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III. Kormányrendeletek
A Kormány
102/2009. (V. 11.) Korm.
rendelete
az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának
biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi
aktusokban elõírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási
és jelentéstételi kötelezettségek teljesítésérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában és 40. § (3) bekezdésében
megállapított feladatkörében eljárva, továbbá a 24. § tekintetében a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi
XXVIII. törvény 39. § b) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában
megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
I. Fejezet
A MÛSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYTERVEZETEK
EGYEZTETÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL
ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGRÕL SZÓLÓ
MEGÁLLAPODÁSBAN RÉSZES ÁLLAMOKKAL
Általános rendelkezések
1. §
(1) A mûszaki tartalmú jogszabályok elõkészítése és
megalkotása során e fejezet rendelkezései szerint kell eljárni.
(2) A mûszaki tartalmú jogszabály tervezetére (a továbbiakban: tervezet) vonatkozó, e fejezetben meghatározott
kötelezettségek teljesítéséért a jogszabály tárgya szerint
hatáskörrel rendelkezõ vagy a kijelölt miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) felelõs.
(3) Az e fejezetben elõírt bejelentéseket és észrevételeket az iparügyekért felelõs miniszter által mûködtetett
Notifikációs Központon (a továbbiakban: Notifikációs
Központ) keresztül kell megtenni, a 13. § rendelkezései
szerint.

2. §
(1) E fejezet alkalmazásában
a) termék: minden iparilag elõállított termék és mezõgazdasági termék, ideértve a halfeldolgozási, a vad- és erdõgazdálkodási termékeket is;
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b) információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás: elektronikus úton, távollévõk részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez
a szolgáltatás igénybe vevõje egyedileg fér hozzá; ahol
ba) az elektronikus út elektronikus adatfeldolgozást,
-tárolást, illetve -továbbítást végzõ vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazását,
bb) a távollévõk részére történõ szolgáltatásnyújtás
a felek egyidejû jelenlétének hiányát,
bc) a szolgáltatás igénybe vevõjének egyedi hozzáférése a szolgáltatásnak a felhasználó által egyedileg elérhetõ
hozzáférési pontba történõ adatátvitel útján való biztosítását
jelenti;
c) mûszaki leírás:
ca) olyan részletes leírás, amely meghatározza a terméktõl elvárt jellemzõket, így különösen annak minõségi
színvonalát, teljesítményét, biztonságosságát vagy méretét; ideértve a termékre alkalmazandó olyan követelményeket is, mint a termék megnevezése, szóhasználat, jelölés, címkézés, csomagolás, vizsgálati kötelezettség, vizsgálati módszer és megfelelõségértékelési eljárás,
cb) a termõföld, az állattenyésztés és a halászat termékeire, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó elsõ
feldolgozási szintû termékekre, az emberi és az állati fogyasztásra szánt termékekre, vagy az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek törzskönyvezésérõl és forgalomba
hozatali engedélyezésérõl szóló külön jogszabályban
meghatározott gyógyászati termékekre alkalmazandó elõállítási módszer és eljárás, továbbá
cc) a cb) alpontban nem említett termékre vonatkozó
elõállítási módszer és eljárás is, amennyiben az befolyásolja a termék jellemzõit;
d) egyéb követelmény: a mûszaki leíráson kívüli, a termékre vonatkozóan különösen a fogyasztók vagy a környezet védelme céljából elõírt követelmény, amely befolyásolja a termék forgalomba hozatal utáni életciklusát;
így különösen a használat, az újrafeldolgozás, az újrafelhasználás vagy hulladékkezelés feltételei, amennyiben
ezek jelentõsen befolyásolhatják a termék összetételét, természetét vagy forgalmazását;
e) információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó jogszabály: a b) pont értelmében vett szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására, különösen a szolgáltatóra, a szolgáltatásra és a szolgáltatást
igénybe vevõre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó
jogszabály, ide nem értve az olyan jogszabályt, amelynek
tárgya nem kifejezetten az információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatás szabályozása, hanem az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatási tevékenységre vonatkozó hatása csak közvetett;
f) mûszaki tartalmú jogszabály: mûszaki leírást, illetve
egyéb követelményt tartalmazó, valamint az információs
társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó jogszabály, továbbá az a jogszabály, amely valamely termék
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gyártását, behozatalát, forgalmazását vagy használatát,
vagy valamely információs társadalommal összefüggõ
szolgáltatás nyújtását vagy használatát, illetve valamely
szolgáltató létrehozását megtiltja.
(2) Az 1. mellékletben megjelölt szolgáltatások nem tartoznak az (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, mert nem
tekinthetõk távollévõk részére nyújtott szolgáltatásnak,
elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak vagy a szolgáltatás igénybe vevõjének egyedi hozzáférésével nyújtott
szolgáltatásnak.

3. §
(1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel nem kell
alkalmazni e fejezet rendelkezéseit arra a tervezetre, amely
a) rádiós vagy televíziós mûsorszolgáltatásra vonatkozik,
b) az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós jogi szabályozás által érintett területen állapít meg rendelkezéseket,
c) a pénzügyi szolgáltatásokra – így különösen a befektetési szolgáltatásokra, banki szolgáltatásokra, biztosítási
és viszontbiztosítási mûveletekre, határidõs vagy opciós
ügyletekkel kapcsolatos szolgáltatásokra, valamint
a nyugdíjalapokkal kapcsolatos mûveletekre – vonatkozó
európai uniós jogi szabályozás által érintett területeken állapít meg rendelkezéseket,
d) az értékpapír-befektetési szolgáltatásokra és az
ezekkel összefüggésben klíring vagy elszámolási tevékenységet végzõ szervezetekre vonatkozóan állapít meg
rendelkezéseket,
e) a személyeknek a termékek használatával kapcsolatos védelme érdekében az Európai Közösséget létrehozó
szerzõdéssel összhangban álló intézkedéseket állapít meg,
feltéve, hogy ezek nincsenek hatással a termékekre,
f) olyan kötelezõ európai uniós jogi aktus átültetését
vagy végrehajtását szolgálja, amely mûszaki leírást vagy
információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó szabályt fogalmaz meg,
g) olyan nemzetközi megállapodásból származó kötelezettség teljesítését biztosítja, amely közös mûszaki leírás
vagy információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó szabály elfogadását eredményezi az Európai
Közösség részérõl,
h) európai uniós jogi aktusban elõírt védzáradékban
biztosított lehetõséggel él,
i) az Európai Közösségek Bírósága ítéletének végrehajtására korlátozódik,
j) korábbi mûszaki tartalmú jogszabály módosítására
szorítkozik, az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) észrevételének megfelelõen, az áruk vagy a szolgáltatások szabad áramlását, illetve a letelepedés szabadságát
gátló akadály elhárítása céljából.
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(2) Az (1) bekezdés d) pontjában hivatkozott rendelkezéseket tartalmazó, elfogadott jogszabályt a pénzügyminiszter a 7. § (6) bekezdése szerint bejelenti a Bizottságnak.

A jogszabálytervezetek bejelentése
4. §
(1) A tervezetet be kell jelenteni a Bizottságnak. A bejelentésben meg kell jelölni a szabályozás szükségességének
indokait.
(2) A tervezetet a közigazgatási egyeztetést követõen,
miniszteri rendelet tervezete esetében a miniszter általi
aláírást, kormányrendelet vagy törvény tervezete esetében
a Kormány döntését megelõzõen kell bejelenteni.
(3) A bejelentéssel szükség szerint meg kell küldeni
a tervezettel közvetlenül összefüggõ, annak megítélését
befolyásoló jogszabályi rendelkezések szövegét, kivéve,
ha ezek közlése egy korábbi bejelentés kapcsán már megtörtént.
(4) Ha a tervezet célja vegyi anyag, készítmény vagy
termék forgalmazásának vagy használatának a közegészségre, a fogyasztók vagy a környezet védelmére hivatkozással történõ korlátozása, a bejelentés során
a) rendelkezésre kell bocsátani az érintett anyaggal, készítménnyel vagy termékkel, valamint az ismert és rendelkezésre álló helyettesítõ anyagokkal kapcsolatos valamennyi releváns adat rövid tartalmi ismertetését, illetve az
ezekre való hivatkozások összesítését, ha ilyen létezik, és
b) tájékoztatást kell adni az intézkedésnek a közegészségre és a fogyasztók, illetve a környezet védelmére gyakorolt várható hatásairól, a külön jogszabályban, illetve az
Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában
elõírt rendelkezéseknek megfelelõen elkészített biztonsági
adatlappal vagy kémiai biztonsági jelentéssel együtt.
(5) Ha a tervezetet más kötelezõ európai uniós jogi aktus alapján be kell jelenteni a Bizottságnak, az elõbbi bejelentés, feltéve, hogy abban megfelelõ hivatkozás történt
a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre
(a továbbiakban: 98/34/EK irányelv), megfelel az e rendelet szerinti bejelentésnek.
(6) Ha a bejelentés során szolgáltatott adatok bizalmas
információként történõ kezelése indokolt, ezt az indokok
megadásával kezdeményezni kell.

A bejelentést követõ eljárás
5. §
(1) A tervezet a Bizottság és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes többi állam (a továbbiakban: EGT-államok) számára az észrevételezés lehetõ-
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ségének biztosítása céljából nem nyújtható be a Kormányhoz, illetve – miniszteri rendelet esetében – nem terjeszthetõ a miniszter általi aláírásra a bejelentésnek a Bizottság
általi kézhezvételétõl számított három hónapig, ha a (2), illetve a (3) bekezdés más határidõt nem határoz meg.
(2) A tervezet – az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok tervezete kivételével – nem nyújtható be a Kormányhoz, illetve miniszteri rendelet esetében nem terjeszthetõ a miniszter általi aláírásra a bejelentésnek a Bizottság általi kézhezvételétõl számított
a) hat hónapig, ha a Bizottság vagy egy másik EGT-állam az (1) bekezdésben említett három hónapos határidõn
belül részletes véleményben az áruk szabad áramlása akadályozására hivatkozással kifogásolja a tervezetet,
b) tizenkét hónapig, ha a Bizottság az (1) bekezdésben
említett három hónapos határidõn belül a tervezet szabályozási tárgyában kötelezõ uniós jogi aktus javaslatának
kidolgozására irányuló szándékát, illetve ilyen javaslat
meglétét jelzi,
c) tizennyolc hónapig, ha az Európai Unió Tanácsa
a b) pontban meghatározott tizenkét hónapos határidõn
belül az adott szabályozási tárgyban közös álláspontot fogad el.
(3) Az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó jogszabály tervezete nem nyújtható be
a Kormányhoz, illetve – miniszteri rendelet esetében –
nem terjeszthetõ a miniszter általi aláírásra a bejelentésnek
a Bizottság általi kézhezvételétõl számított
a) négy hónapig, ha a Bizottság vagy egy másik
EGT-állam az (1) bekezdésben említett három hónapos határidõn belül részletes véleményben a szolgáltatások szabad áramlása, illetve a letelepedés szabadsága akadályozására hivatkozással kifogásolja a tervezetet,
b) tizenkét hónapig, ha a Bizottság az (1) bekezdésben
említett három hónapos határidõn belül a tervezet szabályozási tárgyában kötelezõ uniós jogi aktus javaslatának
meglétét jelzi,
c) tizennyolc hónapig, ha az Európai Unió Tanácsa
a b) pontban meghatározott tizenkét hónapos határidõn
belül az adott szabályozási tárgyban közös álláspontot fogad el.
(4) A (2) bekezdés b) és c) pontja, illetve a (3) bekezdés
b) és c) pontja szerinti kötelezettség megszûnik, ha
a) a Bizottság a kötelezõ uniós jogi aktus kidolgozására
irányuló szándékának, illetve erre vonatkozó tervezetének
vagy javaslatának visszavonásáról tájékoztat, vagy
b) a Bizottság vagy a Tanács kötelezõ uniós jogi aktust
fogadott el.

6. §
(1) Nem kell alkalmazni az 5. § rendelkezéseit , ha
a) a közegészség, közbiztonság, a növények vagy állatok védelmével összefüggõ súlyos és elõre nem látott kö-
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rülmények által kiváltott sürgõs ok miatt, illetve információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó
jogszabály tervezete esetében közérdekbõl is, különösen
a kiskorúak védelmében, vagy
b) a pénzügyi rendszer biztonságának és sértetlenségének védelmével, különösen a betétesek, a befektetõk és
a biztosítottak védelmével kapcsolatos súlyos körülmények által kiváltott sürgõs ok miatt
a tervezet mielõbbi megalkotásához fûzõdõ érdek nem teszi lehetõvé az egyeztetést.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a bejelentésben
meg kell jelölni a sürgõsség okát.
(3) Nem kell alkalmazni az 5. § rendelkezéseit, ha a tervezet gyártási tilalmat ír elõ, azonban nem gátolja az áruk
szabad áramlását.
(4) Nem kell alkalmazni az 5. § rendelkezéseit, ha a tervezetben foglalt mûszaki leírás vagy egyéb követelmény,
illetve az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó jogszabály tervezete olyan adó- vagy
pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatos, amelyek a mûszaki
leírás vagy egyéb követelmény, illetve az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó jogszabály betartásának ösztönzése révén befolyásolják a termékek fogyasztását vagy az információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatások igénybevételét. Nem alkalmazható ez a kivétel a társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódó tervezetre.

7. §
(1) A tervezetre vonatkozóan a Bizottság és az EGT-államok részérõl tett észrevételeket a tervezet véglegesítése
során a lehetõ legnagyobb mértékben figyelembe kell venni. A Bizottság észrevételeinek figyelembevételére vonatkozó kötelezettség a 6. § (1) bekezdése szerinti esetben is
fennáll.
(2) A Bizottság vagy egy másik EGT-állam a tervezetre
vonatkozó, az 5. § (2) bekezdés a) pontjában, illetve az 5. §
(3) bekezdés a) pontjában említett részletes véleményének
figyelembevételét megvalósító intézkedést, illetve információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó tervezet esetében a 9. § (2) bekezdése szerinti indokot
közölni kell a Bizottsággal.
(3) Az 5. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben biztosítani kell a tervezetnek az idõközben elfogadott uniós jogi
aktussal való összhangját.
(4) A tervezetnek a bejelentést követõ olyan módosítása
esetén, amely jelentõsen érinti a hatálymeghatározást, lerövidíti a felkészülési idõt, további részletes leírásokkal
vagy követelményekkel egészíti azt ki, illetve a már meglévõ követelmények szigorításával jár, a módosított tervezetet ismételten be kell jelenteni.
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(5) Ha a Kormány által elõterjesztett törvényjavaslatot
a módosító indítványok a (4) bekezdés szerint érintik,
a Kormány a módosító indítványokról történt szavazást
követõen az ismételt bejelentés érdekében – ha a bejelentés másként nem biztosítható – a törvényjavaslatot visszavonja.
(6) Az elfogadott mûszaki tartalmú jogszabály szövegét
haladéktalanul közölni kell a Bizottsággal.
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10. §

A mûszaki szabálytervezetre vonatkozó információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérés esetén az érintett mûszaki szabálytervezetre vonatkozó információk megismerésére csak az jogosult, akinek ez az észrevételezés ellátása érdekében indokolt. A megismerés indokoltságáról
a szakminiszter dönt. Az információk bizalmas kezelésének kötelezettsége nem érinti független szakértõk bevonásának lehetõségét.

8. §
Az e fejezet hatálya alá tartozó mûszaki tartalmú jogszabályban, annak záró rendelkezései között hivatkozni kell
a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított 98/34/EK irányelv alapján elõírt egyeztetés megtörténtére. A hivatkozás formáját a 2. melléklet tartalmazza.

Más EGT-államok mûszaki szabálytervezeteinek
észrevételezése
9. §
(1) A szakminiszter az EGT-államok Bizottság által
megküldött mûszaki szabálytervezeteire vonatkozóan az
áruk vagy a szolgáltatások szabad áramlása, illetõleg a letelepedés szabadsága akadályozása szempontjából a bejelentés kézhezvételétõl számított három hónapon belül észrevételt, illetve részletes véleményt tehet.
(2) Információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó szabálytervezet nem kifogásolható olyan
kultúrpolitikai intézkedések tekintetében, amelyeket az
EGT-államok az európai uniós joggal összhangban, nyelvi
eltéréseikre, sajátos nemzeti és regionális jellegzetességeikre, illetve kulturális örökségükre tekintettel fogadhatnak el.
(3) Ha a szabálytervezetben foglalt mûszaki leírás vagy
egyéb követelmény, illetve az információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó szabálytervezet
olyan adó- vagy pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatos,
amelyek a mûszaki leírás vagy egyéb követelmény, illetve
az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra
vonatkozó szabály betartásának ösztönzése révén befolyásolják a termékek fogyasztását vagy az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások igénybevételét,
a szabálytervezetre adott észrevétel vagy részletes vélemény csak olyan szempontokra vonatkozhat, amelyek
a kereskedelmet vagy – az információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések tekintetében – a szolgáltatások szabad áramlását, illetve
a szolgáltató vállalkozások letelepedési szabadságát gátolhatják, és nem vonatkozhat az intézkedés adó- vagy pénzügyi szempontjaira.

A bejelentések és közlések továbbítása
11. §
(1) A Notifikációs Központ az e fejezetben szabályozott
egyeztetés érdekében
a) a többi EGT-állam Bizottság által megküldött bejelentéseit, továbbá a Bizottságtól, illetve az EGT-államoktól a szakminiszter által megtett bejelentésre érkezõ észrevételt vagy véleményt továbbítja a szakminiszternek, és
b) a szakminiszter által megküldött bejelentést, a többi
EGT-állam bejelentéseire tett észrevételt vagy véleményt,
valamint a Bizottság, illetve az EGT-államok közléseire
adott választ továbbítja a Bizottsághoz.
(2) A bejelentések megtételéhez szükséges információt
a szakminiszter – annak tartalmáért való felelõsséggel –
köteles a Notifikációs Központnak az e fejezetben meghatározott határidõkön belül megküldeni, illetve a feladatkörébe tartozó területen észrevételeit megtenni.
(3) Ha más EGT-állam mûszaki szabálytervezete több
miniszter feladatkörét érinti, az érintett miniszterek az
egységes álláspont kialakítása érdekében egymással
egyeztetnek; egységes álláspont hiányában a Notifikációs
Központ nem továbbít magyar észrevételt.
(4) Az e fejezet szerinti egyeztetéssel érintett miniszterek az általuk vezetett minisztériumban a végrehajtás megkönnyítése érdekében kapcsolattartó személyt és szervezeti egységet jelölnek ki, amelyrõl értesítik a Notifikációs
Központot.

12. §
(1) A Notifikációs Központ a beérkezett bejelentéseket,
valamint az azokra vonatkozó észrevételeket, véleményeket azok továbbítása elõtt nyilvántartásba veszi.
(2) Az iparügyekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján hivatkozást kell elhelyezni a Bizottság által üzemeltetett, az egyeztetési eljárás dokumentumait tartalmazó, bárki által hozzáférhetõ és kereshetõ adatbázis elérhetõségére.
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13. §

(1) A szakminiszter a bejelentés megtétele érdekében
megküldi a Notifikációs Központnak
a) a 3. melléklet szerinti, kitöltött bejelentõ adatlap formanyomtatványt,
b) a tervezet szövegét teljes terjedelemben, valamint
c) a tervezet által közvetlenül érintett egyéb szabályozás szövegét.
(2) A Notifikációs Központ a nyilvántartásba vételt
követõen a bejelentõ adatlapot, a tervezetet, valamint az
érintett egyéb szabályozás szövegét továbbítja a Bizottságnak.
(3) A bejelentõ adatlap 16. pontjának kitöltése esetén
a Notifikációs Központ eljár a Kereskedelem Technikai
Akadályairól szóló Megállapodásban elõírt bejelentési kötelezettség külön jogszabályban meghatározottak szerinti
teljesítése érdekében.
(4) A tervezet egyeztetésével összefüggõ további közléseket a szakminiszter a 4. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával teszi meg.
(5) Az eljárás elektronikus levél útján történik.

II. Fejezet
A 2679/98/EK TANÁCSI RENDELET SZERINTI
ÉRTESÍTÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI ELJÁRÁS
Általános rendelkezések
14. §
(1) A 2679/98/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban:
2679/98/EK rendelet) az áruk szabad áramlása akadályairól történõ értesítési kötelezettséggel összefüggésben
meghatározott eljárás végrehajtása során e fejezet rendelkezései szerint kell eljárni.
(2) A Notifikációs Központ az (1) bekezdés szerinti eljárás végrehajtása érdekében
a) a Bizottságtól, illetve az EGT-államoktól érkezõ értesítést és tájékoztatást kérõ megkeresést továbbítja a hatáskörrel rendelkezõ központi államigazgatási szervhez,
illetve a közúti, vasúti, légi és vízi közlekedési tájékoztatás
országos szolgálatát ellátó szervhez (a továbbiakban
együtt: eljáró szervek), és
b) az eljáró szervek által megküldött értesítést, tájékoztatást kérõ megkeresést, valamint a Bizottság, illetve az
EGT-államok megkeresésére adott választ továbbítja a Bizottsághoz.
(3) A 2679/98/EK rendeletben elõírt értesítések megtételéhez és tájékoztatások megadásához szükséges infor-
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mációt az eljáró szervek – azok tartalmáért való felelõsséggel – kötelesek a Notifikációs Központnak
a 2679/98/EK rendeletben meghatározott határidõkön belül megküldeni.
(4) A 2679/98/EK rendelet végrehajtásában érintett
központi államigazgatási szervek, valamint a közúti, vasúti, légi és vízi közlekedési tájékoztatás országos szolgálatát ellátó szervek a végrehajtás megkönnyítése érdekében
kapcsolattartó személyt és szervezeti egységet jelölnek ki,
amelyrõl értesítik a Notifikációs Központot.

Az eljárás részletes szabályai
15. §
(1) Az eljáró szervek haladéktalanul értesítik a Notifikációs Központot a tudomásukra jutott, az áruk szabad
áramlásának a 2679/98/EK rendelet 1. cikke szerinti akadályairól.
(2) Az értesítés elektronikus levélben, kivételesen sürgõs esetben telefonon vagy telefaxon történik.
(3) Az értesítésben az 5. mellékletben meghatározott
adattartalommal tájékoztatást kell adni
a) az akadály mibenlétérõl,
b) az akadály fennállásának idõtartamáról, amennyiben
az ismert, és
c) az akadály elhárítása érdekében tett intézkedésekrõl.
(4) A gyülekezési jog és a sztrájkjog gyakorlásával
összefüggõ akadályok tekintetében a (3) bekezdés c) pontja szerinti intézkedések alatt az e jogok tiszteletben tartásával megtehetõ intézkedéseket kell érteni.
(5) A Notifikációs Központ a (3) bekezdés szerinti értesítést a nyilvántartásba vételt követõen elektronikus levélben haladéktalanul továbbítja a Bizottságnak.
(6) A Notifikációs Központ a Bizottságtól érkezõ, más
EGT-állam területén lévõ akadályról szóló értesítést – ha
az akadály az értesítés szerint még fennáll – a gazdasági
élet szereplõinek tájékoztatása érdekében haladéktalanul
továbbítja a közúti, vasúti, légi, illetve vízi közlekedési tájékoztatás országos szolgálatát ellátó szervhez, amely azt
a honlapján és szükség szerint más megfelelõ módon közzéteszi.
(7) A Notifikációs Központ a Bizottságtól érkezõ, be
nem jelentett magyarországi akadályról szóló értesítést továbbítja az eljáró szervnek a 2679/98/EK rendelet 5. cikk
(4) és (5) bekezdése szerinti határidõ figyelembevételével
történõ intézkedésre.
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III. Fejezet

tájékoztatási kötelezettség érdekében naprakész adatbázist
vezet az ott meghatározott információkról.

A 764/2008/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI
RENDELET VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÕ
ELJÁRÁSOK

(2) Az adatbázis mûködtetéséhez a szükséges információkat – azok tartalmáért való felelõsséggel – a következõk bocsátják magyar és angol nyelven a termékinformációs kapcsolattartó pont rendelkezésére:
a) a szakminiszter
aa) a mûszaki szabálynak minõsülõ jogszabályi rendelkezésekre vonatkozó adatokat,
ab) a valamely termékre vonatkozóan elõzetes engedélyezési kötelezettséget elõíró jogszabályi rendelkezésekre
vonatkozó adatokat, továbbá
ac) az aa) és ab) alpontban említett jogszabályi rendelkezések végrehajtására eljáró hatóság és a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, továbbá – ha ettõl különbözik – a felügyeleti szerv elérhetõségi adatait;
b) a hatóságok és a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságok, továbbá a felügyeleti szervek elérhetõségi adataiban bekövetkezõ változásokat a az érintett hatóság, illetve
szerv;
c) a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter a hatósági eljárásban rendelkezésre álló jogorvoslatokra vonatkozó általános tájékoztatást;
d) az iparügyekért felelõs miniszter
da) a kölcsönös elismerés elvére vonatkozó általános
tájékoztatást, valamint
db) a 764/2008/EK rendeletnek a Magyar Köztársaságban történõ alkalmazására vonatkozó általános tájékoztatást.

Általános rendelkezések
16. §
(1) E fejezet alkalmazásában:
a) mûszaki szabály: a 764/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 764/2008/EK rendelet) 2. cikke (2) bekezdésében ekként meghatározott fogalom,
b) hatóság: a 764/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó
határozat hozatalára hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szerv.
(2) Az igazságügyért felelõs miniszter a 764/2008/EK
rendelet hatálya alá nem tartozó intézkedések megállapíthatósága érdekében az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli a 764/2008/EK rendelet
3. cikkében hivatkozott uniós jogi rendelkezéseket átültetõ, illetve végrehajtó jogszabályi rendelkezések felsorolását.

A termékinformációs kapcsolattartó pont kijelölése
17. §
A Kormány a 764/2008/EK rendeletben elõírt termékinformációs kapcsolattartó pontként a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalt jelöli ki.

18. §
Az e fejezetben elõírt tájékoztatási és adatszolgáltatási
kötelezettségek végrehajtásának megkönnyítése érdekében az érintett miniszterek az általuk vezetett minisztériumban, valamint az érintett hatóságok kapcsolattartó
személyt és szervezeti egységet jelölnek ki, amelyrõl értesítik a termékinformációs kapcsolattartó pontot.

Adatbázis a 764/2008/EK rendelet 10. cikkében elõírt
tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez

(3) A (2) bekezdés a) pontjában elõírt tájékoztatás adattartalmát a 6. melléklet határozza meg.
(4) A szakminiszter a (2) bekezdés
a) a) pontjában elõírtakat az érintett jogszabályi rendelkezés kihirdetésétõl,
b) b) pontja szerinti változásokat a változás bekövetkeztétõl,
c) c) és d) pontja szerinti tájékoztatások tartalmában
bekövetkezõ változásokat, a változtatást elõíró jogszabályi rendelkezés kihirdetésétõl
számított három munkanapon belül köteles a termékinformációs kapcsolattartó pont honlapján rögzíteni.
(5) Ha a termékinformációs kapcsolattartó pont a rendelkezésre álló információ hiányossága miatt nem tudja ellátni a 764/2008/EK rendelet 10. cikk (1) bekezdésében
elõírt tájékoztatási kötelezettséget, haladéktalanul megkeresi az információ rendelkezésre bocsátásért a (2) bekezdés szerint felelõs szervet, amely három munkanapon belül köteles a kért információt megadni.
(6) Az eljárás elektronikus levél útján történik.

19. §
(1) A termékinformációs kapcsolattartó pont
a 764/2008/EK rendelet 10. cikk (1) bekezdésében elõírt

(7) Az adatbázis nyilvános, azt a termékinformációs
kapcsolattartó pont honlapján magyar és angol nyelven,
bárki által hozzáférhetõ és kereshetõ módon közzé kell
tenni.
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Ügyfélszolgálat
20. §

(1) A termékinformációs kapcsolattartó pont
a 764/2008/EK rendelet 10. cikk (1) bekezdésében elõírt
tájékoztatási kötelezettségnek ügyfélszolgálat útján tesz
eleget, telefonon és elektronikus levélben.
(2) A tájékoztatásnak a 764/2008/EK rendelet 10. cikk
(2) bekezdésében elõírt határidõben történt megadása ellenõrizhetõsége érdekében az ügyfélszolgálat a telefonon
beérkezõ megkeresések kapcsán történõ eljárásról hivatalos feljegyzést készít. A hivatalos feljegyzés tartalmazza
az ügyirat számát, a feljegyzés felvételének idõpontját,
a telefonhívás idõpontját és idõtartamát, a tájékoztatáskérés tárgyát, a megadott tájékoztatás tartalmát, az eljáró
ügyintézõ nevét és aláírását. A hivatalos feljegyzéseket
három évig meg kell õrizni.
(3) A (2) bekezdés szerinti hivatalos feljegyzés elkészítése érdekében a termékinformációs kapcsolattartó pont
a telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítheti. A
hangfelvétel készítésérõl a megkeresõt a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. A hangfelvételt a hivatalos feljegyzés elkészítését követõen meg kell semmisíteni.

A hatóságok eljárása
21. §
A hatóságok a 16. § (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott határozatok meghozatalát célzó eljárásban
a 764/2008/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelõen
járnak el, azzal, hogy a Bizottságnak a 764/2008/EK rendelet 6. cikk (2) bekezdése szerinti értesítése érdekében
a határozatot postai úton vagy elektronikus levélben továbbítani kell a Bizottságnak.

A 764/2008/EK rendelet 12. cikkében elõírt jelentéstételi
kötelezettség teljesítése

22. §
(1) A 764/2008/EK rendelet 12. cikk (1) bekezdésében
elõírt jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében
a hatóságok a termékinformációs kapcsolattartó pont felhívására a Bizottság által a termékinformációs kapcsolattartó pontnak tûzött határidõ lejártát megelõzõen legkésõbb húsz munkanappal megküldik a termékinformációs
kapcsolattartó pontnak a 7. melléklet szerinti, az elõzõ évre
vonatkozóan kitöltött adatlapot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elektronikus levélben történik.
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(3) A 764/2008/EK rendelet 12. cikk (1) bekezdésében
elõírt jelentéstételi kötelezettséget a Bizottság felé a termékinformációs kapcsolattartó pont teljesíti.

IV. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
23. §
Ez a rendelet 2009. május 13-án lép hatályba.

Módosuló jogszabályi rendelkezések
24. §
(1) Az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai Unió tagállamai nemzeti szabványügyi testületeivel
való együttmûködésrõl szóló 151/2004. (V. 14.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) A Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban:
MSZT) tájékoztatja az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), az európai szabványügyi szervezeteket
– azok eljárásrendjének megfelelõen –, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes
többi államnak (a továbbiakban: EGT-államok) az 1. és 2.
mellékletben felsorolt szabványügyi testületeit (a továbbiakban: EGT-államok nemzeti szabványügyi testületei)
azokról a tárgykörökrõl, amelyekkel kapcsolatban – azoknak a nemzeti szabványosítási programba történt felvételével – szabvány kidolgozásáról vagy módosításáról határozott.”
(2) A 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nyilvánosságra hozott szabványtervezetekre az
Sztv. 13. § g) pontjában említett eljárási rendben az Sztv.
14. § (1) bekezdés c) pontja alapján szabályozottak szerint
az EGT-államokban letelepedett vállalkozások, fogyasztók, illetve azok érdek-képviseleti szervezetei is tehetnek
felszólalást.”
(3) A 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a szabványosítási tevékenységre, amennyiben az a szakminiszter felkérésére, meghatározott termékre vonatkozó mûszaki tartalmú jogszabály elõkészítésében való közremûködés keretében történik. Ez esetben a jogszabály elõkészítésérõl
kell tájékoztatni a Bizottságot az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben
egyes európai uniós jogi aktusokban elõírt bejelentési, ér-
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tesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítésérõl szóló külön jogszabályban foglaltak szerint.”
(4) A 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet – az Sztv.-vel együtt – a mûszaki
szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló,
– a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és
a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
1. cikke 6–10. pontjának, 2–7. cikkének, valamint II. mellékletének való megfelelést szolgálja.”
(5) A 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet melléklete
a) Belgium szabványügyi testületeinek meghatározását követõen a következõ szöveggel egészül ki:
„Bulgária
#3E #X:("DF84 4>FH4HJH ^" FH">*"DH42"P4b”,
b) Csehország szabványügyi testületét meghatározó
szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:
„ÚNMZ Úøad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví”,
c) Portugália szabványügyi testületének meghatározását követõen a következõ szöveggel egészül ki:
„Románia
ASRO Asociaþia de Standardizare din România”.
(6) A 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet az e rendelet
8. melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki, a jelenlegi
„Melléklet” megjelölése „1. melléklet”-re változik.
(7) A 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) és
(3) bekezdésében, valamint 3. § (3) bekezdésében az „a
tagállamok” szövegrészek helyébe az „az EGT-államok”
szöveg lép.

Hatályukat vesztõ jogszabályi rendelkezések
25. §
Hatályát veszti
a) a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet, és
b) a mûszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való
egyeztetésérõl szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet.
26. §
(1) A 24. és az azt megelõzõ alcím, továbbá a 25. §
2009. május 14-én hatályát veszti.
(2) Az (1) bekezdés és a 25. §-t megelõzõ alcím 2009.
május 15-én hatályát veszti. Ez a bekezdés 2009. május
16-án hatályát veszti.
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Az Európai Unió jogának való megfelelés
27. §
(1) Ez a rendelet a mûszaki szabványok és szabályok,
valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás
megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi
irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja, az 1. cikk 6–10. pontja, a 2–7. cikkek, valamint
az I. melléklet kivételével.
(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg
a) a Tanács 2679/98/EK rendelete (1998. december 7.)
az áruknak a tagállamok közötti szabad mozgásával kapcsolatban a belsõ piac mûködésérõl – 3–5. cikk (a II. Fejezet),
b) az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti mûszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerûen forgalmazott termékekre történõ alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl – 3. cikk, 9. cikk (1) bekezdés,
10. cikk, 12. cikk (1) bekezdés és 14. cikk [a III. Fejezet és
a 25. § a) pont].
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez
A 2. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában
információs társadalommal összefüggõ
szolgáltatásnak nem minõsülõ szolgáltatások
1. Nem távollévõk részére nyújtott szolgáltatás
Az a szolgáltatás, amelyre a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevõ egyidejû fizikai jelenlétében kerül sor,
még ha az elektronikus eszköz útján történik is, így különösen
a) egészségügyi szolgáltatónál végzett orvosi vizsgálat, kezelés elektronikus berendezés alkalmazásával, a beteg fizikai jelenlétében,
b) elektronikus katalógus megtekintése a forgalmazás
helyén, a vevõ fizikai jelenlétében,
c) utazási jegy-, illetve szállásfoglalás utazási irodában
számítógépes hálózat útján, az ügyfél fizikai jelenlétében,
d) játékteremben rendelkezésre bocsátott elektronikus
játékok, a felhasználó fizikai jelenlétében.

15888

MAGYAR KÖZLÖNY

2. Nem elektronikus úton nyújtott szolgáltatás
a) anyagi tartalommal rendelkezõ szolgáltatás, még ha
elektronikus eszköz útján történik is:
aa) készpénz- vagy jegykiadó automata,
ab) belépés térítésköteles úthálózatra, gépkocsi-parkolóba stb., abban az esetben is, ha a bejáratnál vagy kijáratnál a belépés ellenõrzésére, illetve a megfelelõ díj megfizetésének biztosítására elektronikus eszközt alkalmaznak;
b) off-line szolgáltatás: CD-ROM, hajlékony lemezen
tárolt szoftver értékesítése;
c) nem elektronikus adatfeldolgozó, -nyilvántartó
rendszer útján nyújtott szolgáltatás:
ca) távbeszélõ szolgáltatás,
cb) telefax/telex szolgáltatás,
cc) távbeszélõ vagy telefax útján nyújtott szolgáltatás,
ideértve az orvosi és jogi tanácsadást is,
cd) direkt marketing távbeszélõ vagy telefax útján.
3. Nem a szolgáltatás igénybe vevõjének egyedi hozzáférésével nyújtott szolgáltatás
Korlátlan számú egyéni igénybe vevõ részére adatátvitel útján, egyidejûleg nyújtott szolgáltatás (egy pontról
több pontra történõ átvitel):
a) televíziós mûsorszolgáltatás (ideértve a kérésre történõ „videó-szerû” szolgáltatást is),
b) rádiós mûsorszolgáltatás,
c) (televízión közvetített) teletext.
2. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez
1. Hivatkozás a jogszabálytervezeteknek az Európai
Bizottsággal és az EGT-államokkal történt
egyeztetésére
A rendelet (törvény) tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom
szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított –
1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

2. Hivatkozás a jogszabálytervezeteknek az Európai
Bizottsággal és az EGT-államokkal a 98/34/EK
irányelv, valamint további uniós jogi aktusok alapján
történt egyeztetésére
A rendelet (törvény) tervezetének a következõ uniós
jogi aktusok szerinti elõzetes bejelentése megtörtént:
a) az Európai Parlament és a Tanács – a 98/48/EK
irányelvvel módosított – 98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az
információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabá-
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lyok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról;
b) ...;
c) ...

3. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez
Formanyomtatvány1 a mûszaki tartalmú
jogszabálytervezetek a 102/2009. (V. 11.) Korm.
rendelet szerinti bejelentéséhez
Üzenet 000
1. Speciális kód2
2. Üzenetküldõ állam3
3A. Felelõs szerv3
3B. Jogszabály-elõkészítõ szerv
4. A bejelentés száma és a termékkód
5. A tervezet címe
6. Érintett termékek, illetve információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatások
7. Más uniós jogi aktus szerinti bejelentés
8. A tervezet fõ tartalma
9. Rövid indokolás
10. Háttérdokumentumok, forrásszövegek
11. Sürgõsségi eljárás kérése
12. A sürgõsség indokolása
13. Bizalmas információként történõ kezelés
14. Pénzügyi intézkedések
a) igen
b) nem
15. Hatásvizsgálat
a)
b)
16. TBT (kereskedelem technikai akadályai) és SPS
(állat- és növény-egészségügyi) vonatkozások
TBT-vonatkozások
a)
b)
(i)
(ii)
(iii)
SPS-vonatkozások
a)
b)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
1
A formanyomtatvány kitöltési útmutatót tartalmazó elektronikus változata
letölthetõ az iparügyekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról.
2
A Bizottság adja meg a többi EGT-államnak történõ továbbítás elõtt.
3
A Notifikációs Központ tölti ki.
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4. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

6. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány1 a mûszaki tartalmú
jogszabálytervezetekre vonatkozó,
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet szerinti további
közlésekhez

A 19. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás
adattartalma

Üzenet

2. A jogszabály tervezetének a 102/2009. (V. 11.)
Korm. rendelet I. fejezete szerinti egyeztetési eljárásban
történt bejelentése speciális kódja

2

1. Speciális kód
2. Üzenetküldõ állam3
3A. Felelõs szerv3
3B. Jogszabály-elõkészítõ szerv
4. A bejelentés száma
5. A 98/34/EK irányelv érintett cikke
6. Magyarázat

1
A formanyomtatvány kitöltési útmutatót tartalmazó elektronikus változata
letölthetõ az iparügyekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról.
2
A Bizottság adja meg a többi EGT-államnak történõ továbbítás elõtt.
3
A Notifikációs Központ tölti ki.

5. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez
A 15. § (1) bekezdése szerinti akadályokról történõ
értesítés adattartalma1
1. Értesítést küldõ állam és bejelentõ szerv
A további információért megkeresendõ személy neve,
telefon-, faxszáma és e-mail címe
2. Az áruk szabad áramlását korlátozó akadály leírása
3. Az áruk szabad áramlását korlátozó akadály keletkezésének idõpontja és – amennyiben ismert – fennállásának
várható idõtartama
4. Az akadály elhárítása érdekében tett intézkedések
5. Részletes magyarázat arra vonatkozóan, hogy a Bizottság által a 2679/98/EK rendelet 5. cikkének megfelelõen jelzett, feltételezett magyarországi akadályok nem
állnak fenn2
6. Az értesítések továbbításáért felelõs3

1. A jogszabály teljes címe

3. Az érintett jogszabályhely(ek)1
a) pontos megjelölése
b) mûszaki szabály-e?
indokolás:
c) elõzetes engedélyezési kötelezettséget ír-e elõ?
az engedélyezõ hatóság neve, telefonszáma és elektronikus levélcíme
d) termék forgalmazásával vagy használatával összefüggõ – mûszaki szabálynak nem minõsülõ – egyéb kötelezettséget ír-e elõ?
4. Az érintett termékek vagy termékkörök megjelölése
vámtarifaszám szerint2
5. Az érintett jogszabályi rendelkezés(ek) végrehajtására eljáró hatóság (elsõ- és másodfok) és felügyeleti szervének neve, telefonszáma és elektronikus levélcíme
6. A jogorvoslati eljárásra vonatkozóan a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvénytõl eltérõ rendelkezés
az eltérést elrendelõ jogszabályhely pontos megjelölése
1

Az e pontban elõírt adatokat jogszabály-helyenkénti bontásban kell meg-

adni.
2

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról
szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében foglalt Kombinált Nómenklatúra – a rendelet 12. cikke értelmében elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett mindenkor hatályos egységes szerkezetû változatának – alapján, legalább két számjegynyi mélységig.

7. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez
Adatlap a 22. § (1) bekezdése szerinti
adatszolgáltatáshoz
1. Az adatszolgáltató hatóság
2. Az adatszolgáltatással érintett idõszak

1

Elektronikus formátumú adatlapként letölthetõ az iparügyekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról.
2
A 2679/98/EK rendelet 5. cikkének alkalmazása esetén kell kitölteni.
3
A Notifikációs Központ tölti ki.

3. A 764/2008/EK rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján küldött
a) értesítéssel érintett termékek vagy termékkörök
megjelölése vámtarifaszám szerint1
b) értesítések száma2
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4. A 764/2008/EK rendelet 6. cikk (2) bekezdése alapján meghozott
a) határozattal érintett termékek vagy termékkörök
megjelölése vámtarifaszám szerint1
b) határozatok száma2
c) határozatok meghozatalának indokai
5. A 764/2008/EK rendelet 6. cikk (3) bekezdése alapján küldött
a) értesítéssel érintett termékek vagy termékkörök
megjelölése vámtarifaszám szerint1
b) értesítések száma2
1
A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról
szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében foglalt Kombinált Nómenklatúra – a rendelet 12. cikke értelmében elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett mindenkor hatályos egységes szerkezetû változatának – alapján, legalább két számjegynyi mélységig.
2
Az értesítések, illetve határozatok számát terméktípusonként kell megadni.

2009/64. szám

Technikai Akadályairól szóló Megállapodásban (a továbbiakban: TBT-megállapodás) a technikai szabályzatok,
valamint a megfelelõségértékelési eljárást meghatározó
szabályozások központi kormányszervek általi elfogadásával összefüggésben elõírt bejelentéseket az iparügyekért
felelõs miniszter által mûködtetett Notifikációs Központon (a továbbiakban: Notifikációs Központ) keresztül kell
megtenni.
(2) A Notifikációs Központ
a) a Kereskedelmi Világszervezet (a továbbiakban:
WTO) Titkárságától érkezõ bejelentéseket és észrevételeket továbbítja a jogszabály tárgya szerint hatáskörrel rendelkezõ vagy a kijelölt miniszternek (a továbbiakban:
szakminiszter), és
b) a szakminiszter által megküldött bejelentést, észrevételt továbbítja a WTO Titkárságának.

„2. melléklet
a 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelethez

(3) A TBT-megállapodásban elõírt bejelentés megtételéhez szükséges információt a szakminiszter – annak tartalmáért való felelõsséggel – köteles a Notifikációs Központnak megküldeni, illetve a más WTO-tagország által
javasolt technikai szabályzatokra és megfelelõségértékelési eljárásokra vonatkozóan a feladatkörébe tartozó területen észrevételeit megtenni.

Az Európai Unió tagállamain kívüli EGT-államok
szabványügyi testületei

(4) Az e rendelet szerinti bejelentési eljárás elektronikus
levél útján történik.

8. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

Izland
Staxlaráx Íslands
Norvégia
SN Standard Norge
NEK Norsk Elektroteknisk Komite”

A Kormány
103/2009. (V. 11.) Korm.
rendelete
a Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló
Megállapodásban elõírt bejelentési és tájékoztatási
kötelezettségek teljesítésérõl
A Kormány az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetésérõl szóló 1998. évi IX. törvény
3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

2. §
(1) A Notifikációs Központ a beérkezett bejelentéseket,
valamint az azokra vonatkozó észrevételeket a továbbítás
elõtt nyilvántartásba veszi.
(2) A magyar bejelentésekre vonatkozó adatokat a Notifikációs Központ az iparügyekért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium honlapján bárki által hozzáférhetõ
és kereshetõ módon közzéteszi. A többi WTO-tagország
által tett bejelentésekre vonatkozóan az iparügyekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján hivatkozást kell elhelyezni a WTO honlapján bárki által hozzáférhetõ, angol, francia és spanyol nyelven kereshetõ adatbázis elérhetõségére.

3. §

1. §

(1) A szakminiszter – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – megküldi a Notifikációs Központnak
a TBT-megállapodás 2. és 5. Cikkében, valamint 1. Mellékletében meghatározott technikai szabályzatok és megfelelõségértékelési eljárást meghatározó jogszabályok tervezeteit (a továbbiakban: tervezet).

(1) Az 1998. évi IX. törvénnyel kihirdetett Marrakesh-i
Egyezmény A) Mellékletében foglalt, a Kereskedelem

(2) Nem érinti az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség azokat a tervezeteket, amelyek európai uniós jogi
aktusokkal összeegyeztethetõ szabályozást valósítanak
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meg, feltéve, hogy nem tartalmaznak azoknál szigorúbb
rendelkezéseket.

pont hiányában a Notifikációs Központ nem továbbít magyar észrevételt.

(3) A szakminiszter a tervezetet olyan idõben küldi meg
a Notifikációs Központnak, hogy a bejelentéstõl annak elfogadásáig a WTO-tagországoknak legalább hatvan napot
biztosítson írásbeli észrevételek megtételére.

(2) A tervezetre vonatkozó WTO-tagországi észrevételekkel, illetve más WTO-tagország által javasolt technikai
szabályzatokra és megfelelõségértékelési eljárásokra vonatkozó magyar észrevétellel kapcsolatos összehangolt álláspont kialakítása érdekében az iparügyekért felelõs miniszter vagy az érintett szakminiszter kezdeményezésére
eseti szakértõi bizottság hozható létre.

(4) A szakminiszter a bejelentés megtétele érdekében
megküldi a Notifikációs Központnak
a) az e rendelet melléklete szerinti, magyar és angol
nyelven kitöltött bejelentõ adatlapot, és
b) a tervezet szövegét.
(5) Ha A TBT-megállapodás 2.10. vagy 5.7. pontja
alapján sürgõsségi eljárásra van szükség, a szakminiszter
a bejelentés megküldésekor ezt sürgõsség indokainak
megadásával jelzi.
(6) A Notifikációs Központ a nyilvántartásba vételt
követõen a bejelentõ adatlapot megküldi a Magyar Köztársaság WTO Mellett Mûködõ Állandó Képviseletének,
amely továbbítja azt a WTO Titkársághoz.

(3) A Notifikációs Központ szükség esetén a bejelentõ
adatlap továbbítását megelõzõen a tervezet jelentõs kereskedelmi hatásának megítélésével kapcsolatban is egyeztetést kezdeményezhet.

5. §
A TBT-megállapodás 10. Cikk 10.1. pontjában elõírt tájékoztatási pont feladatainak ellátására a Kormány az iparügyekért felelõs minisztert jelöli ki.

6. §

4. §

Ez a rendelet 2009. május 13-án lép hatályba.
(1) Ha a bejelentési eljárás több miniszter feladatkörét
érinti, az érintett miniszterek az egységes álláspont kialakítása érdekében egymással egyeztetnek; egységes állás-

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 103/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez
A) Magyar nyelvû adatlap* a technikai szabályzatok és megfelelõségértékelési eljárást meghatározó jogszabályok
tervezeteinek bejelentéséhez
Bejelentõ Adatlap
1.
2.

A TBT-megállapodás részes állama:
A bejelentõ minisztérium és fõosztály:
cím, tel., fax és e-mail:
Az adatlapot kitöltõ és azt bejelentõ neve:
tel., fax és e-mail:

3.

A tervezetet elkészítõ felelõs ügyintézõ:
tel., fax és e-mail:
A bejelentés a TBT-megállapodás mely cikke(i) alapján történik?
2.9.2 Cikk
2.10.1 Cikk
5.6.2 Cikk
5.7.1 Cikk

egyéb Cikk alapján:
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MAGYAR KÖZLÖNY

2009/64. szám

A tervezet által érintett termékek meghatározása és a termék nemzeti vámtarifaszáma:
A tervezet címe, oldalak száma, nyelvi változata:
A tervezet rövid tartalmi összefoglalója:
A tervezet szükségességének indokolása:
A tervezethez kapcsolódó egyéb dokumentumok:
A tervezet elfogadásának javasolt idõpontja:
A tervezet hatálybalépésének javasolt idõpontja:
Az észrevételek megtételének végsõ határideje:
A tervezet anyaga elérhetõ:
tel., fax és e-mail:

* Az adatlap elektronikus változata letölthetõ az iparügyekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról.

B) Angol nyelvû adatlap* a technikai szabályzatok és megfelelõségértékelési eljárást meghatározó jogszabályok
tervezeteinek bejelentéséhez
Agreement on Technical Barriers to Trade
NOTIFICATION
1.

Member to Agreement notifying:

2.

If applicable, name of local government involved (Articles 3.2 and 7.2):
Agency responsible:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Name and address (including telephone and fax numbers, e-mail and web-site addresses, if available) of
agency or authority designated to handle comments regarding the notification shall be indicated if different
from above:
Notified under Article 2.9.2
2.10.1
5.6.2
5.7.1
other:
Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff heading. ICS numbers may be
provided in addition, where applicable):
Title, number of pages and language(s) of the notified document:
Description of content:
Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable:
Relevant documents:
Proposed date of adoption:
Proposed date of entry into force:
Final date for comments:
Texts available from:
National enquiry point
the other body:

or address, telephone and fax numbers, e-mail and web-site addresses, if available of

* Az adatlap elektronikus változata letölthetõ az iparügyekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról.
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IV. A Magyar Nemzeti
Bank elnökének
rendeletei
A Magyar Nemzeti Bank elnökének
13/2009. (V. 11.) MNB
rendelete
a 200 forintos címletû érme kibocsátásáról
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gyöngysor-szegélyen belül, lent, jobb oldalon a ,,BP.” verdejel látható. Az érme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az érme különleges – ún. proof – technológiával is
készíthetõ.

3. §
Ez a rendelet 2009. június 15-én lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének
d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

1. melléklet
a 13/2009. (V. 11.) MNB rendelethez
Az érme elõlapjának képe:

(1) A Magyar Nemzeti Bank az Mnbtv. 4. §-ának (2) bekezdésén alapuló jogkörében 200 forintos címletû érmét
bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2009. június 15.

2. §
(1) Az érme külsõ része (körgyûrû) réz (75%), nikkel
(4%) és cink (21%) ötvözetébõl, az érme belsõ része (mag)
réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetébõl készült. Az érme
külsõ átmérõje 28,3 mm, a külsõ és belsõ rész találkozásánál az átmérõ 17,9 mm. Az érme peremvastagsága 2 mm,
súlya 9 gramm, széle szaggatottan recézett.
(2) Az érme elõlapján, a középmezõben a Lánchíd ábrázolása látható. Az érme külsõ és belsõ részét díszítõ körvonal választja el. Az érme elõlapjának külsõ részén található
gyöngysor-szegélyen belül, bal oldalon a ,,MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG” félkörirat olvasható. A félkörirat
mindkét végénél – a gyöngysor-szegélyt megszakítva –
7-7 vonalból álló, függõleges irányú csíkozás látható és tapintható. A gyöngysor-szegélyen belül, lent, jobb oldalon
a verési évszám olvasható. Az érme elõlapjának képét
e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az érme hátlapján, a középmezõben a – kissé egymásra csúsztatott számjegyekbõl álló – „200” értékjelzés,
az értékjelzés alatt a ,,FORINT” felirat olvasható. Az érme
külsõ és belsõ részét – az elõlappal azonosan – díszítõ körvonal választja el. Az érme hátlapjának külsõ részén található gyöngysor-szegélyt megszakítva, fent és lent 7-7 vonalból álló, függõleges irányú csíkozás látható és tapintható, amely részben a középmezõben is folytatódik. A

2. melléklet
a 13/2009. (V. 11.) MNB rendelethez
Az érme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének
14/2009. (V. 11.) MNB
rendelete
a 200 forintos címletû bankjegy bevonásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló
jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
(1) A Magyar Nemzeti Bank a 200 forintos címletû
bankjegyek kibocsátásáról szóló 8/1998. (MK 29.) MNB
hirdetménnyel kibocsátott 200 forintos címletû bankjegyet
a forgalomból bevonja.
(2) A bevonás határnapja: 2009. november 16.
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„(6) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegû
elõírásoknak nem kell megfelelnie az olyan palackozott
gyógyvíznek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elõ, illetve hoztak
forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elõ az ott irányadó elõírásoknak megfelelõen, feltéve,
hogy az irányadó elõírások a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékû védelmet nyújtanak.
(7) A (6) bekezdés vonatkozásában az OGYFI állapítja
meg, hogy a fogyasztók védelme tekintetében fennáll-e az
egyenértékû védelem.
(8) Az importõr vagy a forgalmazó legkésõbb a forgalomba hozatal elõtt harminc nappal köteles az OGYFI-nak
bejelenteni a palackozott gyógyvíz származási helyét és
elnevezését.”

2. §

2. §

(1) Ez a rendelet 2009. november 16-án lép hatályba.

Az R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyógyhelyekrõl, a gyógyfürdõ- és klímagyógyintézetekrõl, a Magyarországon kitermelt elismert természetes ásványvizekrõl, gyógyvizekrõl, gyógyiszapokról és az
egyéb természetes gyógytényezõkrõl, valamint a külföldrõl behozott és az e rendelet elõírásai szerint bejelentett palackozott gyógyvizekrõl az OGYFI nyilvántartást vezet. A
nyilvántartás a gyógyhellyé nyilvánítás, illetõleg az elnevezés engedélyezése iránti kérelemhez, valamint a külföldi palackozott gyógyvíz bejelentése során elõterjesztett
adatokon alapul.”

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 200 forintos címletû bankjegyek kibocsátásáról szóló 8/1998.
(MK 29.) MNB hirdetményt visszavonom.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

V. A Kormány tagjainak
rendeletei

3. §

Az egészségügyi miniszter
15/2009. (V. 11.) EüM
rendelete
a természetes gyógytényezõkrõl szóló
74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. § (2) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A természetes gyógytényezõkrõl szóló 74/1999.
(XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 21. §-a a következõ (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:

Az R. 23. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
ezzel egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre módosul:
„(2) A 21. § (7) bekezdése szerinti eljárást az OGYFI hivatalból folytatja le.”

4. §
(1) E rendelet 2009. május 13-án lép hatályba.
(2) Az R. 1. § (3) bekezdése és 16. § (3) bekezdése hatályát veszti.
(3) E rendelet 2009. május 14-én hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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Az egészségügyi miniszter
16/2009. (V. 11.) EüM
rendelete

a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály,
c) a 4.1. veszélyességi osztály,
d) az 5.1. veszélyességi osztály.”

a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi
ellenõrzésérõl szóló
40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

3. §

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. § (2) bekezdés da) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket
rendelem:
1. §
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérõl és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének 3. része
alapján az 1A., 1B. és 2. kategóriába tartozó karcinogénnek, mutagénnek vagy reproduktív toxicitással rendelkezõnek minõsített anyagok kozmetikai termékekben való
felhasználása tilos.”

2. §
Az R. 5. §-a a következõ új (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (6) bekezdés alapján a hozzáférhetõvé tételt az
(1) bekezdés a) pontja szerinti mennyiségi információk tekintetében az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérõl és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelõ anyagok
esetében kell biztosítani:
a) a 2.1-2.4., a 2.6. és a 2.7. veszélyességi osztály,
a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., a 2.10.,
a 2.12. és a 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája,
a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15.
veszélyességi osztály A-F. típusa,
b) a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális mûködésre és termékenységre vagy a fejlõdésre gyakorolt káros hatások),

Az R. 14. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Összetevõkön vagy összetevõk kombinációin állatkísérlet csak addig az idõpontig végezhetõ, ameddig a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK
európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló,
2008. május 30-i 440/2008/EK bizottsági rendeletben
(a továbbiakban: 440/2008/EK rendelet) vagy a 10. számú
mellékletben felsorolt egy vagy több validált alternatív
módszerrel történõ helyettesítés nem kötelezõ.
(4) Az állatkísérletek jóváhagyott alternatív módszereinek jegyzékét a 440/2008/EK rendelet, valamint a 10. számú melléklet tartalmazza, annak feltüntetésével, hogy
a módszer teljesen vagy részben helyettesíti az állatkísérletet.”

4. §
(1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet mellékletének
1. pontja szerint egészül ki.
(2) Az R. 2. számú melléklete e rendelet mellékletének
2. pontja szerint módosul.
(3) Az R. 10. számú melléklete e rendelet mellékletének
3. pontja szerint módosul.

5. §
Az R. 15. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„a) a Tanács 76/768/EGK irányelve (1976. július 27.)
a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl, valamint annak a 79/661/EGK,
82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK,
93/35/EGK tanácsi, a 2003/15/EK, 2008/112/EK európai
parlamenti és tanácsi és a 83/341/EGK, 83/496/EGK,
84/415/EGK, 85/391/EGK, 86/179/EGK, 86/199/EGK,
87/137/EK, 88/233/EGK, 89/174/EGK, 90/121/EGK,
91/184/EGK, 92/8/EGK, 92/86/EGK, 93/47/EGK,
94/32/EK, 95/34/EK, 96/41/EK, 97/1/EK, 97/45/EK,
98/16/EK,
98/62/EK,
2000/6/EK,
2000/11/EK,
2002/34/EK, 2003/1/EK, 2003/16/EK, 2003/80/EK,
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2003/83/EK, 2004/87/EK, 2004/88/EK, 2004/93/EK,
2004/94/EK, 2005/9/EK, 2005/42/EK, 2005/52/EK,
2005/80/EK, 2006/65/EK, 2006/78/EK, 2007/1/EK,
2007/17/EK, 2007/22/EK, 2007/53/EK, 2007/54/EK,
2007/67/EK, 2008/14/EK, 2008/42/EK, 2008/88/EK,
2008/123/EK bizottsági irányelvekkel és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság,
a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén
Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának
feltételeirõl, valamint az Európai Unió alapját képezõ
szerzõdések kiigazításáról szóló okmány II. melléklet
1. rész C. pontjával történt módosításai;”

6. §
(1) Ez a rendelet – a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) A (7) bekezdés d) pontja 2009. július 8-án lép hatályba.
(3) A 4. § (2) bekezdése, a (7) bekezdés c) pontja és
a melléklet 2. pontja 2009. október 8-án lép hatályba.
(4) A 4. § (1) bekezdése, a (7) bekezdés a) és b) pontja és
a melléklet 1. pontja 2009. október 14-én lép hatályba.
(5) Az 1-3. §, a 4. § (3) bekezdése és a melléklet 3. pontja 2010. június 1-jén lép hatályba.
(6) Az R. 5. § (6) bekezdésének második mondata hatályát veszti.
(7) Hatályát veszti az R.
a) 3. számú melléklet 1. része szerinti, a kozmetikai termékekben csak a megadott határértéken belül, az elõírt feltételek betartása mellett felhasználható anyagokat tartalmazó táblázat
aa) 10. referencia számú sora,
ab) 14. referencia számú sora „c” oszlopának „a) Hajfesték oxidáló színezõ anyagai: 1. Általános használat,
2. Szakipari használat” szövegrésze,
ac) 14. referencia számú sora „d” oszlopának „0,3%”
szövegrésze,
ad) 14. referencia számú sora „f” oszlopának „a) 1.
Nem használható szempilla-, szemöldökfestéshez Szembe
jutása esetén azonnal kiöblíteni Hidrokinont tartalmaz” és
„2. Csak szakipari használatra Hidrokinont tartalmaz
Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni” szövegrésze,
b) 3. számú melléklet 2. része szerinti, a kozmetikai termékekben átmenetileg engedélyezett anyagok jegyzékét
tartalmazó táblázat 57., 59., 60. referencia számú sora,
c) 7. számú melléklete szerinti, a kozmetikai termékben felhasználható UV-szûrõanyagok felsorolását tartalmazó táblázat 1. referencia számú sora,
d) 7. számú melléklete szerinti, a kozmetikai termékben felhasználható UV-szûrõanyagok felsorolását tartal-

2009/64. szám

mazó táblázat 28. referencia számú sorának „c” oszlopában a ,,fényvédõ termékekben” szövegrész.
(8) Az R. 5. § (6) bekezdésében az „a nagyközönség
számára hozzáférhetõvé kell tenni” szövegrész helyébe
a ,,bárki számára hozzáférhetõvé kell tenni” szöveg lép.
(9) Ez a rendelet 2010. június 2-án hatályát veszti.
(10) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2008/88/EK irányelve (2008. szeptember 23.) a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez
történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról, helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L 263.,
2008. október 2. 26. oldal),
b) a Bizottság 2008/123/EK irányelve (2008. december 18.) a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és VII. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2008/112/EK
irányelve (2008. december 16.) a 76/768/EGK,
a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és
a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek
osztályozásáról, címkézésérõl és csomagolásáról szóló
1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából
történõ módosításáról (az irányelv 1. cikk 2-5. pontja).
Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet
a 16/2009. (V. 11.) EüM rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklete a következõ, 1329–1369.
hivatkozási számú anyagokkal egészül ki:
„1329. 4-[(4-Aminofenil)(4-imino-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén)metil]-o-toluidin (CAS-szám: 3248-93-9;
EINECS-szám: 221-832-2) és hidroklorid sója (Basic
Violet 14; CI 42510) (CAS-szám: 632-99-5;
EINECS-szám: 211-189-6), hajfestékek összetevõjeként
történõ alkalmazás esetén
1330.
4-(2,4-Dihidroxifenilazo)benzolszulfonsav
(CAS-szám: 2050-34-2; EINECS-szám: 218-087-0) és
nátrium sója (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS-szám:
547-57-9; EINECS-szám: 208-924-8), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1331. 3-Hidroxi-4-(fenilazo)-2-naftoesav (CAS-szám:
27757-79-5; EINECS-szám: 248-638-0) és kalcium sója
(Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS-szám: 6371-76-2;
EINECS 228-899-7), hajfestékek összetevõjeként történõ
alkalmazás esetén
1332. 2-(6-Hidroxi-3-oxo-(3H)-xantén-9-yl)benzoesav; Fluoreszcein (CAS-szám: 2321-07-5; EINECS-szám:
219-031-8) és dinátrium sója (Acid yellow 73 sodium salt;
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CI 45350) (CAS-szám: 518-47-8; EINECS-szám:
208-253-0), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1333. 4',5'-dibróm-3',6'-dihidroxispiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]xantén]-3-on; 4',5'-Dibrómfluoreszcein; (Solvent Red 72) (CAS-szám: 596-03-2;
EINECS-szám: 209-876-0) és dinátrium sója (CI 45370)
(CAS-szám: 4372-02-5; EINECS-szám: 224-468-2), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1334. 2-(3,6-Dihidroxi-2,4,5,7-tetrabróm-xantén-9- yl)benzoésav; Fluoreszcein, 2',4',5',7'-tetrabróm-; (Solvent
Red 43) (CAS-szám: 15086-94-9; EINECS-szám:
239-138-3) és nátrium sója (Acid Red 87; CI 45380)
(CAS-szám: 17372-87-1; EINECS-szám: 241-409-6) és
alumínium sója (Pigment Red 90:1 Aluminium lake)
(CAS-szám: 15876-39-8; EINECS-szám: 240-005-7), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1335. Xantilium,
9-(2-karboxi-fenil)-3-(2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4-szulfofenil)amino)-, belsõ só
(CAS-szám: 10213-95-3); és nátrium sója (Acid Violet 9;
CI 45190) (CAS-szám: 6252-76-2; EINECS-szám:
228-377-9), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1336. 3,6-dihidroxi-4',5'-dijód-spiro[isobenzofuran-1
(3H),9'-[9H]xanthene]-3-on;
(Solvent
Red
73)
(CAS-szám: 38577-97-8; EINECS-szám: 254-010-7) és
nátrium sója (Acid Red 95; CI 45425) (CAS-szám:
33239-19-9; EINECS-szám: 251-419-2), hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1337. 2',4',5',7'-Tetrajód-fluoreszcein
(CAS-szám:
15905-32-5; EINECS-szám: 240-046-0) és dinátrium sója
(Acid Red 51; CI 45430) (CAS-szám: 16423-68-0;
EINECS-szám: 240-474-8) és alumínium sója (Pigment
Red 172 Aluminium lake) (CAS-szám: 12227-78-0;
EINECS-szám: 235-440-4), hajfestékek összetevõjeként
történõ alkalmazás esetén
1338. 1-Hidroxi-2,4-diamino-benzol (2,4-Diamino-fenol) (CAS-szám: 95-86-3; EINECS-szám: 202-459-4 ) és
dihidroklorid sója (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS-szám:
137-09-7; EINECS-szám: 205-279-4), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1339. 1,4-dihidroxi-benzol
(Hydroquinone)
(CAS-szám: 123-31-9; EINECS-szám: 204-617-8), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1340. [4-[[4-anilin-1-naftil][4-(dimetil-amino)fenil]
metilén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetil-ammónium klorid (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS-szám:
2580-56-5; EINECS-szám: 219-943-6), hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1341. Dinátrium
3-[(2,4-dimetil-5-szulfonátofenil)azo]-4-hidroxi-naftalin-1-szulfonát (Ponceau SX; CI
14700) (CAS-szám: 4548-53-2; EINECS 224-909-9), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1342. Trinátrium
tris[5,6-dihidro-5-(hidroxiimino)-6-oxonaftalin-2-sulfonát(2-)-N5,O6]ferrát(3-) (Acid
Green 1; CI 10020) (CAS-szám: 19381-50-1;

15897

EINECS-szám: 243-010-2), hajfestékek összetevõjeként
történõ alkalmazás esetén
1343. 4-(Fenilazo)rezorcin (Solvent Orange 1; CI
11920) (CAS-szám: 2051-85-6;
EINECS-szám:
218-131-9) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1344. 4-[(4-Etoxifenil)azo]naftol (Solvent Red 3; CI
12010)
(CAS-szám:
6535-42-8;
EINECS-szám:
229-439-8) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1345. 1-[(2-Klór-4-nitrofenil)azo]-2-naftol (Pigment
Red 4; CI 12085) (CAS-szám: 2814-77-9; EINECS
220-562-2) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1346. 3-Hidroxi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triklórfenil)azo]
naftalin-2-karboxamid (Pigment Red 112; CI 12370)
(CAS-szám: 6535-46-2; EINECS-szám: 229-440-3) és
sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1347. N-(5-Klór-2,4-dimetoxifenil)-4-[[5-[(dietilamino)szulfonil]-2-metoxifenil]azo]-3-hidroxinaftalin-2-karboxamid (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS-szám:
6410-41-9; EINECS-szám: 229-107-2) és sói, hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1348. Dinátrium
4-[(5-klór-4-metil-2-szulfonátofenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoát (Pigment Red 48; CI 15865)
(CAS-szám: 3564-21-4; EINECS-szám: 222-642-2), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén|
1349. Kalcium
3-hidroxi-4-[(1-szulfonáto-2-naftil)azo]-2-naftoát (Pigment Red 63:1; CI 15880)
(CAS-szám: 6417-83-0; EINECS 229-142-3), hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1350. Trinátrium-3-hidroxi-4-(4'-szulfonato-naftilazo)
naftalin-2,7-diszulfonát (Acid Red 27; CI 16185)
(CAS-szám: 915-67-3; EINECS 213-022-2), hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1351. 2,2'-[(3,3'-Diklór[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bisz
(azo)] bisz[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oxobuti ramid] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS-szám: 5102-83-0;
EINECS-szám: 225-822-9), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1352. 2,2'-[Ciklohexilidénebisz[(2-metil-4,1-fenilén)
azo]]bisz[4-ciklohexilfenol] (Solvent Yellow 29;
CI 21230) (CAS-szám: 6706-82-7; EINECS-szám:
229-754-0), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1353. 1-((4-Fenilazo)fenilazo)-2-naftol (Solvent Red
23; CI 26100) (CAS-szám: 85-86-9; EINECS-szám:
201-638-4), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1354. Tetranátrium
6-amino-4-hidroxi-3-[[7-szulfonát-4-[(4-szulfonátofenil)azo]-1-naftil]azo]naftalin-2,7-diszulfonát (Food Black 2; CI 27755) (CAS-szám: 2118-39-0;
EINECS-szám: 218-326-9), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1355. Etánaminium,
N-(4-((4-(dietilamino)fenil)
(2,4-diszulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-
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N-etil-, hidroxid, belsõ só, nátriumsó (Acid Blue 1; CI
42045)
(CAS-szám:
129-17-9;
EINECS-szám:
204-934-1), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1356. Etánaminium,
N-(4-((4-(dietilamino)fenil)
(5-hidroxi-2,4-diszulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién1-ilidén)-N-etil-, hidroxid, belsõ só, kalcium só (2:1)
(Acid Blue 3; CI 42051) (CAS-szám: 3536-49-0;
EINECS-szám: 222-573-8), hajfestékek összetevõjeként
történõ alkalmazás esetén
1357. Benzolmetánamin,
N-etil-N-(4-((4-(etil((3szulfofenil)metil)amino)fenil)(4-hidroxi-2-szulfofenil)metilén)- 2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-3-szulfo-, hidroxid, belsõ só, dinátrium só (Fast Green FCF; CI 42053)
(CAS-szám: 2353-45-9; EINECS-szám: 219-091-5), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1358. 1,3-Izobenzo-furándion, metilkinolinnal és kinolinnal lejátszódó reakció termékei (Solvent Yellow 33;
CI 47000) (CAS-szám: 8003-22-3; EINECS-szám:
232-318-2), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1359. Nigrozin (CI 50420) (CAS-szám: 8005-03-6),
hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1360. 8,18-Diklór-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindol[3,2-b:
3',2'-m]trifenodioxazin (Pigment Violet 23; CI 51319)
(CAS-szám: 6358-30-1; EINECS 228-767-9), hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1361. 1,2-dihidroxi-antrakinon (Pigment Red 83;
CI 58000) (CAS-szám: 72-48-0; EINECS-szám:
200-782-5), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1362. Trinátrium-8-hidroxi-pirén-1,3,6-triszulfonát (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS-szám: 6358-69-6;
EINECS-szám: 228-783-6), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1363. 1-Hidroxi-4-(p-toluidin)antrakinon
(Solvent
Violet 13; CI 60725) (CAS-szám: 81-48-1;
EINECS-szám: 201-353-5), hajfestékek összetevõjeként
történõ alkalmazás esetén
1364. 1,4-bis(p-Tolil-amino)antrakinon
(Solvent
Green 3; CI 61565) (CAS-szám: 128-80-3;
EINECS-szám: 204-909-5), hajfestékek összetevõjeként
történõ alkalmazás esetén
1365. 6-klór-2-(6-klór-4-metil-3-oxobenzo[b]tién-2(3H)ilidén)-4-metil-benzo[b]tiofen-3(2H)-on (VAT Red 1;
CI 73360) (CAS-szám: 2379-74-0; EINECS-szám:
219-163-6), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás
esetén
1366. 5,12-dihidrokino[2,3-b]akridin-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS-szám: 1047-16-1;
EINECS-szám: 213-879-2), hajfestékek összetevõjeként
történõ alkalmazás esetén
1367. (29H,31H-Ftalocianinát(2-)-N29,N30,N31,N32) réz
(Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS-szám: 147-14-8;
EINECS-szám: 205-685-1), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
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1368. Dinátrium
[29H,31H-ftalocianin-diszulfonát(4-)-N29,N30,N31,N32]kuprát(2-) (Direct Blue 86;
CI 74180) (CAS-szám: 1330-38-7; EINECS-szám:
215-537-8), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1369. Poliklór-réz-ftálcianin (Pigment Green 7
CI 74260) (CAS-szám: 1328-53-6; EINECS-szám:
215-524-7), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén”
2. Az R. 2. számú mellékletének 167. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„167. A 4-aminobenzoesav és szabad aminocsoporttal
rendelkezõ észterei”
3. Az R. 10. számú mellékletében az „A Közös Kutatóközpont Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó
Európai Központja (ECVAM) által jóváhagyott, külön
jogszabályban nem szereplõ módszerek:” szövegrész helyébe a következõ szöveg lép:
„A Közös Kutatóközpont Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központja (ECVAM) által jóváhagyott alternatív módszerek, amelyek megfelelnek a
2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek, és amelyek nincsenek felsorolva a
440/2008/EK rendeletben.”

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
21/2009. (V. 11.) KHEM
rendelete
a mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok
mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel
vontatott pótkocsival történõ közúti szállításáról szóló
113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdése b) pont 21. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott pótkocsival történõ közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.)
GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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„1. § E rendeletet a mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel
(a továbbiakban: vontató) vontatott pótkocsival,
40 km/órát meg nem haladó sebességgel történõ közúti
szállítására, a szállításoknál használt szállítóegységre és
annak személyzetére kell alkalmazni.”

2. §
(1) Az R. 2. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„c) mezõgazdasági vegyszer: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
,,A” és ,,B” mellékletének kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet (a továbbiakban: ADR) hatálya alá tartozó növényvédõ szer és mûtrágya;”
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feltételeirõl szóló jogszabályokban foglaltakon kívül a következõket kell alkalmazni:”

6. §
(1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tartányos pótkocsi tartányát az ADR elõírásai
szerint kell gyártani, vizsgálni.”

(2) Az R. 2. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„e) nagyméretû csomagolóeszköz (IBC): merev vagy
hajlékony falú, szállítható csomagolóeszköz, amelynek
ûrtartalma nem haladja meg a 3 m3-t, gépi mozgatásra alkalmas kivitelû, a szállítás és kezelés során fellépõ erõhatásoknak ellenáll.”

(2) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A pótkocsi tartánya hatósági vizsgálatra kötelezett.
A hatósági vizsgálatot a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és mûszaki biztonsági
hatóságánál kell kérelmezni. A vizsgálat alapján a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és
mûszaki biztonsági hatóság a jármûegyedre szóló – a tartányfelépítménynek az üzemanyag vagy folyékony mûtrágya – belföldi közúti szállításra való alkalmasságát igazoló
vizsgálati jegyzõkönyvet állít ki. A vizsgálatokat legalább
hatévenként meg kell ismételni. A megfelelõséget a tartány adattábláján a szállítható anyag megnevezésénél és
a vizsgálat idõpontjánál acélbélyegzõvel kell igazolni. A
tartány adattáblájának a szállítható anyag helyes szállítási
megnevezését tartalmaznia kell.”

3. §

7. §

Az R. 3. § b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Szállítóegységgel nem szállítható:]
„b) növényvédõ szer és nem folyékony mûtrágya tartányban;
c) üzemanyag és folyékony mûtrágya 6500 liternél nagyobb befogadóképességû rögzített vagy leszerelhetõ tartányban.”

Az R. 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szállítóegységet a következõk szerint kell jelölni:]
„a) mezõgazdasági vegyszert szállító pótkocsi mindkét
oldalán és hátsó részén jól láthatóan „MEZÕGAZDASÁGI VEGYSZER” feliratot tartalmazó táblát
kell elhelyezni, ha a mezõgazdasági vegyszer gyúlékony,
akkor a ,,TÛZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát is
el kell helyezni,
b) üzemanyagot szállító pótkocsi mindkét oldalán és
hátsó részén jól láthatóan „TÛZVESZÉLYES” feliratot
tartalmazó táblát kell elhelyezni.”

4. §
Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Üzemanyag vagy folyékony mûtrágya szállítására
jóváhagyott tartányos pótkocsi vontatására csak dízel üzemû vontató használható.”

5. §
Az R. 5. § (1) bekezdés felvezetõ szövegrésze helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A tartányos pótkocsira a közúti jármûvek mûszaki
megvizsgálásáról szóló, illetve a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki

8. §
(1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Mezõgazdasági vegyszer és üzemanyag legfeljebb
50 km távolságra szállítható.”
(2) Az R. 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A pótkocsin a küldeménydarabokat (beleértve az
IBC-ket is) úgy kell elhelyezni és arra alkalmas eszközök
segítségével rögzíteni, hogy az egyes darabok se egymás-
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hoz, se a jármûhöz képest számottevõen ne mozdulhassanak el.”

9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és 2011. január 1-jén hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 4. § (3) bekezdése és 8. § (1) bekezdés c) pontja.
(3) Az R. e rendelet hatálybalépése elõtt hatályos 8. §
(1) bekezdése szerinti „MÛTRÁGYA”, valamint
„NÖVÉNYVÉDÕ SZER” szállítóegység-megjelölés
2010. december 31-éig alkalmazható.
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(2) E rendelet alapján nyújtott támogatás a Szerzõdés
87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szerinti csekély összegû támogatásnak minõsül.
(3) E rendelet alkalmazása során az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
78. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

Támogatás igénylésére jogosultak köre
2. §

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
22/2009. (V. 11.) KHEM
rendelete
a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok
és az azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új
eszköz beszerzési támogatása igénybevételének
részletes szabályairól
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

A támogatás jellege
1. §
(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás
igényelhetõ.

(1) A települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatását az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével, továbbá az 1. mellékletben meghatározott dokumentumok csatolásával igényelheti.
(2) Az az önkormányzat, amely az igénylést megelõzõ
évben is részesült támogatásban, abban az esetben igényelhet újabb támogatást, ha az elõzõ évben kapott támogatással határidõre hiánytalanul elszámolt.

A támogatható tevékenységek, támogatási kategóriák
3. §
(1) Támogatást a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartására, felújítására, kivételes esetben új eszközök beszerzésére lehet igényelni, ha a felsoroltakra vonatkozó mûszaki elõírások vagy a mûszaki állapot szükségessé teszi, és a felújítás utáni tartós használatuk
biztosítva van.
(2) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl
szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltak alapján, méltánylandó kistérségi foglalkoztatáspolitikai szempontok
esetén – különös tekintettel településrészek összeköttetésének biztosításával megvalósuló napi munkába járásra –
lehetõség van a mûködtetés támogatására is a bevétellel
nem fedezett indokolt mûködtetési költségek kiegészítésével.
(3) Egy adott mûtárgyra, valamint egy átkelés mûködtetési költségeinek kiegészítésére egy pályázati évben csak
egy önkormányzat pályázhat.
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Felújítási, fenntartási és új eszköz beszerzési támogatás
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e rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

4. §
(1) A támogatás mértéke – ide nem értve a (2) bekezdésben meghatározott esetet – az elszámolható költségek legfeljebb 70%-a lehet.
(2) Az igényelhetõ támogatás mértéke az elszámolható
költségek legfeljebb 80%-a lehet
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott települések, és
b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott kistérségek (és az azokat alkotó települések)
esetében.

7. §
Nem nyújtható támogatás azon önkormányzat részére,
amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezõ határozata van érvényben.

8. §
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos
okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megõrizni.

Mûködtetési támogatás

9. §

5. §

A mûködtetési, felújítási és új eszköz beszerzési támogatások esetén csak a mûködtetéshez, a felújításhoz és az
új eszköz beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatók el a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szerint.

(1) A mûködtetési támogatás nem haladhatja meg
a ténylegesen felmerülõ mûködtetési veszteség 80%-át.
(2) Mûködtetési támogatásra azok az önkormányzatok
pályázhatnak, amelyeknél az átkelés nem ingyenes, és
a komp-, illetve a révközlekedéshez fogyasztói árkiegészítést vesznek igénybe.

A támogatásra vonatkozó közös rendelkezések,
a támogatás mértéke

10. §
(1) A támogatott beruházások tervezett költségének – az
eredetileg jóváhagyott szakmai-mûszaki tartalom sérelme
nélküli – növekedése a pályázót terheli.

6. §

(2) A pályázat benyújtását megelõzõen megkezdett
beruházásokhoz e rendelet alapján nem igényelhetõ támogatás.

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az elõzõ kettõ pénzügyi évben, valamint a folyamatban lévõ
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások összege nem haladja meg a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.

A támogatás igénylése

(2) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ kettõ
pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes
összegét figyelembe kell venni.
(3) A támogatást nyújtó az 1998/2006/EK bizottsági
rendelet 3. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatást ad.
(4) Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegû támogatás nem halmozható más állami támogatással, ha az ilyen jellegû támogatáshalmozódás olyan
támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi az

11. §
(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti igényléshez minden
esetben csatolni kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes területi szervének jegyzõkönyvét, amely tartalmazza
a tervezett beavatkozás mûszaki tartalmának szükségességét.
(2) A támogatási kérelmet 2 példányban a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) illetékes regionális
igazgatósága részére (a továbbiakban: Igazgatóság) kell
benyújtani tárgyév május 29-éig. A pályázat benyújtásának idõpontját a postára adás napját igazoló postai bélyegzõ dátuma jelenti.
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(3) Az Igazgatóság a kérelem megérkezését követõen
haladéktalanul ellenõrzi, hogy a kérelem megfelel-e az
e rendeletben foglalt követelményeknek.
(4) Ha az önkormányzat a kérelmet hiányosan nyújtotta
be, az Igazgatóság az önkormányzatot a kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon belül – legfeljebb nyolcnapos
határidõ megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire
történõ figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel.
(5) A kérelem egy példányát az ellenõrzést és a hiánypótlást követõen az Igazgatóság legkésõbb tárgyév június
22-éig a közlekedésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium részére (a továbbiakban: minisztérium) továbbítja.
(6) Az önkormányzat a kérelem benyújtásakor nyilatkozik a tartós üzemeltetés fenntartásáról (minimum öt év),
továbbá vállalja, hogy az adott felújításra kerülõ, valamint
a beszerzett új eszközre – 2 millió forint feletti támogatásnál – három év elidegenítési tilalom vonatkozik.
(7) Az átkelések tartós üzemeltetésének az minõsül,
amikor az átkelés az idõszakos leállásoktól – a karbantartási munka idejétõl, a közlekedés biztonságát veszélyeztetõ idõjárási körülményektõl, valamint a téli idõszaktól –
eltekintve rendeltetésének megfelelõen napi rendszerességgel üzemel.
(8) Ha a támogatott eszköz elidegenítése a megadott határidõ elõtt megtörténik, a támogatás összegét a Kincstár
részére az elidegenítést követõ öt munkanapon belül
vissza kell fizetni.
(9) Ha az önkormányzat a (7) bekezdésben meghatározott tartós üzemeltetést nem teljesíti, erre vonatkozó nyilatkozatát megszegi, akkor köteles az igényelt támogatást
a Kincstár részére a minisztérium erre vonatkozó felhívását követõ tíz munkanapon belül visszafizetni.
(10) A (9) bekezdésben foglaltak alól felmentést kaphat
azon önkormányzat, amely a tartós üzemeltetést egy mûködõ átkelés esetén meg kívánja szüntetni, azonban az átkelést egy másik, közlekedéspolitikailag indokolt, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó helyen fent
kívánja tartani. A mentesülés feltétele, hogy az önkormányzat a kérelmét a Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) felé írásban jelezze, illetve a Bizottság javaslatára – az áthelyezést a közlekedésért felelõs miniszter
engedélyezze.
(11) Kizárólag azon önkormányzatoknál lehet a támogatás alapjául a bruttó költségeket figyelembe venni, amelyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény szerinti levonási joggal nem rendelkeznek. Ha az önkormányzat a támogatást – szerzõdés alapján – a beruházás lebonyolítását végzõ, a beruházással
összefüggésben általános forgalmi adó levonására jogosult vállalkozónak továbbítja, a támogatásban a nettó módon számított költségeket kell figyelembe venni.
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A támogatás iránti kérelem elbírálása
12. §
(1) A támogatási kérelmeket a Bizottság értékeli.
(2) A Bizottság tagjainak száma hat fõ, amelybõl egy fõt
a közlekedésért felelõs miniszter, egy fõt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vezetõje, egy fõt a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter, egy fõt az államháztartásért felelõs miniszter jelöl ki, továbbá két fõt az országos érdek-képviseleti szervezetek delegálnak.
(3) A Bizottság mûködési feltételeit a minisztérium biztosítja.
(4) A Bizottság elnöke a közlekedésért felelõs miniszter
által delegált tag.
(5) A Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

13. §
A támogatási kérelmekrõl a Bizottság javaslata alapján
a közlekedésért felelõs miniszter tárgyév július 24-éig
dönt.

14. §
(1) A beérkezõ támogatási igények és a rendelkezésre
álló források figyelembevételével prioritást élveznek:
a) a vízi jármûveken (komp, hajó, révcsónak) végzendõ, a közlekedés biztonságát szolgáló javítások, felújítások, fejlesztések,
b) a közlekedési szolgáltatások színvonalának emelését, valamint a közlekedés biztonságát szolgáló hajózási
létesítmények javítása, korszerûsítése,
c) a közegészségügyi elõírásokat, esélyegyenlõségi intézkedéseket megfogalmazó jogszabályok elõírásait megvalósító beruházások,
d) azoknak az átkeléseknek a felújítási kérelmei, amelyek kistérségi központok jobb elérhetõségét biztosítják,
valamint azon települések igényei, ahol a munkába járás,
iskolalátogatás, egészségügyi ellátás nyújtása, illetve
igénybevétele más tömegközlekedési eszközzel nem, vagy
csak igen nagy kerülõvel biztosítható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott prioritások nem
jelentenek sorrendiséget.
(3) A pályázatok elbírálásakor a Bizottság a javaslata
kidolgozása során figyelembe veszi, hogy a rendelkezésre
álló és oda ítélendõ összegbõl a pályázat adott tétele e rendelet szabályai szerint megvalósítható és elszámolható-e.
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15. §

A közlekedésért felelõs miniszter a megítélt támogatásokról, továbbá az elutasításról a kérelmet benyújtó önkormányzatokat tárgyév július 31-éig írásban értesíti. A közlekedésért felelõs miniszter a döntéseket közzéteszi a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben, és kezdeményezi azok közzétételét a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
honlapján.

A támogatás folyósítása
16. §
A támogatásban részesült önkormányzatok és a részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét a közlekedésért felelõs miniszter utalványozás céljából tárgyév július 31-éig megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter által vezetett minisztériumnak. A megítélt támogatást a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium utalványozását követõen a Kincstár
egy összegben, legkésõbb tárgyév augusztus 7-éig átutalja
az önkormányzat számlájára.
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(5) Az Elszámoló laphoz csatolni kell a kifizetett számlák másolatát vagy a számlahelyettesítõ bizonylatot oly
módon, hogy azok a mûszaki tartalommal azonosíthatók
legyenek, továbbá a kifizetést igazoló dokumentum másolatát. A benyújtott számlamásolatok abban az esetben fogadhatók el, ha azokat az önkormányzat vagy az önkormányzattal szerzõdéses viszonyban álló üzemeltetõ nevére állították ki.
(6) Az Elszámoló laphoz csatolni kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a munka elvégzésérõl kiállított igazolást.
(7) A mûködtetési támogatás bizonylatokkal alátámasztottan a 2. melléklet szerinti Elszámoló lap (B) kitöltésével
számolható el.
(8) Az önkormányzatnak a beruházást lebonyolító vállalkozással kötött szerzõdést az elszámolás során csatolnia
kell.

A támogatással megvalósított fenntartási és felújítási
munka szakszerûségének, új eszközök beszerzésének,
valamint a mûködtetés ellenõrzése
19. §

A támogatás felhasználása
17. §
(1) A támogatást elnyert munkák az értesítés kézhezvétele után azonnal elkezdhetõek.
(2) A munkák megkezdésérõl az önkormányzat a minisztériumot írásban értesíti.

A támogatás elszámolása
18. §
(1) A tárgyévi támogatás felhasználásának és elszámolásnak határideje a tárgyévet követõ év június 30-a.
(2) Ha a támogatásra az önkormányzat a tárgyévet követõ évben is pályázatot kíván benyújtani, a tárgyévi támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje a tárgyévet követõ év február 28-a.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti elszámolást két példányban kell megküldeni az Igazgatósághoz. Az Igazgatóság a pénzügyi felülvizsgálatot követõen az elszámolás
egy példányát annak beérkezésétõl számított 20 napon belül a minisztérium részére megküldi.
(4) A felújítási támogatás elszámolásnak tartalmaznia
kell a 2. melléklet szerinti, kitöltött Elszámoló lapot (A).

A fenntartási és felújítási munkák szakszerûségét, új
eszközök beszerzését, valamint a mûködtetést helyszíni ellenõrzés keretében, továbbá az elidegenítési tilalom betartását a közlekedésért felelõs miniszter, megbízottja vagy
a Nemzeti Közlekedési Hatóság a kivitelezés során és annak befejeztével, illetve a mûködés során ellenõrzi, és arról ellenõrzési jegyzõkönyvet vesz fel.

Az elszámolás szabályszerûségének ellenõrzése
20. §
Az Igazgatóság által a minisztériumhoz továbbított elszámolások szabályszerûségét a közlekedésért felelõs miniszter vagy megbízottja vizsgálja és dokumentálja annak
beérkezését követõ 30 napon belül.

Mûszaki tartalommódosítás
21. §
(1) Különösen indokolt esetben, legkésõbb a tárgyév
november 15-éig az Igazgatósághoz két példányban benyújtott kérelem alapján engedélyezhetõ a mûszaki tarta-
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lom módosítása. Az elbírálás feltétele az eredeti pályázati
kiírásnak megfelelõ, az új mûszaki tartalomra vonatkozó
dokumentáció és a mûszaki tartalom módosítás indoklásának benyújtása. Az eredeti pályázathoz képest változatlan
dokumentumokat újra nem kell benyújtani.
(2) Az Igazgatóság a mûszaki tartalommódosítási kérelem megérkezését követõen haladéktalanul ellenõrzi, hogy
a kérelem megfelel-e az e rendeletben foglalt követelményeknek.
(3) Ha az önkormányzat a kérelmet hiányosan nyújtotta
be, az Igazgatóság az önkormányzatot a kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon belül – legfeljebb nyolcnapos
határidõ megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire
történõ figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel.
(4) A kérelem egy példányát az ellenõrzést és hiánypótlást követõen az Igazgatóság öt napon belül a minisztérium
felé továbbítja.
(5) A mûszaki tartalommódosítási kérelmekrõl a Bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelõs miniszter
tárgyév december 20-áig dönt. A minisztérium a kérelmezõ önkormányzatokat a döntésrõl haladéktalanul írásban
értesíti.
(6) Különösen indokoltnak számít a pályázat benyújtásakor még nem ismert szükséges beavatkozás elvégzésére
irányuló mûszaki tartalommódosítás.
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Záró rendelkezések
22. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen nyújtott
támogatásokra kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a közforgalmú, közútpótló folyami
révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatása
igénybevételének részletes szabályairól szóló 19/2008.
(V. 14.) GKM rendelet, rendelkezéseit a közforgalmú,
közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak 2008. évi fenntartási, felújítási támogatásának elszámolására továbbra is alkalmazni kell.
(3) E rendelet alapján döntés csekély összegû támogatások tekintetében 2013. december 31-éig hozható.
(4) E rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.,
2006. 12. 28., 5–10. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 22/2009. (V. 11.) KHEM rendelethez
ADATLAP
a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatásához
1. Igénylõ önkormányzat (gesztor)
Neve: .................................................................................................................................................................................
Címe: .................................................................................................................................................................................
Telefon, fax: ......................................................................................................................................................................
KSH kódja: ........................................................................................................................................................................
2. Tulajdonos
Neve: .................................................................................................................................................................................
Címe: .................................................................................................................................................................................
Telefon, fax: ......................................................................................................................................................................
3. Üzemben tartó
Neve: .................................................................................................................................................................................
Címe: .................................................................................................................................................................................
Telefon, fax: ......................................................................................................................................................................
4. Az átkelés megnevezése
............................................................................................................................................................................................
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5. Az üzemeltetett úszólétesítmények nyilvántartási száma
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
6. Üzemeltetési engedély száma: .....................................................................................................................................
7. Átkelõhely helyrajzi száma: .........................................................................................................................................
8. Az igénylés célja
A) Úszólétesítmények felújítása (kompok, hajók, úszómûvek)
Indokolás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
B) Parti létesítmények felújítása (kiszolgáló révház, közmûvek, csörlõk stb.)
Indokolás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
C) Révlejáró, kiszolgáló út felújítása (az átkelés területén lévõ, a mûködtetéshez közvetlenül kapcsolódó révlejárók, járdák, lépcsõk, belsõ utak)
Indokolás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
D) Új eszköz beszerzése
Indokolás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
E) Mûködtetés
Indokolás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
9. Nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra jogosult szervezet, személy megnevezése, telefonszáma
szakmai-mûszaki vonatkozásban:
............................................................................................................................................................................................
pénzügyi vonatkozásban:
............................................................................................................................................................................................
10. A költségek megoszlása (Ft)
Átkelés neve: .....................................................................................................................................................................
Feladat megnevezése

1.

Felújítás (kompok, hajók, révek)

2.

**Felújítás (parti létesítmények, utak)

3.

Új eszköz(ök) beszerzése

4.

Felújítás és új eszköz beszerzésének költsége
összesen (1+2+3)

Nettó összeg

Áfa összege

Bruttó összeg
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Feladat megnevezése

5.

Igényelt támogatás aránya (%):

6.

Igényelt támogatás összege:
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Nettó összeg

Áfa összege

Bruttó összeg

ebbõl: – tárgybeli rendelet szerinti támogatás
összege:
– egyéb támogatás összege:
7.

Saját forrás összege (3–6)

11. Saját forrás megoszlása (Ft)
1.
2.

Önkormányzat képviselõ-testületi határozatában (költségvetési
rendeletében) a beruházásra jóváhagyott saját forrás
Hitel
......................
Saját forrás összesen

12. Mûködtetési támogatás igénylése (E Ft)
Tényleges és tervezett bevételek
Sorszám

1.
2.

3.

Megnevezés

Tárgyévi terv.
E Ft

Jegyek, bérletek
eladása
Fogyasztói
árkiegészítés

5.

Önkormányzati
hozzájárulás
Mûködtetési
támogatás
Egyéb bevételek

6.

Összesen:

4.

Elõzõ évi tényl.
E Ft

Tényleges és tervezett kiadások
Megnevezés

Elõzõ évi tényl.
E Ft

Üzemanyagfelhasználás
Energia (gáz,
villany, fûtés), víz,
csatorna stb.
Bérek és közterhei
Foglalkoztatással
összefüggõ egyéb
Egyéb kiadások
(engedélyek stb.)
Összesen:

Igényelt mûködtetési támogatás összege: ............................................. E Ft.
Az adatlapon szereplõ adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ............................, .....................
P. H.
..................................
polgármester

Tárgyévi terv.
E Ft
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Az Adatlaphoz csatolandó dokumentumok
Csatoltam

Nem
csatoltam

Csatolandó dokumentum megnevezése

1.

melléklet

2.

melléklet

3.
4.
5.

melléklet
melléklet
melléklet

6.

melléklet

7.
8.
9.
10.

melléklet
melléklet
melléklet
melléklet

11.
12.

melléklet
melléklet

13.
14.

melléklet
melléklet

15.

melléklet

16.

melléklet

A tulajdonos és az önkormányzat közötti szerzõdés jegyzõ által
hitelesített másolata*
A komp-, illetve a révátkelõhely üzemeltetési engedélyeztetésére
vonatkozó hatósági határozat hiteles másolata (kivéve: újraindítás)
A komp-, illetve a révátkelõhely átnézeti helyszínrajza (M:1:10 000)
A területi fõépítész egyetértõ nyilatkozata**
A fejlesztési tevékenységgel érintett terület tulajdoni lapja (ha a terület
nem az önkormányzat tulajdona, akkor mellékelni kell a tulajdonossal
kötött területhasználatról szóló szerzõdést is)**
Földhivatali nyilvántartási térkép 30 napnál nem régebbi hitelesített
másolata**
Jogerõs engedély (pl. építési engedély)***
Hajózási hatóságnak a felújításra vonatkozó jegyzõkönyve
Tervezett felújítás tételes költségkalkulációja
Képviselõ-testületi határozat, vagy polgármesteri nyilatkozat az önrész
vállalásáról (Ft-ban és %-ban)****
Nyilatkozat a tartós üzemeltetés fenntartásáról, az elidegenítési tilalomról
Számításokkal alátámasztott üzemeltetési adatok (tárgyévet megelõzõ évi
viteldíjbevétel, üzemeltetés éves nettó ráfordítása, fogyasztói
árkiegészítés nagysága, kapott mûködtetési támogatás nagysága)*****
Új eszköz beszerzése esetén annak árajánlata
Ha a fejlesztés nem építési engedély köteles, akkor az önkormányzat erre
vonatkozó nyilatkozata
A pályázati évben, valamint az azt megelõzõ két évben kapott csekély
összegû támogatásról szóló nyilatkozat
Az önkormányzat nyilatkozata az ÁFA visszaigényelhetõségérõl

Kérjük, hogy a négyzetekben jelölje X-jellel, hogy a mellékletet csatolta, illetve nem csatolta.
*
**
***
****

Csak abban az esetben, ha a kompnak, révnek nem az önkormányzat a tulajdonosa
Parti létesítmények, kiszolgáló utak felújítása, fejlesztése, építése esetén
Hatósági engedélyköteles tevékenység esetén
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzatok képviselõ-testületei felhatalmazhatják a polgármestert, hogy nyilatkozhasson a saját forrás biztosításáról
***** Csak mûködtetési támogatás igénylése esetén

Kérjük, hogy a dokumentumokat a táblázat szerinti mellékletek sorrendjében állítsa össze, jelölve az adott melléklet
számát!
Ha az igazolást, engedélyt nem csatolta, de beszerzése folyamatban van, kérjük azt is feltüntetni.
Kelt: .............................., 200. ..................... hó ....... nap
P. H.
..................................................
(cégszerû aláírás)
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2. melléklet a 22/2009. (V. 11.) KHEM rendelethez
A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak
fenntartási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének éves elszámolása
A. típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a javítási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatás elszámolásához
Település (gesztor) neve: ..................................................................................................................................................
Átkelés helye: ....................................................................................................................................................................
Ft
1

Elfogadott
igénylés adatai

1

Eltérés 2
Számla szerinti
adatok

ebbõl el nem
számolható

±

Támogatott költsége összesen
Támogatás összege

Visszautalás:
Támogatott elemek szerinti megoszlása
Eltérés 2

Feladat megnevezése

1

Elfogadott igénylés adatai

Számla szerinti adatok

ebbõl el nem
számolható

±
mennyiség

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Ft

mennyiség

Ft

mennyiség

Ft

Ft
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B. típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a mûködtetési költségek támogatásának elszámolásához
Település (gesztor) neve: ..................................................................................................................................................
Átkelés helye: ....................................................................................................................................................................
E Ft
Bevételek

Kiadások

Sorszám
megnevezés

összege

megnevezés

Összesen:
Pénzügyi elszámolás dokumentumai
– pénzügyi összesítõ:
– számlamásolat:
– átutalási bizonylat*:
– hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzõkönyve:

összege

Összesen:

db
db
db
db

1

Támogatott tölti ki
Döntés alapján a közlekedésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium tölti ki
* Csak visszautalás esetén
2

P. H.
...............................................
polgármester

15910

MAGYAR KÖZLÖNY

IX. Határozatok Tára
A Kormány határozatai
A Kormány
1066/2009. (V. 11.) Korm.
határozata
az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz
Hitelprogram egyes feltételeinek módosításáról
1. Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat a következõ 1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. A pénzügyi gazdasági válság hatásainak enyhítése a TÉSZ-ek mûködõképességének fenntartása és versenyképességének javítása érdekében a Kormány
a) egyetért azzal, hogy a Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény
2. §-ának k) pontjában foglaltak alapján az 1/b pontban
rögzített keretbõl 3 milliárd forintot az MFB Zrt. közvetlen
hitelnyújtásra használhatja fel;
b) úgy dönt, hogy az MFB Zrt. által nyújtott – legfeljebb 3 milliárd forint keretösszegû – forgóeszközhitel tõkeösszegének 80%-ára a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 35. § (2) be-
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kezdésében meghatározott keret terhére jogszabályi kezességet vállal;
c) megállapítja, hogy a b) pont szerinti a jogszabályi
alapú költségvetési készfizetõ kezességvállalás az EK
Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet szerint
de minimis támogatásnak minõsül, valamint egyetért azzal, hogy a kezesség támogatástartalmáról és támogatási
kategóriájáról szóló igazolást az MFB Zrt. adja ki;
d) a TÉSZ-nek a b) pont szerinti jogszabályi alapú költségvetési készfizetõ kezességvállalásért egyszeri 2%-os
kezességvállalási díjat kell fizetnie a Magyar Állam részére az MFB Zrt. által kiadott Termékleírásban meghatározott számlára. A hitel folyósításának feltétele a kezességvállalási díj megfizetése.
Felelõs:

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal”
2. Az MFB Gabona Forgóeszköz Hitelprogram, valamint az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram egyes feltételeink módosításáról szóló 1078/2008.
(XII. 9.) Korm. határozat 1. b) pontja hatályát veszti.
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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