:  
 

1. a termékek nem engedélyezhet k faanyagok 
bemerítéssel történ  kezeléséhez, kivéve, ha az 
engedélykérelemhez benyújtott adatok bizonyítják, hogy  
a termék ilyen jelleg  alkalmazása – szükség esetén a 
megfelel  kockázatcsökkent  intézkedések megtételével – 
megfelel az 5. § és a 6. számú melléklet 
követelményeinek; 
 

2. az ipari felhasználásra engedélyezett termékekre 
vonatkozóan biztonságos munkafolyamatokat kell 
meghatározni, és a termékeket megfelel  egyéni 
véd eszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék 
engedélyezése iránti kérelemben bizonyítható, hogy  
az ipari felhasználókat érint  kockázatok más módon is 
elfogadható szintre csökkenthet k;  
 

3. az engedélyezett termékek címkéin és – ha van – 
biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni, hogy a frissen 
kezelt faanyagot a kezelést követ en fedett helyen vagy 
folyadékot át nem ereszt , szilárd aljzatú helyen – illetve 
mindkét feltételnek megfelel  helyen – kell tárolni a 
talajba vagy vízbe történ  közvetlen kibocsátás elkerülése 
érdekében, valamint hogy a termék alkalmazása során 
kiszivárgott szerfelesleget újrafelhasználás vagy 
ártalmatlanítás céljából össze kell gy jteni; 
 

4. a termékek nem engedélyezhet k vízközeli vagy víz 
feletti, kültéri építményekhez felhasznált faanyagok, 
illetve édesvízzel közvetlenül érintkez  faanyagok 
kezelésére, kivéve, ha a benyújtott adatok bizonyítják, 
hogy a termék – szükség esetén a megfelel  
kockázatcsökkent  intézkedések megtételével – megfelel 
az 5. § és a 6. számú melléklet követelményeinek. 
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11. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következ  54. sorral egészül ki:  
 
[Sor-
szám 

Közhasználatú 
név 

IUPAC-név, azonosító 
számok 

A hatóanyag 
minimális 
tisztasága  
a forgalomba 
hozott biocid 
termékben 

A felvétel napja A 16. § (3) 
bekezdésének 
való megfelelés 
határideje(1) 

A felvétel lejárta Termék-
típus 

Különös rendelkezések(2)]
  

54. Bendiokarb 2,2-dimetil-1,3- 
benzodioxol-4-il 
metilkarbamát  
 
CAS-szám: 22781-23-3  
 
EK-szám: 245-216-8 

970 g/kg 2014. február 1. 2016. január 31. 2024. január 31. 18. Az uniós szint  kockázatértékelés nem terjedt ki minden 
felhasználási módra, hanem – ebben az esetben – csak  
a foglalkozásszer  felhasználást érintette, valamint nem 
terjedt ki az élelmiszerekkel és takarmánnyal való 
közvetlen érintkezésre, illetve a talajra történ  közvetlen 
felhasználásra. A termékengedélyezés iránti kérelemnek 
az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban 
történ  elbírálása során – amennyiben ez az adott termék 
esetében releváns – értékelni kell azon felhasználási 
vagy expozíciós körülményeket, valamint környezeti 
elemeket és népességcsoportokat érint  kockázatokat, 
amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon az uniós 
szint  kockázatértékelésben. 
 
Az engedély a következ  feltételekkel adható ki:  
 
1. A termékek nem használhatók olyan felületek 
kezelésére, amelyeket – a repedések, hajszálrepedések 
és foltok kezelésének kivételével – gyakran vetnek alá 
nedves tisztításnak, kivéve, ha a benyújtott adatok 
bizonyítják, hogy a termék – szükség esetén a megfelel  
kockázatcsökkent  intézkedések megtételével – 
megfelel az 5. § és a 6. számú melléklet 
követelményeinek.  
 
2. Az ipari vagy foglalkozásszer  felhasználásra 
engedélyezett termékeket megfelel  egyéni 
véd eszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék 
engedélyezése iránti kérelem bizonyítja, hogy az ipari 
vagy a foglalkozásszer  felhasználókat érint  
kockázatok más módon is elfogadható szintre 
csökkenthet k.  
 
3. Indokolt esetben intézkedéseket kell hozni azért, hogy 
a lépek eltávolítása vagy a fészkek bejáratának lezárása 
révén a házi méhek ne férjenek hozzá a vegyi anyaggal 
kezelt fészkekhez. 

 



2. melléklet a 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 9. számú melléklete a következõ 3/a. ponttal egészül ki:

„3/a. A 31. § (5a) bekezdése szerinti, kizárólag lakossági felhasználásra kerülõ fertõtlenítõ szerek szakvéleményének

elkészítéséhez szükséges dokumentáció (a kérelem adattartalma és a kérelemhez csatolandó dokumentumok)

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

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

3. A biocid termék biztonsági adatlapja (külföldi készítmény esetén magyar nyelvû is)

4. A biocid termék teljes összetétele, a hatóanyag/ok megnevezése, CAS- vagy EC száma, mennyisége

5. Az összetevõk funkcióinak leírása, valamint CAS- vagy EC száma, amennyiben az összetevõ ilyennel rendelkezik

6. A biocid termék gyártástól számított szavatossági ideje

7. A forgalmazandó kiszerelési egységek

8. A csomagolóanyag adatai

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

alapján elvégzett vizsgálatok jegyzõkönyve

10. Termékminta

11. Címke vagy címketerv / Használati utasítás”

3. melléklet a 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 2. számú mellékletében az 1. „A” lista a következõ 1.3. ponttal egészül ki:

„1.3. A variáns Creutzfeldt–Jakob-betegség (vCJD) kimutatására szolgáló, a vérminták szûrõvizsgálatához,

a diagnózishoz és a diagnózis megerõsítéséhez alkalmazott vizsgálatok.”

A külügyminiszter 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelete
a tartós külszolgálatot teljesítõ kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók
alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának
összegérõl és azok kifizetésérõl

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. §-ában, valamint a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi

I. törvény 298. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. § A Külügyminisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselõk és kormányzati ügykezelõk,

valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók alapellátmányának az egyes

állomáshelyekre érvényes bruttó havi összegét és pénznemét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az 1. mellékletben foglaltakat a „Beregszász”, „Csíkszereda”, „Kolozsvár”, „Szabadka”, valamint „Ungvár"

állomáshelyekre a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtása érdekében kirendelt

kormánytisztviselõk és kormányzati ügykezelõk, valamint munkavállalók tekintetében azzal az eltéréssel kell

alkalmazni, hogy a 2012. július 1.–2013. december 31. közötti idõszakban havi bruttó 20%-os

alapellátmány-kiegészítésre jogosultak.

3. § A 2. mellékletben felsorolt állomáshelyekre kirendelt 1. §-ban meghatározott személyi kör alapellátmánya, az ott

meghatározott kiegészítõ pótlék bruttó havi összegével egészül ki.
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4. § (1) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ, központi költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállaló e rendelet

szerint napidíjra jogosult.

(2) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ munkavállaló napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró.

(3) A napidíjat az ideiglenes külföldi kiküldetés megkezdése elõtt – az érintett választása szerint, a (6) bekezdésre is

tekintettel – készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni.

(4) Az ideiglenes külföldi kiküldetés kezdõ és befejezõ idõpontja Magyarország államhatárának, illetve a tartós

külszolgálaton lévõ munkavállaló esetében a külföldi munkavállalás szerinti fogadó állam határának átlépése.

(5) A (2) bekezdés alkalmazása során

a) nem vehetõ figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ

munkavállaló 4 óránál rövidebb idõt tölt külföldön, illetve a külföldi munkavégzés helye szerinti államon kívül,

b) fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ

munkavállaló 4 óránál hosszabb, de 8 óránál rövidebb idõt tölt külföldön, illetve a munkavégzés helye szerinti

államon kívül.

(6) Ha az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ munkavállaló a kiküldetés idõtartama alatt díjtalan ebédben, illetve

vacsorában részesül, az adott naptári napra jutó napidíját étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell.

(7) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ munkavállaló a kiküldetés befejezõ idõpontját követõ három munkanapon

belül nyilatkozik arról, hogy a kiküldetés idõtartama alatt részesült-e díjtalan ebédben, illetve vacsorában, továbbá

– ha részére a napidíj teljes összegét elõre kifizették – a kiküldetés befejezõ idõpontját követõ öt munkanapon belül

visszafizeti a (6) bekezdésben meghatározott összeget.

(8) A napidíj összege után az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ munkavállalót a hatályos jogszabályoknak

megfelelõen terheli adó- és járulékfizetési kötelezettség.

5. § (1) A havi ellátmány kifizetése a kormánytisztviselõ és kormányzati ügykezelõ, illetve a munkavállaló által a fogadó

országban nyitott bankszámlára való átutalással történik. Azokon az állomáshelyeken, ahol a fogadó ország

gazdasága, pénzügyi rendszere fejletlen, vagy – akár átmenetileg – mûködése súlyos zavarokkal küzd, és ennek

következtében bankrendszerének mûködése nem megbízható, a havi ellátmány kifizetése készpénzben is történhet.

(2) Az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának kifizetése készpénzben, illetõleg a kormánytisztviselõ és kormányzati

ügykezelõ, valamint a munkavállaló által megjelölt bankszámlára való átutalással történik.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § rendelkezéseit 2012. július 1-jétõl kell

alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a tartós külszolgálatot teljesítõ köztisztviselõk és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes

külföldi kiküldetése napidíjának összegérõl és azok kifizetésérõl szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

1. melléklet a 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelethez

Az alapellátmányok bruttó havi összege

Ország (állomáshely) Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege
AFRIKA
Algéria EUR 1373
Dél-afrikai Köztársaság EUR 1181
Egyiptom EUR 1059
Kenya EUR 1117
Líbia EUR 1192
Marokkó EUR 1161
Nigéria EUR 1194
Tunézia EUR 1181
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Ország (állomáshely) Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege
AMERIKA
Amerikai Egyesült Államok EUR 1282
Argentína EUR 1059
Brazília EUR 1420
Chile EUR 1072
Kanada EUR 1219
Kuba EUR 1194
Mexikó EUR 1117

Ország (állomáshely) Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege
AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA
Ausztrália EUR 1293

Ország (állomáshely) Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege
ÁZSIA
Afganisztán EUR 1400
Azerbajdzsán EUR 1341
Egyesült Arab Emirátusok EUR 1284
Grúzia EUR 1293
India EUR 1091
Indonézia EUR 1277
Irán EUR 1258
Izrael EUR 1181
Japán EUR 1528
Jordánia EUR 1132
Katar EUR 1280
Kazahsztán EUR 1293
Kína EUR 1230
Koreai Köztársaság EUR 1230
Kuvait EUR 1161
Libanon EUR 1271
Pakisztán EUR 1126
Palesztina EUR 1358
Szaúd-Arábia EUR 1130
Szingapúr EUR 1102
Szíria EUR 1144
Tajvan EUR 1132
Thaiföld EUR 1091
Törökország EUR 1222
Vietnam EUR 1072

Ország (állomáshely) Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege
EURÓPA
Albánia EUR 1282
Ausztria EUR 1391
Belgium EUR 1353
Bosznia-Hercegovina EUR 1102
Bulgária EUR 1255
Ciprus EUR 1219
Csehország EUR 1181
Dánia EUR 1515
Észtország EUR 1161
Fehéroroszország EUR 1176
Finnország EUR 1363
Franciaország EUR 1364
Görögország EUR 1206
Hollandia EUR 1312
Horvátország EUR 1343
Írország EUR 1353
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Koszovó EUR 1117
Lengyelország EUR 1115
Lettország EUR 1161
Litvánia EUR 1075
Macedónia EUR 1100
Moldova EUR 1144
Montenegro EUR 1284
Nagy-Britannia EUR 1445
Németország EUR 1353
Norvégia EUR 1581
Olaszország EUR 1338
Oroszország EUR 1271
Portugália EUR 1243
Románia EUR 1275
Spanyolország EUR 1256
Svájc EUR 1497
Svédország EUR 1391
Szerbia EUR 1117
Szlovákia EUR 1230
Szlovénia EUR 1130
Ukrajna EUR 1169
Vatikán EUR 1338

2. melléklet a 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelethez

A kiegészítõ pótlék bruttó havi összege

Ország (állomáshely) Pénznem Kiegészítõ pótlékok bruttó havi összege
I. kategória (10%)
Albánia EUR 128
Azerbajdzsán EUR 134
Egyesült Arab Emirátusok EUR 128
Egyiptom EUR 106
Fehéroroszország EUR 118
Grúzia EUR 129
India EUR 109
Indonézia EUR 128
Katar EUR 128
Kazahsztán EUR 129
Kenya EUR 112
Kína EUR 123
Kuvait EUR 116
Líbia EUR 119
Macedónia EUR 110
Mexikó EUR 112
Moldova EUR 114
Oroszország EUR 127
Szaúd-Arábia EUR 113
Szíria EUR 114
Szerbia EUR 112
Ukrajna EUR 117
Vietnam EUR 107

II. kategória (15%)
Algéria EUR 206
Bosznia-Hercegovina EUR 165
Irán EUR 189
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Izrael EUR 177
Koszovó EUR 168
Kuba EUR 179
Libanon EUR 191
Nigéria EUR 179
Palesztina EUR 204

III. kategória (20%)
Afganisztán EUR 280
Pakisztán EUR 225

A nemzetgazdasági miniszter 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelete
a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk

foglalkoztatottakra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelõ és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon

is mûködõ munkáltatónál, illetve az ilyen jellegû munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

2. § A 2013. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó – munkarend a következõ:

a) 2012. december 1. szombat munkanap

2012. december 31., hétfõ pihenõnap

b) 2013. augusztus 24., szombat munkanap

2013. augusztus 19., hétfõ pihenõnap

c) 2013. december 7., szombat munkanap

2013. december 24., kedd pihenõnap

d) 2013. december 21., szombat munkanap

2013. december 27., péntek pihenõnap

3. § Az általánostól eltérõ munkaidõ-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a munka

törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérõen is meghatározható.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 96/2012. (IX. 4.) VM rendelete
a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt
kárt szenvedett termelõk kártalanítása elõirányzat felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában 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 nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket

rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) káresemény: géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag köztermesztésbe bocsátása

miatt az érintett növényi kultúra, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBiH)

által meghatározott pufferzónán belül található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúra

NÉBiH által elrendelt és 2012. július 31-ig végrehajtott megsemmisítése;

b) a káreseménnyel érintett terület: az a földterület, ahol a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett

szaporító anyag köztermesztésbe bocsátásával érintett növényi kultúra, valamint a NÉBiH által meghatározott

pufferzónán belül található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúra megsemmisítésre került;

c) károsult termelõ: a káreseménnyel érintett területen a káresemény bekövetkezésének idõpontjában saját

nevében és kockázatára, jogszerû földhasználóként mezõgazdasági termelést folytató természetes személy, jogi

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet.

2. § E rendelet hatálya Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím 3. alcím 28. A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett

szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelõk kártalanítása elõirányzat (a továbbiakban: Elõirányzat)

jogcímcsoport 10032000-01220191-50000005 számla terhére nyújtható kifizetés felhasználására és felhasználásának

ellenõrzésére terjed ki.

3. § (1) Az Elõirányzat

a) géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett és megsemmisített szaporító anyag igazolt

ellenértékének a megsemmisítésre kötelezett részére;

b) géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporító anyag köztermesztésbe bocsátásával érintett

növényi kultúra, valamint a NÉBiH által meghatározott pufferzónán belül található ivarilag kompatibilis

növényfajt tartalmazó növényi kultúra megsemmisítése miatt a 4. § szerinti hozamkárértéknek a

megsemmisítésre kötelezett részére;

c) az a) és b) pont szerinti megsemmisítés igazolt költségeinek a megsemmisítésre kötelezett részére;

d) a b) pont szerinti megsemmisítés során harmadik személynek okozott kárnak a megsemmisítésre kötelezett

részére

kárfedezõ juttatás formájában történõ megtérítésére használható fel.

(2) Az Elõirányzat az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Magyar Agrárkamaránál az engedményezési szerzõdések

megkötésével és a kárfedezõ juttatás kifizetésével, valamint a káresemény kapcsán felmerült kártérítési igény

érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségeknek a Magyar Agrárkamara részére történõ megtérítésére

használható fel.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátására a vidékfejlesztési miniszter támogatási megállapodást köt a Magyar

Agrárkamarával.

4. § A károsult termelõ hektáronként háromszázhatvanezer forint megelõlegezett átalány hozamkárértéket vehet

figyelembe.
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5. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága a káreseménnyel érintett terület

beazonosítása során ellenõrzési jegyzõkönyvet vesz fel, amely tartalmazza

a) a károsult termelõ azonosító adatait (név, cím, adóazonosító jel vagy adószám, ügyfélregisztrációs szám,

gazdálkodási forma);

b) a káreseménnyel érintett terület azonosító adatait (helyrajzi szám, területnagyság hektárban);

c) a megsemmisítés idõpontját;

d) a megsemmisített növényfajta nevét;

e) a megsemmisítést elrendelõ határozat számát.

(2) A károsult termelõ az (1) bekezdésben meghatározott adatok megadásával a fõvárosi és megyei kormányhivatal

növény- és talajvédelmi igazgatósága számára 2012. szeptember 10-ig jelezheti a kárfedezõ juttatás iránti igényét.

(3) A NÉBiH az (1) és (2) bekezdés szerint felvett, illetve bejelentett kárfedezõ juttatás iránti igényeket összesíti és

2012. szeptember 17-ig megküldi a Vidékfejlesztési Minisztériumnak.

6. § (1) A kárfedezõ juttatás feltétele, hogy a Magyar Agrárkamara a károsult termelõvel 2012. szeptember 28-ig az

Elõirányzatból finanszírozott engedményezési szerzõdést kössön a kárfedezõ juttatás megfizetésére. A Magyar

Agrárkamara az engedményezési szerzõdést akkor köti meg, ha a károsult termelõ

a) a káreseménnyel érintett terület beazonosításában és az elrendelt megsemmisítésben együttmûködött a

NÉBiH-hel;

b) a felmerült kárigényérõl nem mondott le, vagy azt másra nem engedményezte; és

c) a káresemény kapcsán felmerült kárigényét teljes egészében a követelésérvényesítõre kívánja engedményezni.

(2) A szerzõdésben a károsult termelõ a károkozóval szembeni kártérítési igényét a Magyar Agrárkamara javára

engedményezi azzal, hogy ha a Magyar Agrárkamara a károsult termelõ kártérítési igényével összefüggésben

kártérítésként a károkozótól nagyobb összeget kap, mint amennyit a károsult termelõ kárfedezõ juttatására fordított, a

Magyar Agrárkamara a különbözetet a károsult termelõ részére megtéríti, illetve, ha a Magyar Agrárkamara a károsult

termelõ kártérítési igényével összefüggésben kártérítésként a károkozótól kevesebb összegre jogosult, mint amennyit

a károsult termelõ kárfedezõ juttatására fordított, a Magyar Agrárkamara részére a különbözetet – az agrár- és

vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl szóló 4/2009. (I. 10.) Korm.

rendelet 1. § 8. pontja szerinti kamatlábbal a károsult termelõ részére történt folyósítás napjától számított növelt

összegben – a károsult termelõ megtéríti.

(3) A károsult termelõ a szerzõdésben vállalja, hogy az Elõirányzatból fizetett kárfedezõ juttatással fedezett kár más

forrásból megtérülõ részét a Magyar Agrárkamara javára visszafizeti.

(4) A 3. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában foglalt követelés fennállását és mértékét a szerzõdéskötéskor kell igazolni.

7. § (1) A Magyar Agrárkamara jogosult az Elõirányzat terhére a 6. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállalni.

(2) A Magyar Agrárkamara a 6. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó naprakész, elkülönített

nyilvántartást köteles vezetni.

(3) A Magyar Agrárkamara 2012. október 5-ig tételes elszámolást nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztériumnak a

6. § (1) bekezdése szerint vállalt kötelezettségekrõl.

(4) A károsult termelõ részére a kárfedezõ juttatást a Vidékfejlesztési Minisztérium legkésõbb 2012. október 19-ig

folyósítja.

(5) A Magyar Agrárkamara a károsult termelõ kártérítési igényével összefüggésben kártérítésként és annak kamataként

a károkozótól, valamint a 6. § (2) és (3) bekezdése alapján kapott összeget három napon belül továbbutalja

az Elõirányzatba.

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

(2) A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok 2012. évi

kezelésének, felhasználásának szabályairól szóló 55/2012. (VI. 21.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ

(5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett

termelõk kártalanítása elõirányzat felhasználása során az e rendeletben foglaltakat a géntechnológiával módosított

szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelõk kártalanítása elõirányzat

felhasználásáról szóló 96/2012. (IX. 4.) VM rendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.”

19672 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 116. szám



(3) Az R. 48. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a

minisztérium–MVH–Kincstár közötti együttmûködési megállapodás szabályozza. Kivételt képez ezen szabályozás alól

az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott

zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 2011. június 7-i 543/2011/EU

bizottsági végrehajtási rendeletben elõírt nemzeti stratégia értékelése feladattal összefüggõ vállalkozási szerzõdésbõl

származó kötelezettségek teljesítése, amely esetben az elõirányzat felhasználása közvetlen módon a vállalkozó

részére történõ fejezeti kifizetéssel történik.”

(4) Az R. 60. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium–MVH–Kincstár

közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.

(4) Az elõirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történõ végsõ kifizetést

teljesítõ költségvetési intézmény részére.”

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 216/2012. (IX. 4.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 100. §

b) pontja alapján – az emberi erõforrások miniszterének javaslatára –

dr. Balázs Mihályt, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Balázs Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét,

dr. Bánhidy Ferencet, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét,

dr. Bauer Andrást, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét,

dr. Biró Sándort, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,

dr. Bodnár Istvánt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Boncz Imrét, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Bozó Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóprofesszorát,

dr. Csibra Gergelyt, a Közép-európai Egyetem egyetemi docensét,

dr. Csörgõ Piroskát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Derényi Imrét, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Dévényi Sándort, a Pécsi Tudományegyetem tudományos tanácsadóját,

dr. Do Van Tient, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Dombi Józsefet, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Eisemann Györgyöt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Farkas Henriettet, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét,

dr. Farkas Katalint, a Közép-európai Egyetem egyetemi docensét,

dr. Földesi Pétert, a Széchenyi István Egyetem egyetemi docensét,

dr. Gángó Gábort, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét,

dr. Greskovits Bélát, a Közép-európai Egyetem egyetemi docensét,

dr. Hajdu Lajost, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,

dr. Hartung Ferencet, a Pannon Egyetem egyetemi docensét,

dr. Hegyi Pétert, a Szegedi Tudományegyetem tudományos fõmunkatársát,

dr. Herdon Miklóst, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,

dr. Jakovác Antalt, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Károlyi György Zoltánt, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Károlyi Gyulát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Katz Sándort, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi adjunktusát,

dr. Kázmér Miklóst, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Kelemen Dezsõt, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Keményfi Róbertet, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kiss Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Kóbori Lászlót, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét,

dr. Komlósi Istvánt, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kónya Zoltánt, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Kovách Imrét, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet igazgatóját, a Debreceni Egyetem

további jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensét,

dr. Kuczmann Miklóst, a Széchenyi István Egyetem egyetemi docensét,

dr. Ladányi Máriát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Lendvay Györgyöt, a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont tudományos tanácsadóját, a Pannon

Egyetem további jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensét,

dr. Majtényi Lászlót, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét,
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dr. Marschalkó Mártát, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét,

dr. Nádasdy Ádámot, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Nagy Zoltánt, a Szent István Egyetem egyetemi docensét,

dr. Nyirády Pétert, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét,

dr. Nyitray Lászlót, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Ormos Istvánt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Pongrácz Judit Erzsébetet, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Prohászka Zoltánt, a Semmelweis Egyetem tudományos fõmunkatársát,

dr. Rábai Józsefet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Reglõdi Dórát, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Rovó Lászlót, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Ruppert Istvánt, a Széchenyi István Egyetem fõiskolai tanárát,

dr. Schanda Balázs Tibort, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docensét,

dr. Sisa Józsefet, a Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézet osztályvezetõjét, a Pécsi

Tudományegyetem további jogviszonyban alkalmazott tudományos tanácsadóját,

dr. Smeller Lászlót, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét,

dr. Surányi László Balázst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docensét,

dr. Szabados Sándort, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Szegedi Andreát, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,

dr. Szilasi Máriát, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,

dr. Szkárosi Endrét, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Szolnoki Attilát, a Magyar Tudományos Akadémia Anyagtudományi Kutatóintézet tudományos fõmunkatársát,

a Nyíregyházi Fõiskola további jogviszonyban alkalmazott fõiskolai docensét,

dr. Szõke Györgyöt, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét,

dr. Takács Erzsébetet, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont laborvezetõjét, az Óbudai

Egyetem további jogviszonyban alkalmazott kutatóprofesszorát,

dr. Telegdi Lászlóné dr. Putankó Juditot, az Óbudai Egyetem kutatóprofesszorát,

dr. Túri Lászlót, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Varga Zs. Andrást, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docensét,

dr. Vásárhelyi Barnát, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét,

dr. Vereczkei Andrást, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Windisch Pétert, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensét,

dr. Wölfling Jánost, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Zsoldos Ibolyát, a Széchenyi István Egyetem egyetemi docensét,

Erdõsné dr. Pusztai Gabriellát, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kepes András Jánost, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola fõiskolai tanárát,

Simonné dr. Sarkadi Liviát, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét

2012. szeptember 1. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2012. július 26.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. július 31.

az emberi erõforrások minisztere

jogkörében eljárva

Halász János s. k.,
parlamenti államtitkár

KEH ügyszám: IV-3/04265/2012.
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A köztársasági elnök 217/2012. (IX. 4.) KE határozata
bírói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi

CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bánfalvi-Bottyán

Csilla Ildikót 2012. szeptember 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig terjedõ idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2012. augusztus 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04349-2/2012.

A köztársasági elnök 218/2012. (IX. 4.) KE határozata
bírói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi

CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Seereiner Mártát

2012. szeptember 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig terjedõ idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2012. augusztus 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04349-3/2012.

A köztársasági elnök 219/2012. (IX. 4.) KE határozata
bírói felmentésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi

CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti

kérelmére Savanyóné dr. Lakatos Erzsébetet 2012. december 29-ei hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.

Budapest, 2012. augusztus 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04349-1/2012.
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A köztársasági elnök 220/2012. (IX. 4.) KE határozata
gazdasági versenyhivatal versenytanácsa tagjává történõ kinevezésérõl

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 38. § (1) bekezdése

alapján – a Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatára – dr. Szoboszlai Izabella Annát 2012. szeptember 1-jei

hatállyal hat évig terjedõ idõtartamra a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjává kinevezem.

Budapest, 2012. augusztus 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-7/04372/2012.

A köztársasági elnök 221/2012. (IX. 4.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Kovács Ferenc

tûzoltó ezredest 2012. augusztus 20-ai hatállyal tûzoltó dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2012. augusztus 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. augusztus 21.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04664/2012.
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A Kormány 1325/2012. (IX. 4.) Korm. határozata
a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztos egyes
hatásköreinek további gyakorlásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról

1. A „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésû állami beruházás egyes

kérdéseirõl szóló 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: H1.) 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(A Kormány)

„4. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az arra jogosult

szervezetek útján gondoskodjanak az Ingatlan vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltakat lehetõvé tevõ, egységes

tulajdoni, vagyonkezelõi és használói jogviszonyok, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vagyonkezelõi

jogállása biztosításához szükséges intézkedések megtételérõl;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 30.”

2. A H1. 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány)

„6. felhívja a belügyminisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Beruházás, illetve egyes

munkaszakaszainak Startmunka Mintaprogram keretében történõ megvalósításához a szükséges intézkedést

megtegye;

Felelõs: belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. május 31.”

3. A H1. 11–13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány)

„11. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési

minisztert, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezéséhez szükséges, nem beruházási tevékenység

fedezetét szolgáló, egyéb források biztosításáról készítsenek elõterjesztést a Kormány számára;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. június 30., valamint szükség szerint

12. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési

minisztert, hogy az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos bevonásával, az

Ingatlanon és környezetében megvalósítandó, a 9. és 10. ponttal nem érintett beruházási programelemek

finanszírozásáról, az európai uniós fejlesztési források felhasználási lehetõségének megvizsgálásával, készítsenek

elõterjesztést a Kormány részére;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos

Határidõ: 2012. június 30.

13. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a vagyonkezelõ és

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait gyakorló miniszterek közremûködésével vizsgálják meg a Nemzeti

Közszolgálati Egyetem „Ludovika Campusban” történõ egységes elhelyezésével felszabaduló állami tulajdonú

ingatlanok hasznosításának lehetõségét, és az arra jogosult szervezetek útján gondoskodjanak azok hasznosításáról;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

Határidõ: 2012. december 31.”
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4. A H1. 15. pontjában az „a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztos”

szövegrész helyébe a „közigazgatási és igazságügyi miniszter” szöveg lép.

5. Hatályát veszti

a) a magyarországi zsidó közösségi élet megújításával, a zsidó közösségek támogatásával, a zsidó szervezetekkel

folytatott rendszeres egyeztetésekkel és az 1997. évi X. törvény végrehajtásával kapcsolatos kormányzati

feladatok ellátásáról szóló 1024/2011. (II. 11.) Korm. határozat, valamint

b) a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl szóló

1406/2011. (XI. 29.) Korm. határozat.

6. Ez a határozat 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

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. Biró Marcell,

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.
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