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III. Kormányrendeletek

A Kormány 28/2010. (II. 16.) Korm. rendelete
a Magyar Köztársaság és az Európai Unió közötti Harmadik Kiegészítõ
Egyetértési Megállapodás kihirdetésérõl

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság és az Európai Unió közötti Harmadik Kiegészítõ

Egyetértési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és magyar nyelvû fordítása a következõ:

„SUPPLEMENTAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(Third addendum to the Memorandum of Understanding)

between

THE EUROPEAN UNION and THE REPUBLIC OF HUNGARY
1. On 4 November 2008, the Council of the European Union adopted a decision 2009/102/EC to make available to

Hungary a medium-term financial assistance of up to EUR 6.5 billion. The assistance is provided as a medium-term loan

under the balance of payments facility for Member States (based on Article 1431 of the Treaty on the Functioning of the

European Union and Regulation No 332/20022) and in conjunction with loans from the International Monetary Fund

(IMF) of SDR 10.5 billion (around EUR 12.5 billion) supported by a Stand-by arrangement approved on 6 November

2008 and from the World Bank (EUR 1 billion).

2. The Memorandum of Understanding („the Memorandum”) signed on 19 November 2008 laid down the economic

policy criteria linked to each instalment and the reporting and monitoring conditions of the loan. Their aim has been to

help the country to continue and enhance the fiscal consolidation efforts, to make progress with fiscal governance,

financial sector regulation and supervision reforms and other measures to support a prudent, stability-oriented, and

sustainable economic policy. The first instalment of EUR 2 billion was disbursed on 9 December 2008 following the

signing of the loan agreement on 19 November 2008 and the fulfilment of conditions related to the 2009 budget.

Subsequent instalments were tentatively scheduled for the first, the second and the fourth quarter of 2009,

respectively.

3. In February 2009, a first review mission was carried out by the Commission services in cooperation with the IMF staff.

The Commission services concluded that the conditions linked to the release of the second instalment of the European

Union loan of EUR 2 billion were met. In the light of the deteriorated growth outlook for 2009 (GDP was expected to

contract by 3 to 3.5% rather than by 1% expected in autumn 2008) it was agreed that the deficit target for 2009 would

be revised from 2.6% of GDP to 2.9% of GDP in spite of the additional savings measures of 0.7% of GDP. The revision, as

well as a number of additional economic policy conditions, was laid down in a first Supplemental Memorandum of

Understanding (SMoU). Following the consultation of the Economic and Financial Committee (EFC), this first SMoU

was signed on 11 March 2009, and the second instalment of EUR 2 billion was disbursed on 26 March 2009.

1 Ex Article 119.
2 As amended by Regulation No 431/2009.
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4. The Commission services carried out a second review mission in cooperation with the IMF staff in May 2009. Based on

the findings of the mission and the compliance note of the authorities, the economic policy conditionality for the third

instalment was considered to be overall fulfilled. In particular, satisfactory progress was made in the fiscal sphere and

with structural reforms, and conditions in the area of financial sector regulation and supervision were also broadly

fulfilled with some elements still in need to be finalised by the time of the review mission. Since the economic outlook

had further deteriorated significantly and GDP was now expected to decline by 6.7%, the deficit target for 2009 was

revised upwards by the government in the context of the mission findings from 2.9% of GDP to 3.9% of GDP. This was

coupled with additional adjustment measures of 0.8% of GDP, mainly on the expenditure side, and with

a commitment to further reduce the deficit to a level not exceeding 3.8% of GDP in 2010 and to less than 3% of GDP in

2011. A second SMoU was signed on 11 June 2009, following the consultation of the EFC, to reflect these new targets. It

also included a series of additional economic policy conditions and reporting requirements. A third instalment of EUR

1.5 billion was disbursed on 6 July 2009.

5. In August/September 2009, the IMF and Commission services carried out a joint mission in the context of the 3rd IMF

review under the Stand-by arrangement. The Commission services found that, on the basis of an unchanged

macroeconomic outlook, the economic programme of the authorities was adequate, and fiscal targets were

confirmed. In view of the government`s markedly improved access to market-based financing, and taking into account

the recent IMF allocation of SDR 991 million to Hungary in the context of general and special allocations, the

Hungarian authorities requested a re-phasing of the international assistance, whereby the remaining assistance would

be disbursed over a longer period of time. On 25 September, the IMF Board completed the review and decided on the

release of a disbursement of about EUR 55 million to be followed by four equal disbursements of about EUR 800 million

each over the remainder of the arrangement (until 5 October 2010). Similarly, it was agreed that the remaining EU

assistance would be rescheduled in the context of the next review by subdividing the planned fourth instalment in

three sub-tranches to be disbursed in the first three quarters of 2010; the EFC was informed accordingly in September

2009.

6. The Commission services carried out a review mission in cooperation with the IMF staff from 4 to 16 November 2009 to

assess progress made with respect to the specific conditions attached to the fourth instalment. In line with reporting

requirements, authorities reported on a monthly basis on the progress made towards compliance with these

conditions. The macroeconomic outlook was considered to be broadly unchanged compared to the last review in May,

and the authorities remained committed to the budget deficit targets for 2009, 2010 and 2011, as endorsed in the

Council recommendation under the excessive deficit procedure in July 2009.

7. Based on the findings of the mission and the monthly progress reports as well as the compliance note of the

authorities (signed on 26 November 2009), and after having consulted with the Economic and Financial Committee,

the economic policy criteria for the fourth instalment as laid down in the Memorandum and the two SMoUs are

considered to be broadly fulfilled. The government made progress towards achieving the general government deficit

target of 3.9% of GDP in 2009 although there are still some risks. It also submitted a budget for 2010 that is in line with

the general government deficit target of 3.8% of GDP. However, it is subject to significant risks which could materialize

in the form of lower than expected revenues as well as from lower than planned savings in the long-distance public

transport system and the local government sector. Against this background, the reserves of 0.8% of GDP have been

considered to provide sufficient caution so far while the authorities are committed to take steps should the downward

risks materialize. The authorities also presented the details of the planned restructuring in the long-distance public

transport system in order to further substantiate the planned budgetary savings in this area. In particular, the

Government decided to suspend the operation on 29 railway lines from 1 January 2010 and publicly announced on 9

December 2009 to increase fares. Moreover, the cut in the subsidies for public transport has been published in the

Official Gazette on 11 December 2009 as part of the adopted 2010 budget. Progress was made in the field of fiscal

governance, and the authorities took first steps to cooperate with the newly established Fiscal Council. A review of

budgetary procedures against the background of the new fiscal framework was published on 15 December 2009.

Progress in the financial sector area was satisfactory, while it was broadly satisfactory in the area of structural reforms.

In particular, the long-run sustainability of the pension system was improved, and a number of social transfers became

better targeted whereas some progress was achieved in adopting structural measures to support savings in the local

government sphere.

8. In view of the improved access to market financing, the authorities indicated during the November 2009 mission that it

is not their intention to draw on the IMF assistance upon the completion of the current review. Similarly, the authorities

do not request the disbursement of the EU funds become available upon the completion of this review. As far as the
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outstanding fourth instalment of up to EUR 1 billion is concerned, it is tentatively foreseen to be released in three

sub-tranches of up to EUR 0.3 billion in Q1 2010, up to EUR 0.3 billion in Q2 2010 and up to EUR 0.4 billion in Q3 2010.

This disbursement schedule is subject to satisfactory progress with the conditions specified in this third SMoU and will

take into account the external financing situation. The annex of the present SMoU contains the policy conditions for

the three sub-instalments of the EU assistance.

9. The Hungarian Government Debt Management Agency (AKK) has opened a special account with the National Bank of

Hungary (MNB) for the management of the medium-term financial assistance. This special account is a sub-account of

the euro-account of the AKK within the MNB.

10. This third SMoU will be signed by the parties following consultation of the Economic and Financial Committee.

11. The Articles laid down in the Memorandum and in the previous Supplemental Memoranda and Annexes on reporting

requirements remain valid, unless explicitly amended in this third Supplemental Memorandum.

12. The Annexes form an integral part of this SMoU.

13. All notices in relation with the present Supplemental Memorandum shall validly be given if in writing and sent to:

For the European Union

European Commission

Directorate General for Economic and

Financial Affairs

B–1049 Brussels

Fax No.: (+32-2) 296.48.85

For the Ministry of Finance of Hungary

Ministry of Finance of Hungary

József nádor tér 2–4, H–1051 Budapest

Fax No.: (+36 1) 79 50 327

For the National Bank of Hungary

National Bank of Hungary

Szabadság tér 8–9, H–1054 Budapest

Fax No.: (+36 1) 428 25 23

Done in Brussels on 21/01/2010 and in Budapest on 15/01/2010 in four originals in the English language.

REPUBLIC OF HUNGARY EUROPEAN UNION
Represented by Represented by

EUROPEAN COMMISSION

Péter Oszkó Joaquín Almunia
Minister of Finance Member of the European Commission

NATIONAL BANK OF HUNGARY
Represented by
András Simor
Governor of the National Bank of Hungary

ANNEX

SPECIFIC ECONOMIC POLICY CRITERIA
At the time of the Commission staff review that will precede the decision on the disbursement of each sub-tranche of

the fourth instalment, the Hungarian authorities are committed to have accomplished progress in the areas of fiscal

consolidation and expenditure control, fiscal governance reform, financial sector regulatory and supervisory reforms,

and other structural reforms.

Fourth instalment – first sub-tranche

A: Fiscal consolidation

– Confirmation of the general government 2009 deficit target of 3.9% of GDP supported by achieving the official

2009 cash flow deficit target for the central government (of 3.8% of GDP).
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– Implement expenditure controls, including through the newly established system of treasurers, to ensure the

achievement of the 2010 general government deficit target of 3.8% of GDP. Take steps to ensure that budgetary

reserves remain at a sufficiently high level in case of adverse developments.

B: Fiscal governance

– On the basis of Act CV of 2008 on the legal status and financial management of budgetary institutions and the

amended Public Finance Act, prepare and adopt a new government regulation on the general rules of public

finance administration (i.e. the implementing rules of Public Finance Act) revamping the budgetary planning and

execution of budgetary institutions in order to increase their efficiency and transparency.

– Modify the current budgetary process of advance payments by the Government to the final beneficiaries of EU

funds (i.e. to establish differentiated advance payment procedures instead of general rules) in order to better

target the available sources.

C: Financial sector regulation and supervision

– Ensure timely notification of state-aid measures adopted in support of the financial sector to the Commission and

their compliance with the agreed EU principles and the guidance provided by the Commission. In particular, the

Hungarian authorities will make strong efforts to regularize the case of government capital injection to the FHB

(by March 2010), in close cooperation with the Commission services.

– The Hungarian Financial Sector Authority (HFSA) will take measures to strengthen its consumer protection arm in

line with the Draft HFSA Law, expected to be approved by the Parliament in late 2009. In this context, the HFSA

Board will adopt the Consumer Protection Strategy and the 2010 Action Plan by end–2009.

D: Structural reforms

– Continue to implement appropriate measures to ensure the realization of the planned durable savings in the area

of long-distance public transport with a view to underpin the reduced budgetary appropriations of at least HUF

30 billion. In particular, tariffs will be increased and subsidies reduced. Moreover, redundant railway lines will be

suppressed as announced.

Fourth instalment – second sub-tranche
A: Fiscal consolidation

– The 2009 budget deficit, as validated by Eurostat following the April 2010 Spring fiscal notification, is in line with

the general government deficit target of 3.9% of GDP.

– Progress is made towards the achievement of the 2010 general government deficit target of 3.8% of GDP, as

supported by progress made towards the revised official cash flow deficit target for the central government

subsector (3.3%), in particular through a rigorous expenditure control and by ensuring that budgetary reserves

remain at a sufficiently high level in case of adverse developments.

B: Fiscal governance

– On the basis of Act CV of 2008 on the legal status and financial management of budgetary institutions and the

amended Public Finance Act, monitor and evaluate the implementation of general rules of public finance

administration (i.e. the implementing rules of Public Finance Act) adopted. In order to enhance the proper

application of new processes, the authorities make available the necessary technical assistance and resources to

budgetary institutions in the context of a targeted project under the State Reform Operative Programme.

– After the treasurers` system has been in place for six months, by 30 April 2010 prepare a review of the results and

the proper functioning of procedures and identify possible improvements;

– Monitor and report on the methods and average amounts of advance payments to final beneficiaries of EU funds.

C: Financial sector regulation and supervision

– The HFSA continues to enhance on-site inspections, particularly with a focus on credit quality and provisioning,

and will complete reports on examinations of three large banks by the end-March, 2010.

– The HFSA will reflect on 2009 external audit recommendations on improving consumer protection by adopting

an action plan for implementing the audit recommendations by end-April, 2010.

D: Structural reforms

– Continue to implement appropriate measures to ensure the realization of the planned durable savings in the area

of long-distance public transport with a view to underpin the reduced budgetary appropriations of at least HUF

30 bn. In particular, steps will be taken to achieve efficiency gains and savings (including on public procurement

and staff costs). Progress will be measured against steps taken at the company level and the financial outcome in

Q1 2010.
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Fourth instalment – third sub-tranche
A: Fiscal consolidation

– Progress in achieving the 2010 deficit target of 3.8% of GDP, as supported by progress made towards the revised

official cash flow deficit target for the central government subsector (3.3%), in particular through a rigorous

expenditure control and by ensuring that reserves remain at a sufficiently high level in case of adverse

developments.

– Submission to Parliament of a 2011 draft budget that is fully in line with a general government deficit of below 3%

of GDP (ESA definition).

B: Fiscal governance

– Based on the experiences of the implementation of the fiscal responsibility law, identify its possible

inconsistencies with the relevant legislation, and make arrangements to resolve them.

– Submit to Parliament the 2011 draft budget in full accordance with the prevailing fiscal framework.

– Report on the results of changes in the implementation process of EU funded projects and programmes.

C: Financial sector regulation and supervision

– The HFSA will finalize Basel II Internal Rating based validation examinations for credit risk and/or operational risk,

in cooperation with respective home supervisors, in at least four foreign subsidiaries by end-June, 2010.

– The HFSA continues to enhance on-site inspections, particularly with a focus on credit quality and provisioning,

and will complete reports on examinations of six large banks by the end-August 2010.

D: Structural reforms

– Continue to implement appropriate measures to ensure the realization of the planned durable savings in the area

of long-distance public transport with a view to underpin the reduced budgetary appropriations of at least HUF

30 bn. Progress will be measured against steps taken at the company level and the financial outcome in H1 2010.”

„KIEGÉSZÍTÕ EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS
(Harmadik addendum az Egyetértési Megállapodáshoz)

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG között

1. 2008. november 4-én az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el, 2009/102/EK sz. alatt, melynek értelmében

Magyarországnak 6,5 milliárd euró összegû középtávú pénzügyi támogatást nyújtanak. A támogatás egy

középlejáratú hitel formájában valósul meg a tagállamokra vonatkozó (az Alapszerzõdés 143. cikke és a 332/2002 sz.

Tanácsi Rendelet alapján) fizetésimérleg rendbe tételét segítõ pénzügyi konstrukció keretében, továbbá kapcsolódva

a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2008. november 6-án jóváhagyott készenléti hitelmegállapodás keretében nyújtott

10,5 milliárd SDR (kb. 12,5 milliárd euro) összegû hitelhez és a Világbank 1 milliárd euró összegû hitelnyújtásához.

2. Az Egyetértési Megállapodás (a továbbiakban: „a Megállapodás”), melyet a felek 2008. november 19-én írtak alá,

megállapítja a hitel egyes részleteihez kapcsolódó gazdaságpolitikai kritériumokat, valamint a beszámolási és

ellenõrzési feltételeket. A konkrét gazdaságpolitikai követelmények segíteni fogják az országot abban, hogy folytassa

és fokozza költségvetési konszolidációs erõfeszítéseit, az elõrelépést a fiskális irányítás területén, a pénzügyi szektor

szabályozásában, beleértve a felügyelet reformjait és más intézkedéseket, melyek egy prudens, stabilitásra irányuló és

fenntartható gazdaságpolitika érvényre jutását szolgálják. Az elsõ részlet összege 2 milliárd euró, melyet

2008. december 9-én folyósítottak, miután a Hitelmegállapodást 2008. november 19-én megkötötték és teljesültek

a 2009. évi költségvetéssel kapcsolatban megállapított feltételek. A további részletek – nem végleges jelleggel –

2009 elsõ, második, illetve negyedik negyedévére voltak ütemezve.

3. 2009 februárjában a Bizottság szolgálatai – az IMF munkatársaival közösen – elvégezték a program elsõ ellenõrzését.

A Bizottság szolgálatai megállapították, hogy a 2 milliárd euró összegû, második részlet folyósításának feltételei

teljesültek. Másfelõl, megállapodás született arról, hogy a GDP 0,7%-ának megfelelõ kiegészítõ kiadáscsökkentõ

intézkedések ellenére a 2009. évre vonatkozó költségvetési deficitcélt kis mértékben módosítani szükséges a GDP

2,6%-ról a GDP 2,9%-ra, tekintettel a 2009-es romló növekedési kilátásokra – a 2008. õszi kormányprogram

elindításakor várt 1%-os csökkenéssel szemben, a vizsgálat idején 3–3,5%-os csökkenést jeleztek elõre. Az elsõ

Kiegészítõ Egyetértési Megállapodásban a deficitcél felülvizsgálatára, valamint a hatóságok által közzétett,

a megtakarításokhoz és strukturális intézkedésekhez, illetve a pénzügyi szektor területén tett további

kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó számos kiegészítõ gazdaságpolitikai feltétel rögzítésére került sor. A Gazdasági

és Pénzügyi Bizottsággal való egyeztetést követõen, az elsõ Kiegészítõ Egyetértési Megállapodást 2009. március 11-én

írták alá, a 2 milliárd euró összegû második részletet pedig március 26-án folyósították.
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4. A Bizottság szolgálatai – az IMF szakértõivel közösen – 2009 májusában elvégezték a program második felülvizsgálatát,

melynek keretében értékelték a harmadik részlethez kapcsolódó konkrét feltételek megvalósulását. Az ellenõrzést

végzõ küldöttség megállapításai, valamint a magyar hatóságok teljesítési nyilatkozata alapján, miután konzultáltak

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal, a harmadik részlethez kapcsolódó – az Egyetértési Megállapodásban és

a Kiegészítõ Egyetértési Megállapodásban rögzített – gazdaságpolitikai kritériumok teljesítettnek tekinthetõk.

Nevezetesen a fiskális területen és a strukturális reformok vonatkozásában elért eredmények kielégítõk; a pénzügyi

szektor és felügyelet szabályozása vonatkozásában a feltételek nagyjából teljesültek, bizonyos elemek véglegesítésére

még szükség volt a felülvizsgálat idõpontjában. Mivel a gazdasági kilátások jelentõsen romlottak, és a GDP 6,7%-os

csökkenése volt várható 2009-re vonatkozóan, a hiánycélt a kormányzat a felülvizsgálati látogatás során a GDP

2,9%-áról 3,9%-ra emelte. Ez további – a GDP 0,8%-át kitevõ – fõleg a kiadási oldalon végrehajtott kiigazítással

párosult, egy 2010. évre vonatkozó kötelezettségvállalással együtt, a GDP 3,8%-ára rúgó hiányt illetõen, valamint

2011-ben 3% alatti hiánycél kitûzésével.

5. 2009 augusztusában és szeptemberében az IMF és a Bizottság szolgálatai közös látogatáson végezték el a harmadik

felülvizsgálatot, a Készenléti Hitelmegállapodáshoz kapcsolódóan. A Bizottság szolgálatai megállapították, hogy

– a változatlan makrogazdasági kilátásokat alapul véve – a hatóságok megfelelõ programot nyújtottak be:

megerõsítették a kitûzött fiskális célokat. Tekintettel a sokkal kedvezõbb piaci finanszírozási lehetõségekre és

figyelembe véve a Magyarországnak legutóbb – az általános és speciális allokáció keretében – juttatott 991 millió SDR

összegû IMF-allokációt, a magyar hatóságok a nemzetközi támogatás átcsoportosítását kérték, miszerint

a fennmaradó támogatás folyósítására egy hosszabb idõszakra kitolva kerülne sor. Szeptember 25-én az IMF

Igazgatótanácsa befejezte a felülvizsgálatot és 55 millió euró folyósításáról döntött, melyet négy egyenlõ részletben

történõ kb. 800 millió euró összegû folyósítás kell, hogy kövessen a hitelmegállapodás lejártáig (2010. október 5-ig).

Hasonlóképpen, egyetértésre sikerült jutni az EU-támogatás fennmaradó részének átütemezésére vonatkozóan

a következõ felülvizsgálattal összefüggésben, oly módon, hogy a tervezett negyedik részlet három részre tagolódik, és

folyósításukra 2010 elsõ három negyedévében kerül sor. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ennek megfelelõ

tájékoztatást kapott 2009 szeptemberében.

6. A Bizottság szolgálatai az IMF szakértõivel együttmûködve 2009. november 4–16. között felülvizsgálatot tartottak

annak felmérése céljából, hogy megállapítsák: mennyiben teljesültek a negyedik részlethez kapcsolódó feltételek.

A beszámolási követelményekkel összhangban, a hatóságok havonta beszámoltak a szóban forgó feltételek

teljesítésében elért haladásról. A makrogazdasági kilátások lényegében változatlannak voltak tekinthetõk az utolsó

– májusban megtartott – felülvizsgálathoz képest. A hatóságok továbbra is elkötelezettek a túlzott hiány eljárás

keretében kiadott 2009. júliusi Tanácsi ajánlásban elfogadott 2009, 2010. és 2011. évi költségvetési hiánycélokat

illetõen.

7. A szakértõk megállapításai és a havi elõrehaladási jelentések szerint, valamint a hatóságok (2009. november 26-án

aláírt) teljesítési nyilatkozata, és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációk után, a negyedik

részlethez kapcsolódó gazdaságpolitikai kritériumok – az Egyetértési Megállapodásban és a két Kiegészítõ Egyetértési

Megállapodásban rögzített formában – nagyjából teljesítettnek tekinthetõk. A kormányzat megfelelõ haladást ért el

a GDP 3,9%-át kitevõ 2009. évi költségvetési hiánycél irányában, bár továbbra is vannak kockázatok. Benyújtották

a 2010. évi költségvetés tervezetét is, amely 3,8%-os hiánycélt tartalmaz. Jelentõs kockázatok vannak azonban,

amelyek a vártnál alacsonyabb állami bevételekben, valamint a távolsági közösségi közlekedés rendszerében és

az önkormányzatok a tervezettnél alacsonyabb megtakarításaiban realizálódhatnak. Ezekre a GDP 0,8%-ának

megfelelõ tartalék mostanáig elegendõ biztosítékot nyújtott. A hatóságok készen állnak további lépésekre is, negatív

meglepetések esetén. A hatóságok részletesen ismertették a távolsági közösségi közlekedés tervezett átalakítására

vonatkozó elképzelést, mellyel az itt elérni szándékozott költségvetési megtakarításokat támasztják alá még

erõteljesebben. Nevezetesen a Kormány 29 vasútvonal megszüntetésérõl döntött 2010. január 1-jétõl hatályosan és

2009. december 9-én nyilvánosan bejelentette, hogy a díjak emelkedni fognak. Továbbá (ahogy a Magyar Közlöny

2009. december 11-i számában megjelent) a 2010-es költségvetés részeként szerepel a közösségi közlekedés

támogatásának csökkentése. Haladást értek el a fiskális irányítás területén, továbbá megtették az elsõ lépéseket

az újonnan létrehozott Költségvetési Tanáccsal való együttmûködés érdekében is. 2009. december 15-én publikálásra

került egy a költségvetési folyamatokat az új fiskális keretrendszer fényében vizsgáló áttekintés. A pénzügyi szektor és

a strukturális reformok területén megfelelõ elõrehaladás történt. Nevezetesen a nyugdíjrendszer hosszú távú

fenntarthatósága javult, és számos szociális juttatás célzottsága is jobb hatékonyságot mutat, továbbá

az önkormányzati szektor megtakarításait ösztönzõ strukturális intézkedések területén is történt elõrehaladás.
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8. Tekintettel a piaci finanszírozás jobb lehetõségeire, a hatóságok jelezték a 2009. novemberi látogatás során: nem áll

szándékukban igénybe venni a folyó felülvizsgálat befejezõdésével hozzáférhetõvé váló IMF-támogatást.

Hasonlóképpen, nem kívánják igénybe venni a felülvizsgálatot követõen elérhetõvé váló EU-támogatást. Ami a még ki

nem fizetett legfeljebb 1 milliárd euró összegû negyedik részletet illeti, az alábbi átütemezésre kerülhet sor: az összeg

folyósítása három további részletben történne 2010 elsõ három negyedévében, 0,3 milliárd euró, 0,3 milliárd euró és

0,4 milliárd euró összegekben. Ez a menetrend a Harmadik Kiegészítõ Egyetértési Megállapodásban meghatározott

feltételek felé tett megfelelõ elõrehaladás és a külsõ finanszírozási helyzet függvénye. E Megállapodás melléklete

tartalmazza a gazdaságpolitikai feltételeket, melyek alapján az EU-támogatás három – fenti – részlete folyósítható.

9. A Magyar Államadósság Kezelõ Központ (ÁKK) speciális számlát nyit a Magyar Nemzeti Banknál (MNB) az Európai Unió

által nyújtott középtávú pénzügyi támogatás kezelésére. Ez a számla az ÁKK MNB-nél lévõ euro-számlájának

al-számlája.

10. A jelen – harmadik – Kiegészítõ Egyetértési Megállapodást a felek a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott

konzultáció után írják alá.

11. A Megállapodásban és az elõzõ Kiegészítõ Egyetértési Megállapodásokban és mellékleteikben a beszámolási

követelményekre vonatkozó pontok érvényben maradnak, ha csak azokat nem módosítja kifejezetten a jelen

harmadik Kiegészítõ Egyetértési Megállapodás.

12. A melléklet e Kiegészítõ Egyetértési Megállapodás szerves részét képezi.

13. A Kiegészítõ Egyetértési Megállapodással összefüggésben küldött minden értesítés akkor tekinthetõ érvényesnek, ha

az írásban történik, a következõ címre:

Az Európai Unió esetében

Az Európai Bizottság

Gazdasági és Pénzügyi Fõigazgatóság

B–1049 Brüsszel

Fax No.: (+32-2) 296.48.85

Magyar Pénzügyminisztérium esetében

Pénzügyminisztérium, Magyarország

József nádor tér 2–4, H–1051 Budapest

Fax No.: (+36 1) 795–03–27

Magyar Nemzeti Bank esetében

Magyar Nemzeti Bank

Szabadság tér 8–9, H–1054 Budapest

Fax No.: (+36 1) 428 25 23

Kelt Brüsszelben 2010. január 21-én és Budapesten 2010. január 15-én négy eredeti angol nyelvû példányban.

Magyar Köztársaság Európai Unió

képviseletében: képviseletében:

az Európai Bizottság

Oszkó Péter Joaquín Almunia

Pénzügyminiszter Az Európai Bizottság tagja

Magyar Nemzeti Bank

képviseletében:

Simor András

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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MELLÉKLET
KONKRÉT GAZDASÁGPOLITIKAI KRITÉRIUMOK

A Bizottság munkatársainak vizsgálata idejére, amely az egyes részletek folyósításáról hozandó döntést elõzi meg,

a magyar hatóságok vállalják, hogy elõrehaladást érnek el a költségvetési konszolidáció és a kiadások mérséklése,

a fiskális irányítás reformja, az árstabilitás, a bankszektor stabilitása, a pénzügyi szektor szabályozása és felügyeleti

reformja, valamint a strukturális reformok területén.

Negyedik részlet – elsõ részfolyósítás
A: Költségvetési konszolidáció

– Az államháztartás 2009. évi GDP-arányos deficitcélja – 3,9% – elérésének biztosítása a hivatalos 2009. évi

pénzforgalmi deficitcél (a GDP 3,8%-a) megvalósításával a központi kormányzati alrendszerben;

– A kiadások kontrolljának megvalósítása, beleértve az újonnan felállított kincstárnoki rendszer mûködését is,

melynek biztosítania kell a 2010. évi GDP-arányos deficitcél – 3,8% – elérését. Lépéseket kell tenni a költségvetési

tartalékok megfelelõen magas szintjének megõrzése érdekében, kedvezõtlen fejlemények megvalósulása

esetére.

B: Fiskális irányítás

– A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és a módosított

államháztartásról szóló törvény alapján egy új kormányrendelet készítése és elfogadása az államháztartás

mûködési rendjérõl (Áht. végrehajtási rendelete), a költségvetési szervek szintjén a költségvetések készítésének

és végrehajtásának átalakítása a hatékonyság és az átláthatóság növelése érdekében.

– Módosítani kell a Kormány az EU alapok végsõ felhasználóinak teljesített elõlegezések rendszerén (az általános

szabály helyett differenciált szükséges), a források célzottabb felhasználása érdekében.

C: A pénzügyi szektor szabályozása és felügyelete

– A pénzügyi szektor támogatására elfogadott állami támogatási intézkedésekrõl a Bizottság megfelelõ idõben

történõ értesítésének és az intézkedések megfelelésének biztosítása az elfogadott EU-elveknek és az Európai

Bizottság által kiadott útmutatásnak. Nevezetesen, a magyar hatóságok jelentõs erõfeszítéseket tesznek a helyzet

rendezésére az FHB feltõkésítésével kapcsolatban (2010 márciusáig), szorosan együttmûködve a Bizottsággal.

– A magyar Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) intézkedéseket tesz a fogyasztóvédelem erõsítésére,

a PSZÁF-törvény tervezetével összhangban, melyet 2009 végén várhatóan jóváhagy a Parlament. Ezzel

kapcsolatban, a PSZÁF Felügyeleti Tanácsa 2009 végéig fogyasztóvédelmi stratégiát és cselekvési tervet fogad el

2010-re vonatkozóan.

D: Strukturális reformok

– Folytatni kell a megfelelõ intézkedések végrehajtását a tervezett tartós megtakarítások megvalósítása érdekében

a távolsági közösségi közlekedés területén, tekintettel a legalább 30 milliárd forintos költségvetési

elõirányzatcsökkentés alátámasztására. Nevezetesen a díjak nõnek, a támogatások csökkennek, továbbá

a felesleges vasútvonalak a bejelentésnek megfelelõen megszûnnek.

Negyedik részlet – második részfolyósítás
A: Költségvetési konszolidáció

– A 2009. évi GDP-arányos költségvetési deficit az Eurostat 2009. tavaszi költségvetési notifikációja alapján,

összhangban van a 3,9%-os deficitcéllal;

– Az államháztartás 2010. évi GDP-arányos 3,8%-os deficitcélja felé elõrehaladás történik, melyet a központi

kormányzati alrendszer módosított hivatalos pénzforgalmi deficitcélja (a GDP 3,3%-a) felé tett elõrehaladás

támaszt alá, különös tekintettel a kiadások szigorú kontrollján és a költségvetési tartalékok megfelelõen magas

szintjének megõrzésén keresztül, kedvezõtlen fejlemények megvalósulásának esetére.

B: Fiskális irányítás

– A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és a módosított

államháztartásról szóló törvény alapján figyelemmel kell kísérni és értékelni kell az elfogadott államháztartás

mûködési rendjérõl szóló rendelet végrehajtását. Annak érdekében, hogy elõsegítsék az új eljárások megfelelõ

alkalmazását, a hatóságok a költségvetési szervek részére rendelkezésre bocsátják a szükséges technikai

segítségnyújtást és erõforrásokat egy ÁROP keretében megvalósuló projekt segítségével.
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– A kincstárnoki rendszer 6 hónapos tapasztalatai alapján, 2010. április 30-ig áttekintést kell készíteni

az eredményekrõl és az eljárások megfelelõ mûködésérõl, és azonosítani kell az esetleges szükséges

módosításokat.

– Figyelemmel kell kísérni a módszert és az EU alapok végsõ felhasználóinak elõlegezett kifizetések átlagos

összegét és errõl jelentést kell tenni.

C: A pénzügyi szektor szabályozása és felügyelete

– A PSZÁF folytatja és fokozza helyszíni ellenõrzési tevékenységét, különös tekintettel a hitelminõségre és

a tartalékképzésre, beszámolókat készít három nagy bankról 2010. március végére.

– A 2009. évi külsõ ellenõrzési – a fogyasztóvédelmi funkciók erõsítésére vonatkozóan – ajánlások

figyelembevételével, a PSZÁF cselekvési tervet fogad el az ajánlások megvalósítását illetõen 2010. április 30-ig.

D: Strukturális reform

– Folytatni kell a megfelelõ intézkedések végrehajtását a tervezett tartós megtakarítások megvalósítása érdekében

a távolsági közösségi közlekedés területén, tekintettel a legalább 30 milliárd forintos költségvetési

elõirányzatcsökkentés alátámasztására. Nevezetesen lépések történnek a hatékonyság növelésére és

megtakarítások elérésére (ideértve a közbeszerzési költségeket és a személyzeti kiadásokat). Az elõrehaladás

a vállalati szinten tett lépések és a 2010 elsõ negyedéves pénzügyi eredmény alapján értékelõdik.

Negyedik részlet – harmadik részfolyósítás
A: Költségvetési konszolidáció

– Az államháztartás 2010. évi GDP-arányos 3,8%-os deficitcélja felé elõrehaladás történik, melyet a központi

kormányzati alrendszer módosított hivatalos pénzforgalmi deficitcélja (a GDP 3,3%-a) felé tett elõrehaladás

támaszt alá, különös tekintettel a kiadások szigorú kontrollján és a költségvetési tartalékok megfelelõen magas

szintjének megõrzésén keresztül, kedvezõtlen fejlemények megvalósulásának esetére.

– A 2011. évi 3% alatti (ESA definíció szerinti) államháztartási hiánnyal teljesen összhangban levõ költségvetési

törvénytervezet Országgyûlésnek történõ benyújtása.

B: Fiskális irányítás

– A Költségvetési felelõsségrõl szóló törvény végrehajtása során gyûjtött tapasztalatok alapján a lehetséges

ellentmondások beazonosítása és azok megoldásához szükséges lépések megtétele.

– A fiskális keretrendszerrel teljesen összhangban levõ 2011. évi költségvetési tervezet Országgyûlésnek történõ

benyújtása.

– Az EU-alapokból finanszírozott projektek és programok végrehajtási eljárásában történt változtatások

eredményeirõl készített jelentés elkészítése.

C: A pénzügyi szektor szabályozása és felügyelete

– A PSZÁF 2010. június végéig véglegesíti a Bázel II Belsõ Minõsítési Rendszeren alapuló érvényesítési-hitelesítési

vizsgálatokat a hitelkockázatokat és a mûködési kockázatokat illetõen, együttmûködve a megfelelõ belföldi

felügyeletekkel, legalább négy külföldi leánybanknál.

– A PSZÁF folytatja és fokozza helyszíni ellenõrzési tevékenységét, különös tekintettel a hitelminõségre és

a tartalékképzésre, beszámolókat készít hat nagy bankról 2010. augusztus végére.

D: Strukturális reformok

– Folytatni kell a megfelelõ intézkedések végrehajtását a tervezett tartós megtakarítások megvalósítása érdekében

a távolsági közösségi közlekedés területén, tekintettel a legalább 30 milliárd forintos költségvetési

elõirányzatcsökkentés alátámasztására. Az elõrehaladás a vállalati szinten tett lépések és a 2010 elsõ féléves

pénzügyi eredmény alapján értékelõdik.”

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

(2) E kormányrendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelõs

miniszter gondoskodik.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 2/2010. (II. 16.) MeHVM rendelete
a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek,
valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésû elõirányzatok
felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter

feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

a pénzügyminiszterrel egyetértésben, a következõket rendelem el.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény

(a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. számú mellékletének X. Miniszterelnökség fejezet fejezeti kezelésû

elõirányzatai közül

a) a 9. cím Fejezeti kezelésû elõirányzatok 2. Célelõirányzatok alcímen belül a Kisebbségpolitikai tevékenység

támogatása 25. jogcímcsoportra (a továbbiakban: kisebbségi elõirányzat), valamint

b) a 9. cím Fejezeti kezelésû elõirányzatok, 4. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcímre, ezen belül

ba) a Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 1. jogcímcsoportra,

bb) a Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és csángó

magyarok támogatása 2. jogcímcsoportra,

bc) a Nemzetpolitikai tevékenység támogatása, 3. jogcímcsoportra, továbbá

bd) a magyar–magyar kapcsolattartás és az együttmûködést szolgáló intézmények erõsítése

4. jogcímcsoportra (a továbbiakban együtt: határon túli elõirányzatok).

2. § Az e rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokról rendelkezni, azok terhére döntést hozni, kötelezettséget vállalni

a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkára (a továbbiakban: szakállamtitkár)

jogosult.

3. § A kisebbségi elõirányzattal, illetve a határon túli elõirányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátásában a Miniszterelnök

Hivatal (a továbbiakban: MeH) szakállamtitkár által irányított szakfõosztályai (a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi

Fõosztály, illetve a Nemzetpolitikai Ügyek Fõosztálya) vesznek részt.

4. § A kisebbségi elõirányzatból pályázati úton és pályázati rendszeren kívül, a határon túli elõirányzatokból pályázati

rendszeren kívül – a határon túli támogatások eltérõ szabályozásának rendjérõl szóló 84/2005. (V. 2.) Korm.

rendeletben és az e rendeletben meghatározottak szerint – nyújtható vissza nem térítendõ támogatás.

Az elõirányzatok felhasználásának célja

5. § A Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása [1. § a) pontja] támogatási célelõirányzat támogatási célja, hogy

a) folytatódjon a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi

rendszer továbbfejlesztése. Ennek érdekében az elõirányzatból támogatás nyújtható különösen a nemzeti és

etnikai kisebbségek önkormányzatai által önállóan vagy más szervezetekkel közösen alapított, saját, vagy

részbeni fenntartásba átvett kisebbségi kulturális, oktatási-nevelési és tudományos intézmények fejlesztéséhez;
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b) forrást biztosítson a szomszédos országokkal kötött megállapodások alapján mûködõ kisebbségi vegyes

bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok

ellátásért felelõs államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve általa ellátott feladatok, valamint

a feladatellátásból fakadó koordinációs tevékenység megvalósításának támogatásához;

c) támogatást nyújtson a hazai kisebbségek tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi hagyományainak megõrzése

érdekében a kisebbségi közösség egészét, vagy jelentõs részét érintõ (országos, vagy regionális jelentõségû),

a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó célok megvalósításához;

d) biztosítsa a Kisebbségi Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendelettel létrehozott Kisebbségekért Díj Hazai

Kisebbségekért Tagozata költségeinek fedezetét.

6. § (1) A határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása célelõirányzat-részbõl [1. § ba) alpontja] támogatás

nyújtható a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban:

Kedvezménytörvény), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok által meghatározott körben az erdélyi magyar

felsõoktatás fejlesztéséhez és ennek körében az Erdélyi Magyar Tudományegyetem mûködéséhez.

(2) A Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok

támogatása célelõirányzat rész [1. § bb) alpontja]

a) az oktatási-nevelési támogatási programja keretében nevelési-oktatási tankönyv- és taneszköz-támogatás

nyújtását célozza a Kedvezménytörvény alapján nyújtott támogatások rendjérõl szóló 31/2004. (II. 28.) Korm.

rendelet szerint, a szomszédos államokban élõ magyar nemzetiségû alap, illetve középiskolában tanuló diákok,

valamint felsõoktatásban részt vevõ hallgatók támogatásával;

b) a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatási program a kárpát-medencei magyar szórványoktatás

hatékonyságának növelése, a csángó magyarok identitás- és nyelvmegõrzésének támogatását irányozza elõ.

(3) A Nemzetpolitikai tevékenység támogatása [1. § bc) alpontja] célelõirányzat-rész célja támogatást biztosítani

a szomszédos államokban élõ magyarok szülõföldön való boldogulását elõsegítõ tevékenységek megvalósításához,

kiemelten fontos rendezvényeikhez, az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek mûködtetéséhez és

fenntartásához, illetve hosszú távú kötelezettségvállalást jelentõ kiemelt beruházási programokhoz,

gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési kezdeményezésekhez, valamint az intézménymûködtetés elõre

tervezhetõ módon történõ támogatásához. Ezen célelõirányzat-rész különösen az alábbiakra biztosít fedezetet:

a) Nemzeti intézmények és programok támogatási keretbõl a tartósan, elõre tervezhetõ módon kapnak támogatást

a legfontosabb külhoni nemzeti jelentõségû intézmények és programok;

b) a Kedvezménytörvény végrehajtásához kapcsolódó kiadások támogatási keret a Kedvezménytörvényben

meghatározott támogatásokhoz és kedvezményekhez való hozzájutás elõsegítésére létrehozott szervezetek

(helyi információs irodák) mûködési feltételeihez biztosít hozzájárulást;

c) a Határon túli magyarok média- és kiemelt kulturális programjainak támogatása keret a magyarság egyes

közösségeinek széles körû megismertetését, a személyes kapcsolatok megerõsítését is szolgáló külhoni média- és

kiemelt kulturális programok támogatását szolgálja;

d) a Koordinációs keret különösen a határon túli magyarok anyaországgal való kapcsolatainak fenntartását elõsegítõ

és egyéb határon túli támogatások nyújtását, a határon túli magyar kulturális, oktatási és közösségi intézmények,

más forrásból nem finanszírozható mûködési zavarainak elhárítását, kisebbségpolitikai szempontból kiemelten

fontos rendezvények, programok támogatását szolgálja;

e) a Gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési keret az uniós forrásokon alapuló fejlesztések támogatását

szolgálja. Feladata elõsegíteni a külhoni magyarok pályázati lehetõségekrõl való tájékoztatását,

versenyképességük növelését, a források eséllyel történõ megszerzésére való felkészítésük a közös térség- és

intézményfejlesztés érdekében;

f) az Anyanyelvhasználatot támogató keret (Nyelvtámogató Alap) elsõsorban a szlovák állampolgárságú magyar

nemzetiségû magánszemélyek anyanyelvhasználatát elõsegítõ programok támogatására, továbbá

az alapszabályuk szerint a szlovákiai magyar közösséggel, illetve a magyar kultúrával, a magyar nyelv ápolásával,

oktatásával összefüggõ tevékenységet folytató szlovákiai székhelyû társadalmi szervezetek (ideértve a kulturális

egyesületeket, magyar nyelven mûködõ egyházi, szociális, karitatív intézményeket, tekintet nélkül az adott

szervezet szakmai mûködési területére), valamint azon – gazdasági társasági formában mûködõ – szlovákiai

székhelyû szervezetek támogatására szolgál, amelyek tevékenysége a szlovákiai magyar közösséggel, illetve

a magyar kultúrával, a magyar nyelv ápolásával, oktatásával függ össze, ide értve a jogsegélyhez kötõdõ

tevékenységet is. A támogatás biztosítására határon túli közremûködõ szervezet útján kerül sor;
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g) az Elismerések, kitüntetések céljára elkülönített keret a kormányzati elismerések, kiemelten a Kisebbségekért Díj

alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendelettel alapított Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozata

kitüntetés költségeinek fedezetére szolgál.

(4) A magyar–magyar kapcsolattartási támogatás célelõirányzat-rész [1. § bd) alpont] szolgál a magyar igazolvánnyal,

magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkezõ szerb, valamint ukrán állampolgárok átalánydíjas támogatására, akik

oktatási, kulturális, mûvészeti, közmûvelõdési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati

együttmûködési, magyar–magyar együttmûködési, illetve kegyeleti okokból utaznak Magyarországra, másfelõl ebbõl

támogathatóak a magyar–magyar együttmûködést elõsegítõ közös tevékenységek, programok, intézmények. A szerb

és ukrán állampolgárok számára az átalánydíjas támogatást a Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény 12. §

(4) bekezdés alapján e célelõirányzat-részbõl átcsoportosított összegbõl a Szülõföld Alap – határon túli közremûködõ

szervezetek útján – nyújtja a jogosult személyek részére.

II. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RENDJE

A támogatási igény benyújtása

7. § (1) A szakállamtitkár gondoskodik arról, hogy az elõirányzatokra – az 1. § szerinti bontásban az egyes célelõirányzatokra

külön-külön – benyújtható pályázat (továbbiakban: pályázat) vagy pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelem

(továbbiakban: támogatási kérelem) benyújtásának részletes feltételei a szakállamtitkár által irányított szervezeti

egység internetes honlapján közzétételre kerüljenek (támogatási felhívás).

(2) A kisebbségi elõirányzat esetében pályázatot vagy támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) az államháztartáson belüli szervezetek közül kizárólag az önkormányzati alrendszerbe tartozó jogi személyek

(kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzat és ezek költségvetési szervei, továbbá mindazok a jogi személyek,

amelyeket törvény az önkormányzati alrendszerbe sorol, valamint azon költségvetési szervek, amelyek alapítója

az önkormányzati alrendszerbe tartozik),

b) az államháztartáson kívüli szervezetek közül kizárólag azon nonprofit kisebbségi szervezetek, amelyek

tevékenységi köre közvetlenül – legalább részben – a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek tárgyi és szellemi

kultúrájának megõrzését, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülését szolgálja,

c) önállóan mûködõ kisebbségi vagy helyi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag irányító szervükkel

együttesen.

(3) A határon túli elõirányzat esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) határon túli természetes és jogi személyek, illetõleg jogi személyiség nélküli szervezetek, továbbá

b) Magyarországon székhellyel (telephellyel) rendelkezõ jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek

is, ha azok tevékenységi köre részben vagy egészben a határon túli magyarok szellemi és/vagy anyagi

támogatására irányul.

(4) A pályázatot és a támogatási kérelmet (a továbbiakban együtt: támogatási igény) a szakállamtitkár által kijelölt

szakfõosztályhoz kell benyújtani, amely azt döntésre elõkészíti, és a szakállamtitkárhoz felterjeszti.

(5) A támogatási igényhez a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén vagy idegen nyelven benyújtott

dokumentumokhoz, valamint az elszámolásokhoz a magyar nyelvû fordítást is csatolni kell.

8. § (1) Csak a jogszabályi követelményeknek, továbbá a támogatási felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelõ

támogatási igény alapján nyújtható támogatás.

(2) Nem részesülhet támogatásban az a természetes személy vagy szervezet, aki a korábbi években az azonos céllal

biztosított költségvetésbõl nyújtott támogatás felhasználásával a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettségét

megszegve még nem számolt el.

(3) Ugyanabban a költségvetési évben újabb kérelem ugyanarra a célra csak kivételesen nyújtható be.

(4) A támogatási igényhez be kell nyújtani az (5)–(6) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat

a (7) bekezdésben foglalt szabályok figyelembevételével.

(5) A támogatási igény benyújtójától írásbeli nyilatkozatot kell kérni:

a) a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörûségérõl, valódiságáról és

hitelességérõl, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejûleg mikor és

hol nyújtott be;
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b) arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csõd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, a helyi önkormányzatok adósságrendezési

eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett esetén nem áll adósságrendezési

eljárás alatt, rendelkezik-e lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozással;

c) annak tudomásul vételérõl, hogy lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás

megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, illetve

visszatartásra kerül, kivéve, ha az Áht. 13/A. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetésbõl nyújtott

támogatás köztartozás esetén is folyósítható;

d) a c) pontban foglalt kivétellel

da) ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy

daa) adószámát a támogatás folyósítója és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve

a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, és

dab) a Kincstár által mûködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylõi, kedvezményezetti adataihoz

– azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétõl függetlenül – a jogszabályban

meghatározott jogosultak, valamint a támogatás folyósítója, az Állami Számvevõszék, a Kormányzati

Ellenõrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegû támogatások nyilvántartásában érintett

szervek hozzáférjenek, vagy

db) a költségvetésbõl nyújtott támogatás –, illetve azok részleteinek – kifizetése elõtt

a köztartozás-mentességét igazolja;

e) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek,

valamint az Áht. 15. §-ának (11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkezõ szervezet adatait rendelkezésre bocsátja;

f) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:

Közpénztv.) hatálya alá tartozó költségvetésbõl nyújtott támogatás esetén annak 14. §-ában foglaltakról;

g) arról, hogy a támogatási igény szabályszerûségének és a költségvetésbõl nyújtott támogatás rendeltetésszerû

felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul;

h) a támogató által elõírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásának vállalásáról;

i) arról, hogy a költségvetésbõl nyújtott támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e, és

j) annak tudomásul vételérõl, hogy a költségvetésbõl nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése,

célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye, valamint a kedvezményezett Közpénztv. 5. §

(1)–(2) bekezdése szerinti érintettsége nyilvánosságra hozható.

(6) A támogatási igényhez csatolni kell

a) a támogató által a támogatási igények elõterjesztésére meghatározott és a felhívás mellékleteként közzétett

adatlapot kitöltve, illetve az abban elõírt adatokat;

b) jogszabály, a pályázati felhívás vagy a támogató által elõírt egyéb dokumentumokat.

(7) Az (5)–(6) bekezdés alapján benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma – az (5) bekezdés d) pontjában foglaltak

kivételével – nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított harminc napnál régebbi.

9. § (1) Ha a benyújtott támogatási igény nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak, valamint a támogatási felhívásban

meghatározott formai követelményeknek, egy ízben, tizenöt napos határidõ kitûzésével – a hibák, hiányosságok

egyidejû megjelölése mellett – fel kell szólítani a támogatási igény benyújtóját a hiba kijavítására, a hiányosság

pótlására.

(2) Ha a támogatási igény elõterjesztõje a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, illetve a hiányosságokat nem

pótolja a megadott határidõn belül, a kérelmet további vizsgálat nélkül el kell utasítani, és errõl a támogatási igény

elõterjesztõjét értesíteni kell.

Döntés a támogatási igényrõl, a támogatási szerzõdés

10. § (1) A támogatási igényrõl a szakállamtitkár dönt. A döntésrõl a támogatási döntés meghozatalát követõ tizenöt napon

belül tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját. Az értesítés tartalmazza a támogatási szerzõdés megkötésének –

harminc napnál nem hosszabb határidejét, továbbá a szerzõdéskötés feltételeit, elutasítás esetén pedig az elutasítás

indokait.
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(2) Nem részesülhet támogatásban, aki a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztõ

adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.

11. § (1) A szakállamtitkár (a továbbiakban: támogató) – pozitív támogatási döntés esetén – a támogatási igény

elõterjesztõjével (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatás felhasználásáról írásbeli szerzõdésben állapodik

meg.

(2) A támogatási szerzõdés tartalmazza a felek jogszabályban elõírt kötelezettségeit, továbbá a kötelezettségek

megtartását biztosító feltételeket. A támogatási szerzõdésben rögzíteni kell

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, szakfeladatrend szerinti besorolását;

b) a költségvetésbõl nyújtott támogatás összegét, intenzitását és az elszámolható költségeket;

c) a költségvetésbõl nyújtott támogatás idõtartamát, illetve felhasználásának határidejét;

d) a költségvetésbõl nyújtott támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését;

e) visszatérítendõ költségvetésbõl nyújtott támogatás esetén a visszafizetés módját – egy összegben vagy

részletekben – és határidejét;

f) az elszámolással (ideértve a szakmai, pénzügyi beszámoló tartalmi követelményeit is); továbbá az ellenõrzéssel (a

támogató ellenõrzési jogával és a támogatott ellenõrzés-tûrési kötelezettségével) kapcsolatos szabályokat;

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, a visszafizetés rendjét, a visszafizetés biztosítékait;

h) a költségvetésbõl nyújtott támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetésbõl nyújtott támogatás

felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körû megõrzésének határidejét,

i) a folyósított elõleggel, illetve az elõfinanszírozással kapcsolatos szabályokat;

j) a támogatott tevékenység megvalósításába közremûködõk bevonásának lehetõségét, a közremûködõk által

megvalósítható tevékenységeket;

k) az elõírt bejelentési kötelezettségek elmulasztásának következményeit;

l) az elállási, illetve a támogatás visszavonási okokat, és

m) a támogatások felhasználásának elkülönített nyilvántartási kötelezettségét.

12. § (1) A kisebbségi elõirányzatból

a) kizárólag a támogatási igényben meghatározott cél egészének megvalósítására, vagy önállóan is megvalósítható

részére nyújtható támogatás;

b) kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv alapításához (átvételéhez) abban az esetben nyújtható állami

támogatás, ha az alapító nyilatkozik az alapításhoz (átvételhez) szükséges források részbeni rendelkezésre

állásáról, továbbá a mûködtetéshez szükséges forrásokról.

(2) Tízmillió forintot meghaladó értékû beruházás esetén a saját forrás legalább a beruházás értékének, illetõleg – ha

a támogatási igény a beruházás összértékét nem éri el – az igényelt támogatási összegnek a húsz százaléka.

A támogatás biztosítékai

13. § (1) A támogatási szerzõdésben rendelkezni kell a visszafizetési kötelezettséggel kapott költségvetésbõl nyújtott

támogatás és a támogatási szerzõdés felmondása, az attól történõ elállás esetén visszafizetendõ költségvetésbõl

nyújtott támogatás visszafizetésének biztosítékairól.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének biztosítéka a kedvezményezett valamennyi – jogszabály

alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési

megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthetõ fizetési

megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, vagy

bármely olyan eszköz – így különösen zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék –, amely biztosítja, hogy a támogató

a költségvetésbõl nyújtott támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehetõ legrövidebb idõn

belül eredményesen tudja érvényesíteni.

(3) A támogatottnak a kikötött biztosítékok rendelkezésre állását legkésõbb a költségvetésbõl nyújtott támogatás elsõ

folyósítását megelõzõen biztosítania kell. A biztosítékoknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek

megszûnéséig rendelkezésre kell állniuk.

(4) Ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyon tekintetében – amennyiben

az a kedvezményezett tulajdonába vagyonkezelésébe kerül – a támogatási szerzõdésben mûködtetési

kötelezettséget kell elõírni, elõírandó továbbá, hogy a vagyon a szerzõdésben meghatározott idõpontig csak
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a támogató elõzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek

átvállalásával, átruházásával idegeníthetõ el, adható bérbe, más használatába, illetve terhelhetõ meg. A támogató

elõzetes jóváhagyásával a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül is lehetséges az idõ elõtt

elhasználódott, egy-egy vagyontárgy-pótlással együtt járó selejtezése;

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti vagyon nem kerül a kedvezményezett tulajdonába vagy vagyonkezelésébe,

a támogatással egészben (részben) megvásárolt, létrehozott vagy felújított ingatlan (ingó) vagyon esetében

mûködtetési kötelezettséget kell elõírni a tulajdonos számára.

(6) Amennyiben a kedvezményezett és a tulajdonos személye eltérõ, a tulajdonos a támogatás szerzõdés mellékletét és

elválaszthatatlan részét képezõ nyilatkozatot tesz a mûködtetési kötelezettség vállalásáról. A mûködtetési

kötelezettség elõírt idõtartama alatt a vagyontárgy csak a kötelezettségvállaló elõzetes engedélyével és

a szerzõdésben vállalt foglalkoztatási, illetve szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával

idegeníthetõ el, adható bérbe, illetve terhelhetõ meg.

(7) A mûködtetési kötelezettség idõtartama

a) két év, ha a támogatás összege eléri az egymillió forintot, de nem éri el az ötmillió forintot;

b) három év, ha a támogatás összege eléri az ötmillió forintot, de nem éri el a tízmillió forintot;

c) öt év, ha a támogatás összege tízmillió forint vagy azt meghaladó összeg.

(8) A tízmillió forintot meghaladó támogatásból megvalósuló beruházásokkal létrehozott értékre, vásárolt ingatlanra

a támogató a támogatási szerzõdésben elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki, – annak a szerzõdéskötéstõl számított

tizenöt napon belül történõ – bejegyeztetésének kötelezettsége és a bejegyeztetés költségei a kedvezményezettet

terhelik; a pénzügyi teljesítésre csak a bejegyeztetésrõl szóló igazolás benyújtását követõen kerülhet sor.

A támogatási szerzõdés módosítása, a támogató elállási és felmondási joga

14. § A támogató jogosult a támogatási szerzõdéstõl elállni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy

bekövetkezik:

a) a támogatási szerzõdésben meghatározott megvalósítási idõszak kezdõ idõpontjától számított három hónapon

belül a támogatott tevékenység nem kezdõdik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetésbõl nyújtott

támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idõ alatt írásban sem

menti ki,

b) hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló

valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatói okiratban,

támogatási szerzõdésben foglalt ütemezéshez képest jelentõs késedelmet szenved,

d) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatói okiratban vagy a támogatási szerzõdésben foglalt,

illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenõrzéstûrési kötelezettségének, és

ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerû megvalósítását nem lehet ellenõrizni,

e) a kedvezményezett az e rendelet szerint tett nyilatkozatai bármelyikét visszavonja,

f) a kedvezményezett részérõl, vagy a kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részérõl nyújtott biztosíték

megszûnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevõen csökken, és a kedvezményezett megfelelõ új

biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelõ további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott

ésszerû határidõn belül nem intézkedik,

g) a kedvezményezett teljesítését biztosító bankgarancia, kezesség – annak lejárata elõtt legalább negyvenöt

nappal – nem kerül meghosszabbításra.

15. § (1) Ha a támogatási szerzõdésben meghatározott bármely körülmény, feltétel, adat megváltozik, a kedvezményezett

a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a támogatónak. A bejelentést

követõen a támogató támogatási szerzõdésben rögzített határidõn belül megteszi az általa nyilvántartott adatok

megváltoztatására, a költségvetésbõl nyújtott támogatás feltételeinek módosítására, vagy a támogatási szerzõdésben

meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történõ elállásra, annak módosítására, felmondására,

továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, illetve más szükséges eljárás lefolytatására

irányuló intézkedéseket.

(2) A támogatási szerzõdés felmondásáról, az attól történõ elállásról a támogató írásban értesíti a kedvezményezettet.
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(3) A támogatási szerzõdés módosítása – a vis maior helyzetek kivételével – nem irányulhat a támogatási döntésben

meghatározott összegen felüli többlet költségvetésbõl nyújtott támogatás biztosítására.

(4) Amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésbõl nyújtott

támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti

arányoknak megfelelõen.

A támogatás folyósítása

16. § (1) Pénzügyi teljesítésre érvényes szerzõdés alapján, kizárólag a szakfõosztály által meghatározott, ellenõrzött és

a szerzõdésben meghatározott kedvezményezett számlájára, vagy a kedvezményezett által megjelölt engedményes

számlájára, banki átutalással kerülhet sor. A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, idõarányosan

vagy teljesítményarányosan történhet.

(2) Az elõirányzatok terhére egyedi, vagy pályázati úton nyújtott támogatások folyósítása, amennyiben az utólagosan

történik, a kedvezményezett által benyújtott és az illetékes szakfõosztály által ellenõrzött és elfogadott elszámolások

alapján történhet.

(3) Támogatási elõleg, illetõleg a támogatás egy összegben elõre történõ folyósítására (elõfinanszírozásra) csak abban

az esetben kerülhet sor, ha a teljesítésarányos finanszírozás a támogatási cél megvalósítását nem teszi lehetõvé.

Támogatási elõleg nyújtása esetén a fennmaradó támogatás folyósításának feltétele az elõleggel történõ elszámolás.

Az elõlegnyújtás, illetõleg elõfinanszírozás tényét a szerzõdésben rögzíteni kell.

(4) A támogatott mûködéséhez nyújtott támogatások biztosítása idõarányosan történik. Az idõarányostól eltérõ

folyósítást a kedvezményezett megfelelõ indokokkal alátámasztott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Az idõarányostól eltérõ felhasználás engedélyezésére – amennyiben jogszabály eltérõen nem rendelkezik –

a támogató jogosult. Abban az esetben, ha az eltérõ finanszírozást megalapozó indokok a szerzõdés megkötését

követõen merülnek fel, a szerzõdést módosítani szükséges.

(5) A pénzügyi teljesítést az illetékes szakfõosztály a szerzõdést és a legalább kiemelt elõirányzati bontást és költségvetést

is tartalmazó mellékleteinek csatolásával írásban kezdeményezi, mely alapján a szerzõdésben szereplõ pénzforgalmi

számlára, a szerzõdésben meghatározott kiemelt elõirányzatonkénti bontás alapján a MeH Költségvetési Fõosztálya

(a továbbiakban: Költségvetési Fõosztály) intézkedik a támogatás átutalásáról.

(6) Abban az esetben, ha a támogatási szerzõdésben részelszámolási kötelezettséget is elõírtak, annak elmulasztása,

illetve nem megfelelõ teljesítése esetén a támogatás folyósítója a további költségvetésbõl nyújtott támogatás

folyósítását felfüggeszti, amíg a támogatott a kötelezettségének nem tesz eleget.

A támogatás felhasználása és a támogatással történõ elszámolás

17. § (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról utólag, a szerzõdésben rögzítettek szerint, szakmai beszámoló és pénzügyi

elszámolás benyújtásával számol el.

(2) A támogatás összegének felhasználásáról készített pénzügyi elszámolásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) összesítõ kimutatást a szerzõdés mellékletét képezõ költségvetésben szereplõ költségekre vetítve;

b) a támogatás felhasználását igazoló számlákat, bizonylatokat, illetve azok hitelesített másolatait, költségtételek

szerinti bontásban;

c) készpénzes kifizetés esetén a készpénzfelvétel tényét igazoló bizonylatot, átutalás esetén teljesített

számlamásolat mellett a pénzforgalmi számla terhelésérõl szóló banki igazolást, vagy kivonatot (megjelölve

a vonatkozó tételt);

d) a támogatási szerzõdésben vállalt saját forrás és/vagy társfinanszírozás dokumentumainak másolatát

(megállapodás, határozat);

e) a támogatási szerzõdésben vállalt saját forrás és/vagy társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást (számla,

bérjegyzék, egyéb kifizetést igazoló bizonylat stb.), valamint

f) bérköltség elszámolása esetén a pontos jogcímek meghatározását.

(3) Az elszámoláshoz felhasznált bizonylatok eredeti példányán fel kell tüntetni a szerzõdés iktatószámát, nyilvántartási

számát. Másolat esetében az iktatószámon, és a nyilvántartási számon túlmenõen, az iratnak az eredetivel történõ

egyezõségre vonatkozó záradékot is tartalmaznia kell. Az elszámolással egyidejûleg a támogatás fel nem használt

részét a támogatott köteles az elõirányzat javára a támogatási szerzõdésben meghatározott számlára visszautalni.
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(4) A támogatott kizárólag a támogatási szerzõdésben meghatározott idõtartam alatt felmerült, és a támogatott

tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket számolhatja el a beszámolóban.

(5) A támogatási igény jogosultságát és a költségvetésbõl nyújtott támogatás felhasználását a külön jogszabályokban,

a támogatási szerzõdésben meghatározott szervek ellenõrizhetik. A támogatott köteles minden, az ellenõrzéshez

szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. Az ellenõrzések lefolytatására a támogatási döntés

meghozatalát, a támogatási szerzõdés megkötését megelõzõen, a költségvetésbõl nyújtott támogatás igénybevétele

alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a lezárást követõen kerülhet sor.

(6) Az illetékes szakfõosztály által kiállított, a szakmai teljesítésrõl szóló igazolás a támogatott szakmai beszámolóján és

pénzügyi elszámolásán, valamint a teljesítés eredményeként létrehozott tárgyi eszköz, szellemi termék, egyéb alkotás,

valamint a megvalósított program hasznosíthatóságának, mûködéshez nyújtott támogatás esetén a mûködés

eredményességének szakmai megítélésén alapul. A szakmai teljesítésrõl szóló igazolásnak tartalmaznia kell

az elvégzett vizsgálatok eredményét.

(7) A támogatottnál folytatott szakmai ellenõrzésrõl a támogatás dokumentációjához csatolandó feljegyzést kell

készíteni, melyet az elszámolás ellenõrzése során figyelembe kell venni. Az ellenõrzés során helyszíni ellenõrzésre is sor

kerülhet, melyrõl jegyzõkönyvet kell készíteni. A helyszíni ellenõrzés során különösen vizsgálni kell a támogatás

hasznosulását. Szerzõdésszegés esetén a kötelezettségvállalót írásban kell értesíteni.

(8) Ha szükséges a szakmai beszámoló kiegészítése, vagy a beszámolóval kapcsolatos egyéb probléma megállapítására

kerül sor, a támogató határidõ kitûzésével felszólítja a kedvezményezettet a hiánypótlásra.

(9) Ha támogatott határidõben nem tesz eleget maradéktalanul az elszámolási kötelezettségének, a támogatás

jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül, ezért a támogató intézkedik annak visszafizettetése iránt.

(10) A támogatott a támogatás összegébõl kizárólag akkor számolhatja el az egyes költségek után járó ÁFA-t (bruttó

elszámolás), amennyiben a támogatott tevékenységével kapcsolatban általános forgalmi adó levonására, vagy annak

visszaigénylésére nem jogosult. A nyertes pályázó, illetve a kedvezményezett a támogatás összegét más jellegû adó –

ide nem értve a bérjellegû adót, illetve járulékot – kifizetésére nem használhatja fel.

(11) A szakmai és a pénzügyi elszámoltatás lezárásáról az illetékes szakfõosztály a Költségvetési Fõosztályt írásban

tájékoztatja.

(12) Az el nem számolt elõlegek állományáról a Költségvetési Fõosztály a negyedévet követõ hónap 10-ig tájékoztatja

az illetékes szakfõosztályt.

(13) A döntési, a kötelezettségvállalási (szerzõdés és mellékletei), valamint az elszámolási dokumentumok eredeti

példányait az illetékes szakfõosztály a jogszabályban meghatározott ideig õrzi.

18. § (1) Ha a támogató a támogatási szerzõdésben meghatározott, vagy a támogatott felróható magatartásából származó

egyéb okból a támogatást visszavonja, a támogatási szerzõdéstõl eláll, azt felmondja, vagy módosítja, a magyarországi

kedvezményezett az igénybe vett költségvetésbõl nyújtott támogatásból a jogosulatlanul igénybe vett támogatás

összegét a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

(2) A visszafizetési kötelezettségrõl a támogató a támogatási szerzõdés felmondásáról, módosításáról, az attól történõ

elállásról küldött értesítésben, vagy külön fizetési felszólításban értesíti a kedvezményezettet. A visszafizetési

kötelezettséget annak az elõirányzatnak a javára kell teljesíteni, amelybõl a támogatás folyósítása történt.

(3) Több elõirányzatból együttesen nyújtott támogatás esetén a visszafizetési kötelezettséggel terhelt támogatást és

a kamatot, késedelmi kamatot a folyósított támogatások arányában kell megosztani.

(4) A visszafizetési kötelezettség a támogató döntése alapján részletekben is teljesíthetõ, azonban ennek idõtartama nem

haladhatja meg a harminchat hónapot. Ilyen esetben a visszafizetés ütemezését a támogatási szerzõdés módosítása,

felmondása, vagy az attól történõ elállás esetében kiegészítõ megállapodásban kell rögzíteni.

(5) Ha támogatott a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, e késedelme után is a Ptk. szerinti

késedelmi kamatot kell érvényesíteni.

(6) A visszafizetési kötelezettség érvényesítése, amennyiben a támogatási szerzõdésben biztosíték kikötésre került, akkor

annak érvényesítésével történik, ha a (2) bekezdés szerint megküldött értesítésben foglalt határidõn belül

a kedvezményezett nem teljesíti fizetési kötelezettségét és a visszafizetési kötelezettség részletfizetés formájában

történõ engedélyezésére sem került sor.

(7) A (6) bekezdésben írt határidõ eredménytelen lejárta esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak

minõsül, ezért a támogató intézkedik annak visszafizettetése iránt.
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A pályázati úton nyújtott támogatások

19. § (1) A kisebbségi elõirányzatból pályázati úton nyújtott támogatásokra az e rendelet 7–18. §-ának rendelkezéseit a jelen

szakaszban foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) A pályázati felhívásban a pályázat benyújtásának határidejét úgy kell meghatározni, hogy arra a pályázati felhívás

közzétételétõl számítva legalább 30 nap álljon rendelkezésre.

(3) A támogatási döntés elõkészítését írásban dokumentálni kell. Ebben rögzíteni szükséges az elbírálás során tett

észrevételeket, a pályázatok értékelését, és a véleményezésre jogosultak javaslatait a támogató részére.

(4) A pályázatok elbírálásáról emlékeztetõt, a pályázat nyerteseirõl a támogató által aláírt döntési listát kell készíteni.

Az emlékeztetõ a pályázat elbírálásában részt vevõ személyek által a benyújtott pályázattal kapcsolatban tett fõbb

hozzászólásokat, valamint a pályázat támogathatóságára vonatkozó javaslatait – a javaslatok indokaival együtt –

rögzíti. A döntési lista tartalmazza a nyertes pályázók adatait, az elnyert költségvetésbõl nyújtott támogatás összegét

és az ebbõl tárgyévben kifizetni tervezett összeget.

(5) A döntési lista e rendelet alkalmazásában kötelezettségvállalásnak minõsül. A döntési lista alapján kiadott támogatói

okiratok vagy megkötött támogatási szerzõdések a támogatási döntés végrehajtásának tekintendõk, önmagukban

nem jelentenek új kötelezettségvállalást. A pályázók az emlékeztetõ pályázatukra vonatkozó részét megtekinthetik.

(6) A támogató a felszabaduló támogatási keret összegéig a szakmailag megfelelõ, de támogatást el nem nyert pályázók

rangsorában a következõ helyen álló pályázók részére lehetõvé teheti a költségvetésbõl nyújtott támogatás

igénybevételét abban az esetben, ha

a) a kedvezményezett a támogatási szerzõdés megkötésétõl visszalép,

b) a támogatási döntés érvényét veszti, a támogató a támogatói okiratot visszavonja, vagy

c) a felek a támogatási szerzõdést egyoldalúan vagy közös megegyezéssel felbontják, megszüntetik.

(7) Ha a pályázók a (6) bekezdés szerinti eljárás során felkínált lehetõséggel élni kívánnak, a döntési listát az újonnan

belépett kedvezményezettek tekintetében módosítani kell. A költségvetésbõl nyújtott támogatás biztosítására

irányuló eljárás lefolytatása a továbbiakban az általános szabályok szerint történik.

A kifogás

20. § (1) Államháztartáson kívüli kedvezményezettnek nyújtott támogatás esetén a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv

vezetõjéhez címzett kifogást nyújthat be a támogatónál, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására,

a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerzõdés megkötésére, a támogatás folyósítására,

visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértõ.

(2) A kifogás elõterjesztésére írásban, kizárólag jogszabálysértésre hivatkozva, annak a tudomásra jutásától számított

nyolc napon belül, de legfeljebb a sérelmezett intézkedést, döntéshozatalt követõ tizenöt napon belül kerülhet sor.

A kifogást, annak beérkezésétõl számított három munkanapon belül a támogató a kifogáshoz fûzött véleményével

együtt megküldi a fejezetet irányító szerv vezetõjének.

(3) A kifogás elõterjesztésére nyitva álló (2) bekezdés szerinti tizenöt napos határidõ jogvesztõ, elmulasztása esetén

igazolásnak nincs helye.

(4) A kifogás alapján – kizárólag a kifogásban meghatározott konkrét eljárási jogszabálysértés megszüntetése érdekében –

a felterjesztést követõ öt munkanapon belül új eljárás rendelhetõ el.

(5) Az elrendelt új eljárást támogató annak elrendelésétõl számított tizenöt munkanapon belül lefolytatja, az új eljárás

eredményérõl a kifogás elõterjesztõjét – a fejezetet irányító szerv vezetõjének egyidejû értesítése mellett – további

három munkanapon belül írásban értesíti.

(6) A kifogás tárgyában további jogorvoslatnak nincs helye.

III. FEJEZET
A HATÁRON TÚLI ELÕIRÁNYZATOKBÓL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK SAJÁTOS SZABÁLYAI

21. § A határon túli támogatások eltérõ szabályozásának rendjérõl szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. rendeletben foglaltak alapján

a határon túli elõirányzatokból nyújtott támogatásokra e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, egyidejûleg e rendelet

8. §–15. §-ai, továbbá 19–20. §-ai nem alkalmazandóak.
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A támogatási kérelem benyújtása

22. § (1) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a támogatást igénylõ nevét, székhelyét (postai címét), telefon- és telefaxszámát, valamint e-mail címét,

adószámát (adóazonosító jelét) és a bejegyzés tényét igazoló nyilvántartási számát, továbbá a képviseletére

jogosult személy nevét és lakcímét;

b) a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok részletes ismertetését;

c) a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét, külön feltüntetve az általános forgalmi adó (ÁFA) összegét,

a részletes költségvetési tervet és a saját forrás mértékét;

d) a megvalósítás és finanszírozás idõbeni ütemezését;

(2) A döntést követõen, legkésõbb a támogatási szerzõdés megkötésével egyidejûleg a kérelmezõnek csatolnia kell

az elõírt valamennyi dokumentációt, illetve nyilatkozatot.

(3) Ha a benyújtott támogatási kérelem nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak, valamint a támogatási felhívásban

meghatározott formai követelményeknek, a támogatási kérelem benyújtójának körülményeit (különösen székhelye,

telephelye földrajzi távolságát és a kérelem benyújtásához rendelkezésére álló feltételeket) figyelembe vevõ határidõ

kitûzésével – a hibák, hiányosságok egyidejû megjelölése mellett – fel kell hívni a támogatási kérelem benyújtóját

a hiba kijavítására, a hiányosság pótlására.

(4) Ha a támogatási kérelem elõterjesztõje a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, illetve a hiányosságokat nem

pótolja a megadott határidõn belül, a kérelmet további vizsgálat nélkül el kell utasítani, és errõl a támogatási igény

elõterjesztõjét értesíteni kell.

Szerzõdéskötés

23. § (1) A támogatási kérelemrõl a szakállamtitkár dönt. A döntésrõl tájékoztatni kell a támogatási igény benyújtóját.

Az értesítés tartalmazza a támogatási szerzõdés megkötésének határidejét, továbbá a szerzõdéskötés feltételeit.

(2) A támogatási kérelem elfogadásáról szóló döntés szerzõdéskötési ajánlat elfogadásának minõsül, melyre a következõk

szerint meghatározott határidõig az ajánlati kötöttség szabályait kell alkalmazni: érvényét veszíti a támogatási döntés,

ha az értesítésben megjelölt határidõre a kedvezményezettnek felróható okból a támogatási szerzõdés nem jön létre.

(3) Támogatás az igényeltnél kisebb összegben is nyújtható, azzal, hogy a részletes költségtervben a támogatott részt fel

kell tüntetni.

(4) Támogatási szerzõdés akkor köthetõ, ha a következõ dokumentumok rendelkezésre állnak:

a) a támogatott nyilatkozata, vagy az adóhatóság (APEH, VPOP önkormányzati adóhatóság) igazolása arról, hogy

a kedvezményezettnek nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása. A nyilatkozatnak tartalmaznia

kell, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje

az Áht. 18/C. § (13)–(15) bekezdésében meghatározott eljárásban;

b) a jogi személy bejegyzésérõl szóló 60 napnál nem régebbi hitelesített igazolás, a támogatott létesítõ

okiratáról/alapszabályáról készített egyszerû másolatot;

c) közjegyzõ, vagy az adott ország jogrendszere szerinti más hatóság által, illetve az igazolás kiadására jogosult

szervezet részérõl kiállított, hitelesített aláírási címpéldányt;

d) a támogatott bankszámláit vezetõ valamennyi hitelintézet 30 napnál nem régebbi eredeti (azonos támogatott

esetében tárgyévente egyszer kell eredetiben becsatolni) igazolása a bankszámláinak vezetésérõl – a pontos

számlaszám megjelölésével –;

e) a szükséges hatósági engedélyek (beruházások esetében); valamint

f) a támogatott szervezet nyilatkozata arról, hogy nem áll felszámolási eljárás, csõd-, végelszámolás, illetve

adósságrendezési eljárás alatt.

(5) Magyarországi támogatott esetében további feltétel, hogy munkaadóként a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak

az Áht. 15. §-ában meghatározott feltételeinek megfeleljen, és azok teljesülését a külön jogszabályban meghatározott

módon igazolja.

(6) A támogatási szerzõdésnek tartalmaznia kell a 11. §, továbbá a 22. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon túl

a) a támogatás konkrét célját;

b) a támogatás folyósításának feltételeit;

c) a szakmai, mûszaki teljesítés idõpontját, melyet tárgyévi elõirányzat terhére történõ kötelezettségvállalás

esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés határideje – ha jogszabály másként nem rendelkezik –

nem haladhatja meg a tárgyévet követõ év június 30-át;
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d) a kifizetendõ összeget;

e) az összeg kifizetésének ütemezését és idõpontját, a következõ évre (évekre) ütemezhetõ kötelezettségek

esetében évenkénti bontásban;

f) a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettséget;

g) a támogatott kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a támogatás felhasználása során érvényesíti

a vonatkozó számviteli, adóügyi, társadalombiztosítási jogszabályok elõírásait és a támogatás magyarországi

felhasználása során a hatályos közbeszerzésekrõl szóló törvény szerint jár el, illetve érvényesíti annak elõírásait;

h) hogy a támogatott a támogatásból finanszírozott kiadások esetében rendelkezik-e adólevonási joggal (ÁFA);

i) a támogatott tevékenység meghiúsulása esetén a támogatási összeg visszatartásának, illetve visszafizettetésének

szabályait;

j) a szerzõdésszegés eseteit és szankcióit.

(7) A támogatás folyósítását azonnali hatállyal fel kell függeszteni, és a már kiutalt támogatás visszafizetését kell elõírni, ha

a) a támogatott szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményrõl, tényrõl valótlan vagy hamis adatot

szolgáltatott,

b) a támogatott szervezet, neki felróható okból nem teljesíti a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, különösen, ha

a támogatást a megjelölt céltól eltérõen használja vagy használta fel, illetve

c) a támogatott feladat megszûnt.

(8) A szerzõdéskötés feltételeként a támogató kikötheti, magyarországi támogatottnál kiköti az azonnali beszedési

megbízás alkalmazásához történõ hozzájárulás megadását.

(9) Egy elõirányzatból ugyanazon kedvezményezettnek ugyanarra a célra a tárgyéven belül csak különösen indokolt

esetben nyújtható ismételt támogatás.

(10) Nem nyújtható támogatás annak a részére, aki valótlan vagy megtévesztõ adatokat szolgáltat, valamint, aki

a támogatóval korábban kötött szerzõdésben foglalt feltételeket megszegte.

(11) A támogatási szerzõdésben meg kell határozni, hogy a támogatással megvásárolt, létrehozott vagy felújított vagyon,

a mûködtetési kötelezettség elõírt idõtartama alatt, csak a kötelezettségvállaló elõzetes jóváhagyásával és

a szerzõdésben vállalt foglalkoztatási, illetve szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával

idegeníthetõ el, adható bérbe, illetve terhelhetõ meg. Ha támogatásból megvalósuló beruházásokkal létrehozott

értékre, vásárolt ingatlanra a támogató a támogatási szerzõdésben elidegenítési és terhelési tilalmat kötött ki

– szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül történõ – bejegyeztetésének kötelezettsége és a bejegyeztetés költségei

a kedvezményezettet terhelik. A pénzügyi teljesítésre csak a bejegyeztetésrõl, vagy annak kezdeményezésérõl szóló

igazolás benyújtását követõen kerülhet sor.

24. § (1) A kedvezményezett a határon túli támogatásokról a szomszédos államokban élõ magyaroknak nyújtott támogatások

központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X. 19.) Korm. rendelet szerint köteles a Támogatás Nyilvántartási

Rendszernek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) A határon túli elõirányzatok esetében legfeljebb a költségvetési törvény szerint rendelkezésre álló elõirányzatok

10%-a használható fel az elõirányzatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatos mûködési és felhalmozási

kiadásokra, ideértve a szerzõdések elõkészítésével és megkötésével, a nyilvántartással, a könyveléssel és a szakmai,

továbbá pénzügyi ellenõrzéssel kapcsolatos költségeket, valamint a mindezek ellátásához szükséges feltételek

biztosításával összefüggõ kiadásokat is.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009.

(XII. 19.) Korm. rendelet 110–136. §-ában, illetve a határon túli elõirányzatok vonatkozásában a határon túli

támogatások eltérõ szabályozásának rendjérõl szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

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

Dr. Molnár Csaba s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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Az egészségügyi miniszter 5/2010. (II. 16.) EüM rendelete
az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetérõl és mûködésérõl

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés j) pontjában és a 17. § tekintetében az egészségügyrõl szóló

1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) 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. § (1) Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (a továbbiakban: ESZTT)

a) Tanács testületbõl (a továbbiakban: Tanács),

b) a (2) bekezdés szerinti albizottságokból (a továbbiakban: albizottságok), valamint

c) a Tanács által egyes meghatározott feladatok ellátására létrehozott munkabizottságokból

áll.

(2) AZ ESZTT albizottságai a következõk:

a) Nemzeti Vizsgabizottság (a továbbiakban: NVB),

b) Egészségügyi Minõsítõ Bizottság (a továbbiakban: EMB),

c) Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottság (a továbbiakban: ESZTB).

(3) Az ESZTT a feladat- és hatásköreit

a) a Tanács,

b) az albizottságok

útján gyakorolja.

(4) A Tanács, az albizottságok és a munkabizottságok mûködési rendjét az ESZTT ügyrendje (a továbbiakban: ESZTT

ügyrendje) határozza meg, amelyet az egészségügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagy jóvá.

2. § (1) Az ESZTT tagjait ötévenként a miniszter az a)–g) pontban meghatározott szervezetek és intézmények által javasolt

személyek közül bízza meg, oly módon, hogy

a) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésben, továbbképzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények

általános orvosképzést folytató karait összesen 4 fõ,

b) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésben, továbbképzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények

fogorvos- és gyógyszerészképzést folytató karait, valamint az orvos- és egészségtudomány képzési területen BSc

képzést folytató intézményeket összesen 4 fõ,

c) az egészségügyi dolgozók alap-, közép- és felsõfokú szakképzését folytató intézményeket összesen 2 fõ,

d) a Magyar Orvosi Kamarát, a Magyar Gyógyszerészi Kamarát és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát

1-1 fõ,

e) a Szakmai Kollégiumok Elnöki Tanácsát 2 fõ,

f) a Magyar Kórházszövetséget 1 fõ,

g) a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségét 1 fõ

képviselje.

(2) Az ESZTT tagjai közül az ESZTT elnökét és alelnökét a miniszter jelöli ki.

(3) Az ESZTT tagjait a miniszter – a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel – öt éves idõtartamra bízza meg. Az ESZTT

tagjai e tisztségre legfeljebb egy alkalommal ismételten megbízhatóak.

(4) Az ESZTT-ben viselt tagság megszûnik, ha az ESZTT tagja

a) megbízása lejár,

b) meghal,

c) tagságáról lemond,

d) megbízását visszavonják,

e) képviseleti jogosultsága, jogviszonya, tagsága megszûnik az általa képviselt intézménynél, szervezetnél.

(5) A megbízás visszavonására az ESZTT tesz javaslatot, ha valamely tagja fél éven keresztül a tagsági viszonnyal

összefüggõ feladatait nem látja el, vagy a Tanács három egymást követõ ülésén nem vesz részt.
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(6) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek, intézmények

a) az ESZTT tagja ESZTT-ben viselt tagsága (4) bekezdés a) pontja szerinti megszûnését megelõzõ 45 napon belül,

b) az ESZTT tagja ESZTT-ben viselt tagsága (4) bekezdés b)–e) pontja szerinti megszûnését követõ 15 napon belül

tesznek javaslatot a miniszternek az ESZTT új tagjának személyére.

(7) A miniszter az ESZTT tagja ESZTT-ben viselt tagsága (4) bekezdés a) pontja szerinti megszûnését megelõzõ 30 napon

belül gondoskodik az ESZTT új tagjainak és tisztségviselõinek megbízásáról, kijelölésérõl. Az ESZTT tagja ESZTT-ben

viselt tagsága a (4) bekezdés a) pontja szerint az ESZTT új tagjainak megbízásával egyidejûleg szûnik meg abban

az esetben is, ha a megbízás idõtartama így a (3) vagy a (8) bekezdés szerinti idõtartamot meghaladja.

(8) A miniszter az ESZTT tagja ESZTT-ben viselt tagsága (4) bekezdés b)–e) pontja szerinti megszûnését követõ 30 napon

belül gondoskodik az ESZTT új tagja megbízásáról, szükség esetén új tisztségviselõje kijelölésérõl. Ebben az esetben

az ESZTT új tagjának a megbízatási idõtartama az (1) bekezdés szerinti öt éves idõtartam lejártáig tart.

3. § (1) A Tanács az ESZTT tagjaiból áll, a Tanács elnöke az ESZTT elnöke, alelnöke az ESZTT alelnöke.

(2) A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. A Tanács ülését az elnök köteles összehívni, ha azt a tagok 2/3-a írásban

kezdeményezi. A Tanács elnökét akadályoztatása esetén a Tanács alelnöke helyettesíti teljes jogkörrel. A Tanács ülése

határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. A tanácsi tagságból adódó szavazati jogosultság és

a tagsággal járó kötelezettség személyre szól.

(3) A Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Eütv.) 117. § (4) bekezdésében foglaltakon túlmenõen a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztálya,

az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, az Egészségügyi Tudományos Tanács, a Magyar Rezidens

Szövetség és a Hallgatói Önkormányzat képviselõje. A Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet továbbá a Tanács

elnöke által eseti jelleggel felkért személy vagy szerv képviselõje.

(4) A Tanács szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. A Tanács üléseirõl az ülést követõ 8 napon

belül az ülésen meghozott döntéseket is tartalmazó emlékeztetõ készül.

4. § (1) Az ESZTT a feladat- és hatásköreit – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a Tanács útján gyakorolja.

(2) A Tanács az (1) bekezdés szerinti feladat- és hatáskörök gyakorlásán túlmenõen:

a) meghatározza az ESZTT ügyrendjét és saját munkatervét, jóváhagyja az albizottságok és a munkabizottságok

munkatervét,

b) közremûködik az egészségügyi ágazati képzés szakmai feltételei egységes elveinek és programjainak

meghatározásában,

c) állást foglal a munkaerõ-piaci elõrejelzések, az elhelyezkedési statisztikai adatok és az egészségügyi ágazati

képzésre jelentkezõk szakterületi megoszlása alapján készített szakterületi prioritások kidolgozásával

az egészségügyi ágazati képzés keretében résztvevõk létszámfejlesztésének elveirõl, feltételeirõl,

d) véleményezi

da) az egészségügyi ágazati képzés átalakításának, fejlesztésének, támogatásának szakmai koncepcióját,

db) valamennyi, az egészségügyi ágazati képzést érintõ jogszabály tervezetét,

dc) az egészségügyi felsõoktatási alap- és mesterképzések szakalapítási és szakindítási kezdeményezését,

e) javaslatot tesz

ea) az egészségügyi ágazati képzés területén a teljesítmények értékelésének rendszerére,

eb) azokra a szakterületekre, amelyeken egészségügyi ágazati képzés szervezhetõ,

ec) az egészségügyi intézmények szak- és továbbképzõ helyként történõ elismerésének, valamint

a továbbképzési programok elfogadásának szakmai szempontjaira,

ed) a szakmai kollégium állásfoglalásának figyelembevételével az adott szakmában a szakképzést végzõ és

szakképzést vezetõ oktatóhoz rendelhetõ szakorvos- és szakgyógyszerész jelöltek maximális, továbbá

a szakorvos jelölt által ellátandó betegek, beavatkozások és tevékenységek minimális számára,

ee) az egészségügyi ágazati képzést érintõ jogszabály (jogszabályok) megalkotására, módosítására,

f) elemzi és értékeli az egészségügyi képzés, szakképzés, a felsõfokú szakirányú szakképzés és a továbbképzés

helyzetét.

(3) A Tanács az Eütv. 116/C. § (7) bekezdése szerinti ellenõrzés során egészségügyi szakmai szakkérdésben szakértõként

a szakmai kollégiumokat veheti igénybe.
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5. § (1) Az ESZTT a feladat- és hatásköreit – ha jogszabály így rendelkezik – az albizottságok útján gyakorolja. Az albizottságok

– a Tanács erre vonatkozó döntése alapján – részt vesznek a Tanács döntéseinek az elõkészítésében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladat- és hatáskörök gyakorlása során, a döntések meghozatalában ügydöntõ jelleggel

az albizottságoknak csak azon tagja vehet részt, aki egyidejûleg az ESZTT-nek is tagja.

(3) Az albizottságok tagjainak megbízatása a 2. § (1) bekezdése szerinti öt éves idõtartam lejártáig tart.

(4) Az albizottságokban betöltött tagság megszûnik, ha a tag

a) – ESZTT tag esetén – ESZTT tagsága megszûnik,

b) megbízása lejár,

c) meghal,

d) tagságáról lemond,

e) megbízását visszavonják,

f) az albizottság adott évben tartott üléseinek több mint a felén nem vett részt.

6. § (1) Az albizottságok meghatározzák éves munkatervüket. Az albizottságok ülése határozatképes, ha azon ügydöntõ

részvételi joggal rendelkezõ tagjainak több mint fele jelen van.

(2) Az albizottságokat annak elnökei vezetik és képviselik. Az albizottságok elnökei szükség szerint munkaterven kívüli

ülést is összehívhatnak. Az albizottságok elnökei az albizottságok tagjai egyharmadának kezdeményezésére kötelesek

az albizottságok ülését összehívni.

(3) Az albizottságok üléseirõl az ülést követõ 8 napon belül az ülésen meghozott döntéseket is tartalmazó emlékeztetõ

készül.

(4) Az albizottságok tevékenységükrõl évente beszámolnak az ESZTT-nek.

7. § (1) Az NVB elnökbõl és 4 tagból áll. Az NVB elnökét az ESZTT tagjai közül az ESZTT elnökének javaslatára, az NVB tagjait

az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsgáztatásra jogosultak szakvizsgáztatói

névjegyzékébõl a miniszter bízza meg.

(2) A miniszter az NVB 2 tagját az ESZTT tagjai közül bízza meg.

(3) Az ESZTT az Eütv. 117. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott szakvizsgákkal kapcsolatos feladatai

körében a következõ feladatokat az NVB útján gyakorolja:

a) minden év február 15-éig és augusztus 15-éig kijelöli és közzéteszi a jelentkezés és az állami szakvizsga idõpontjait

(vizsganaptár),

b) mûködteti a jelöltek vizsgáztatását végzõ állami szakvizsga bizottságokat,

c) gondoskodik az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzésben szerzett szakvizsga bizonyítványok és

az egészségügyi szakirányú szakmai képzésben szerzett bizonyítványok kiállításáról.

(4) Az ESZTT az egészségügyi szakirányú szakmai képzéssel és egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel

kapcsolatos nyilvántartás vezetési feladatait az NVB útján gyakorolja.

8. § (1) Az EMB 17 tagból áll, tagjait a miniszter bízza meg úgy, hogy abban

a) az egészségügyi ágazati szakmai képzésben részt vevõ felsõoktatási intézményeket 6 tag,

b) az MTA Orvosi Osztályát 1 tag,

c) az egészségügyi dolgozók alap-, közép- és felsõfokú szakképzését koordináló intézményt 1 tag,

d) a Magyar Orvosi Kamarát 1 tag,

e) a Magyar Gyógyszerészi Kamarát 1 tag,

f) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát 1 tag,

g) a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségét 1 tag,

h) a szakmai kollégiumokat 4 tag,

i) a Magyar Rezidens Szövetséget 1 tag

képviselje.

(2) A miniszter az EMB 4 tagját az ESZTT tagjai közül bízza meg. Az EMB elnökét a miniszter jelöli ki az EMB azon tagjai

közül, akik az ESZTT-nek is tagjai.
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(3) Az EMB szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az EMB állásfoglalásának kialakításában,

javaslatának kidolgozásában szavazati joggal nem vehet részt az EMB azon tagja, aki vagy akinek a hozzátartozója

az adott ügyben érintett intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy más anyagi ellenszolgáltatással

járó szerzõdéses jogviszonyban áll, továbbá az, akitõl az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el.

9. § (1) Az ESZTB 5 tagból áll, tagjait a miniszter bízza meg úgy, hogy abban

a) az egészségügyi dolgozók alap-, közép- és felsõfokú szakképzését és továbbképzését koordináló intézményt

1 tag,

b) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát 1 tag, és

c) a nem felsõfokú egészségügyi szakképzést végzõ intézményeket 3 tag

képviselje.

(2) A miniszter az ESZTB legalább 3 tagját az ESZTT tagjai közül bízza meg. Az ESZTB elnökét a miniszter jelöli ki azon tagok

közül, akik az ESZTT-nek is tagjai.

(3) Az ESZTB szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülésezik.

(4) Az ESZTT az ESZTB útján gyakorolja a következõ feladatokat:

a) felkérésre véleményezi a külföldön szerzett szakdolgozói bizonyítványok és oklevelek elismerését, melyre a külön

jogszabályban meghatározott országos szakértõi névjegyzékben szereplõ személyeket kérhet fel,

b) ellenõrzi a nem felsõoktatási szintû egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések támogatásával

kapcsolatos pályázatok megvalósulását,

c) javaslatot dolgoz ki a szakmai kamarák és szakmai kollégiumok véleményének kikérését követõen

az egészségügyi szakirányú szakmai képzés elméleti és gyakorlati követelményrendszerére.

10. § (1) A Tanács saját tagjai közül legalább 3 tagból álló munkabizottságokat hozhat létre.

(2) A munkabizottságok – a Tanács vagy az albizottságok erre vonatkozó döntése alapján – részt vesznek a Tanács vagy

az albizottságok döntéseinek elõkészítésében.

11. § (1) Az ESZTT mûködését – a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szervezeti egységeként,

a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltaknak megfelelõen mûködõ – ESZTT Hivatala

(a továbbiakban: Hivatal) segíti.

(2) A Hivatal

a) gondoskodik a Tanács ülésének összehívásával kapcsolatos teendõkrõl, a Tanács ülésének elõkészítésérõl,

a Tanács ülése emlékeztetõjének az elkészítésérõl és 2 példányának megõrzésérõl,

b) ellátja az ESZTT ügyrendje által a hatáskörébe utalt ügyviteli feladatokat,

c) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

12. § (1) Az ESZTT mûködése személyi és dologi költségeinek fedezetérõl a minisztérium költségvetési fejezetén belül kell

gondoskodni.

(2) Az ESZTT tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesülnek. A tiszteletdíj mértékét és fizetésének gyakoriságát

a miniszter határozza meg.

13. § Ez a rendelet 2010. február 28-án lép hatályba.

14. § (1) Az ESZTT tagjainak megbízásáról a miniszter az e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül intézkedik. A 2. §

(1) bekezdésében meghatározott szervezetek és intézmények az e rendelet hatálybalépését követõ 15 napon belül

tesznek javaslatot a miniszternek az ESZTT tagjaira.

(2) Az ESZTT-nek az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetérõl és mûködésérõl szóló 10/1998.

(XII. 11.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján megbízott tagjai az ESZTT (1) bekezdés szerinti tagjainak

megbízásáig látják el feladataikat.
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15. § Hatályát veszti az R.

16. § (1) 2010. április 1-jén hatályát veszti a 14. §, a 15. § és a 17. §.

(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti.

17. § Nem lép hatályba az otthoni szakápolási tevékenységrõl szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosításáról szóló

26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésének az otthoni szakápolási tevékenységrõl szóló 20/1996. (VII. 26.)

NM rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontját megállapító rendelkezése.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 13/2010. (II. 16.) FVM rendelete
a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl,
valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló
89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 12/2010. (II. 9.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 9. és 20. pontjában foglalt

felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek

csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló

12/2010. (II. 9.) FVM rendelet 1. számú mellékletének 7. pontja e rendelet melléklete szerinti szöveggel lép hatályba.

2. § Ez a rendelet a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint

a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet

módosításáról szóló 12/2010. (II. 9.) FVM rendelet hatálybalépésével egyidejûleg lép hatályba és a hatálybalépését

követõ napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 13/2010 (II. 16.) FVM rendelethez

„7. Az R. 1. számú mellékletének „A.” része a következõ 204–301. sorokkal egészül ki:
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[Sor- 
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

  
  

Azonosító  
számok 

  
  

IUPAC név 

  
  

Tisztaság 

  
  

Hatályba- 
lépés  

időpontja 

  
Az  

alkalmazás  
kezdő 

időpontja 

 A  
növényvédő 

szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 

„204 199 Bacillus 
thuringiensis 
subsp. aizawai  

TÖRZS: ABTS-1857 
Tenyészetgyűjtemény: 
No SD-1372,  
TÖRZS: GC-91 
Tenyészetgyűjtemény: 
No NCTC 11821 

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus 
thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857-ről 
(SANCO/1539/2008) és GC-91-ről 
(SANCO/1538/2008) szóló felülvizsgálati 
jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a 
következtetéseit. A felhasználási feltételeknek 
szükség esetén kockázatcsökkentő 
intézkedéseket is tartalmazniuk kell. 

205 200 Bacillus 
thuringiensis 
subsp. 
Israeliensis  
(H-14 
szerotípus)  

TÖRZS: AM65-52 
Tenyészetgyűjtemény: 
No ATCC-1276 

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus 
thuringiensis subsp. israeliensis  
(H-14 szerotípus)  
AM65-52-ről (SANCO/1540/2008) szóló 
felülvizsgálati jelentésnek, különösen I.  
és II. függelékének a következtetéseit.  
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

206 201 Bacillus 
thuringiensis 
subsp. kurstaki  

TÖRZS: ABTS 351 
Tenyészetgyűjtemény: 
No ATCC SD-1275 

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként 
engedélyezhető. 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
TÖRZS: PB 54 
Tenyészetgyűjtemény: 
No CECT 7209  
TÖRZS: SA 11 
Tenyészetgyűjtemény: 
No NRRL B-30790  
TÖRZS: SA 12 
Tenyészetgyűjtemény: 
No NRRL B-30791  
TÖRZS: EG 2348 
Tenyészetgyűjtemény: 
No NRRL B-18208 

B.RÉSZ 
A 6. számú  mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság által 
véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. 
kurstaki ABTS 351-ről (SANCO/1541/2008),  
PB 54-ről (SANCO/1542/2008), SA 11-ről, SA 12-
ről és EG 2348-ról (SANCO/1543/2008) szóló 
felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. A felhasználási 
feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő 
intézkedéseket is tartalmazniuk kell. 

207 202 Bacillus 
thuringiensis 
subsp. 
Tenebrionis  

TÖRZS: NB 176 (TM 14 1) 
Tenyészetgyűjtemény: 
No SD-5428 

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus 
thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176-ról 
(SANCO/1545/2008) szóló felülvizsgálati 
jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a 
következtetéseit. A felhasználási feltételeknek 
szükség esetén kockázatcsökkentő 
intézkedéseket is tartalmazniuk kell. 

208 203 Beauveria 
bassiana  

TÖRZS: ATCC 74040 
Tenyészetgyűjtemény: 
No ATCC 74040  
TÖRZS: GHA 
Tenyészetgyűjtemény: 
No ATCC 74250 

Nem 
alkalmazható 

A beauvericin 
maximális 
szintje:  
5 mg/Kg 

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a Beauveria 
bassiana ATCC 74040-ről (SANCO/1546/2008) és 
GHA-ról (SANCO/1547/2008) szóló felülvizsgálati 
jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
következtetéseit. A felhasználási feltételeknek 
szükség esetén kockázatcsökkentő 
intézkedéseket is tartalmazniuk kell. 

209 204 Cydia 
pomonella 
Granulovirus 
(CpGV) 

- Nem 
alkalmazható 

Fertőző 
mikroorganiz
musok 
(Bacillus 
cereus) < 1 × 
106 CFU/g 

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a Cydia 
pomonella Granulovirus-ról (CpGV) 
(SANCO/1548/2008) szóló felülvizsgálati 
jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a 
következtetéseit. A felhasználási feltételeknek 
szükség esetén kockázatcsökkentő 
intézkedéseket is tartalmazniuk kell. 

210 205 Lecanicillium 
muscarium 
(korábban 
Verticilium 
lecanii)  

TÖRZS: Ve 6 
Tenyészetgyűjtemény: 
No CABI (= IMI) 268317, 
CBS 102071, ARSEF 5128 

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
Lecanicillium muscarium-ról (korábban 
Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) 
szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I.  
és II. függelékének a következtetéseit.  
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

211 206 Metarhizium 
anisopliae var. 
anisopliae 
(korábban 
Metarhizium 
anisopliae)  

TÖRZS: BIPESCO 5/F52 
Tenyészetgyűjtemény: 
No M.a. 43; No 275-86 
(mozaikszó: V275 vagy 
KVL 275);  
No KVL 99-112 (Ma 275 

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Kizárólag rovarölő vagy atkaölő szerként használható. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
vagy V 275);  
No DSM 3884; No ATCC 
90448; No ARSEF 1095 

venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
Metarhizium anisopliae var. Anisopliae 
(korábban Metarhizium anisopliae)  
BIPESCO 5-ről és F52-ről (SANCO/1862/2008) 
szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit. A 
felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

212 207 Phlebiopsis 
gigantea  

TÖRZS: VRA 1835 
Tenyészetgyűjtemény: 
No ATCC 90304  
TÖRZS: VRA 1984 
Tenyészetgyűjtemény: 
No DSM16201  
TÖRZS: VRA 1985 
Tenyészetgyűjtemény: 
No DSM 16202  
TÖRZS: VRA 1986 
Tenyészetgyűjtemény: 
No DSM 16203  
TÖRZS: FOC PG B20/5 
Tenyészetgyűjtemény: 
No IMI 390096  
TÖRZS: FOC PG SP log 6 
Tenyészetgyűjtemény: 
No IMI 390097  
TÖRZS: FOC PG SP log 5 
Tenyészetgyűjtemény: 
No IMI 390098  
TÖRZS: FOC PG BU 3 
Tenyészetgyűjtemény: 
No IMI 390099  
TÖRZS: FOC PG BU 4 
Tenyészetgyűjtemény: 
No IMI 390100  
TÖRZS: FOC PG 410.3  
 

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
Phlebiopsis gigantea-ról (SANCO/1863/2008) 
szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I.  
és II. függelékének a következtetéseit.  
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
Tenyészetgyűjtemény: 
No IMI 390101  
TÖRZS: FOC 
PG97/1062/116/1.1 
Tenyészetgyűjtemény: 
No IMI 390102  
TÖRZS: FOC PG 
B22/SP1287/3.1 
Tenyészetgyűjtemény: 
No IMI 390103  
TÖRZS: FOC PG SH 1 
Tenyészetgyűjtemény: 
No IMI 390104  
TÖRZS: FOC PG 
B22/SP1190/3.2 
Tenyészetgyűjtemény: 
No IMI 390105 

213 208 Pythium 
oligandrum  

TÖRZSEK: M1 
Tenyészetgyűjtemény: 
No ATCC 38472 

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a Pythium 
oligandrum M1-ről (SANCO/1864/2008) szóló 
felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. A felhasználási 
feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő 
intézkedéseket is tartalmazniuk kell. 

214 209 Streptomyces 
(korábban  
S. griseoviridis)  

TÖRZS: K61 
Tenyészetgyűjtemény: 
No DSM 7206 

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
Streptomyces (korábban Streptomyces 



9112
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2010.évi19.szám

 
 

[Sor- 
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

  
  

Azonosító  
számok 

  
  

IUPAC név 

  
  

Tisztaság 

  
  

Hatályba- 
lépés  

időpontja 

  
Az  

alkalmazás  
kezdő 

időpontja 

 A  
növényvédő 

szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
griseoviridis) K61-ről (SANCO/1865/2008) szóló 
felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. A felhasználási 
feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő 
intézkedéseket is tartalmazniuk kell. 

215 210 Trichoderma 
atroviride 
(korábban T. 
harzianum)  

TÖRZS: IMI 206040 
Tenyészetgyűjtemény: 
IMI 206040, ATCC 20476; 
TÖRZS: T11 
Tenyészetgyűjtemény: 
No Spanyol típusú 
tenyészet gyűjteménye: 
CECT 20498, azonos az 
IMI 352941-vel 

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) 
IMI 206040-ről (SANCO/1866/2008), illetve T-11-
ről (SANCO/1841/2008) szóló felülvizsgálati 
jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a 
következtetéseit. A felhasználási feltételeknek 
szükség esetén kockázatcsökkentő 
intézkedéseket is tartalmazniuk kell. 

216 211 Trichoderma 
polysporum  

TÖRZS: Trichoderma 
polysporum IMI 206039 
Tenyészetgyűjtemény: 
No IMI 206039,  
ATCC 20475 

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
Trichoderma polysporum IMI 206039-ről 
(SANCO/1867/2008) szóló felülvizsgálati 
jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a 
következtetéseit. A felhasználási feltételeknek 
szükség esetén kockázatcsökkentő 
intézkedéseket is tartalmazniuk kell. 

217 212 Trichoderma 
harzianum Rifai  

TÖRZS: Trichoderma 
harzianum T-22; 
Tenyészetgyűjtemény: 
No ATCC 20847  

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
TÖRZS: Trichoderma 
harzianum ITEM 908; 
Tenyészetgyűjtemény: 
No CBS 118749 

B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
Trichoderma harzianum T-22-ről 
(SANCO/1839/2008), illetve az ITEM 908-ról 
(SANCO/1840/208) szóló felülvizsgálati 
jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a 
következtetéseit. A felhasználási feltételeknek 
szükség esetén kockázatcsökkentő 
intézkedéseket is tartalmazniuk kell. 

218 213 Trichoderma 
asperellum 
(korábban T. 
harzianum)  

TÖRZS: ICC012 
Tenyészetgyűjtemény: 
No CABI CC IMI 392716 
TÖRZS: Trichoderma 
asperellum (korábban  
T. viride T25) T25 
Tenyészetgyűjtemény: 
No CECT 20178  
TÖRZS: Trichoderma 
asperellum (korábban T. 
viride TV1) TV1 
Tenyészetgyűjtemény: 
No MUCL 43093 

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
Trichoderma asperellum (korábban T. 
harzianum) ICC012-ről (SANCO/1842/2008) és a 
Trichoderma asperellum (korábban T. viride T25 
és TV1) T25-ről és TV1-ről (SANCO/1868/2008) 
szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I.  
és II. függelékének a következtetéseit.  
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

219 214 Trichoderma 
gamsii 
(korábban T. 
viride)  

TÖRZSEK: ICC080 
Tenyészetgyűjtemény: 
No IMI CC No 392151 
CABI 

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
Trichoderma viride-ről (SANCO/1868/2008) szóló 
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Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. A felhasználási 
feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő 
intézkedéseket is tartalmazniuk kell. 

220 215 Verticillium 
albo-atrum 
(korábban 
Verticillium 
dahliae)  

TÖRZS: Verticillium albo-
atrum izolátum: WCS850 
Tenyészetgyűjtemény: 
No CBS 276.92 

Nem 
alkalmazható 

Nincs jelentős 
szennyeződés

2009. 05.01. 2009. 11.01. 2014. 04.30. 2019. 04.30. A.RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
Verticillium albo-atrum (korábban Verticillium 
dahliae) WCS850-ről (SANCO/1870/2008) szóló 
felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. A felhasználási 
feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő 
intézkedéseket is tartalmazniuk kell. 

221 221 aklonifen CAS-szám: 74070-46-5 
CIPAC-szám: 498  

2-klór-6-nitro-3-
fenoxianilin 

≥ 970 g/kg  
A szennyezett 
fenol 
toxikológiai 
veszélyt 
jelent, 
maximális 
szintjét  
5 g/kg-ban 
állapították 
meg. 

2009. 08.01. 2010. 02.01. 2014. 01.31. 2019. 07.31. A.RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet 
bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze az 
aklonifent tartalmazó növényvédő szereknek a 
napraforgón kívüli felhasználását, különös 
figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott kritériumokra, és 
mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell 
győződnie róla, hogy az összes szükséges adat 
és információ rendelkezésre áll. 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell 
venni az aklonifenről szóló, az Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. 
szeptember 26-án véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen annak I. és II. 
függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
értékelésben az engedélyező hatóság különös 
figyelmet fordít a következőkre: 
- a kereskedelmileg előállított hatóanyag leírását 
meg kell erősíteni, és megfelelő analitikai 
adatokkal kell alátámasztani. A toxicitási 
dokumentációban használt vizsgálati anyagot a 
hatóanyag leírásával kell összehasonlítani, illetve 
ennek alapján kell ellenőrizni, 
- a szerrel foglalkozók biztonságának védelme. 
Az engedélyezett alkalmazási feltételeknek 
megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és 
az expozíció mérséklésére kockázatcsökkentő 
intézkedéseket kell előírnia, 
- a vetésforgóban termesztett növényekben 
található szermaradékok és a fogyasztók 
étkezési expozíciójának értékelése, 
- madarak, emlősök, vízi szervezetek és a nem 
célnövények védelme. Ezekkel az azonosított 
kockázatokkal összefüggésben adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseket kell 
alkalmazni, például pufferzónákat kell 
kialakítani. 

222 222 imidakloprid CAS-szám: 138261-41-3 
CIPAC-szám: 582 

(E)-1-(6-Klór-3-
piridinil-metil)-
N-nitroimi- 
dazolidin-2-
ilidén-amin 

≥ 970 g/kg 2009. 08.01. 2010. 02.01. 2014. 01.31. 2019. 07.31. A.RÉSZ 
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként 
engedélyezhető. A nem célzott szervezetek, 
különösen méhek és madarak védelmére, 
vetőmagkezelésre: 
- a vetőmag bevonását kizárólag speciális 
vetőmagkezelő létesítményekben lehet végezni. 
E létesítményeknek az elérhető legjobb 
technikákat kell alkalmazniuk annak 
biztosítására, hogy a tárolás, szállítás és 
alkalmazás során ne szabaduljon ki porfelhő, 
- megfelelő felszerelés használata szükséges, 
amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, 
valamint az alkalmazás alatti kiömlésnek és 
porfelhők felszabadulásának minimalizálását. Az 
engedélyező hatóság biztosítja, hogy a kezelt 
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Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a 
vetőmagot imidaklopriddal kezelték, továbbá 
megállapítja az engedélyben előírandó 
kockázatcsökkentő intézkedéseket. 
B.RÉSZ 
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmeket 
bírál el, amelyek arra irányulnak, hogy 
engedélyezze az imidaklopridot tartalmazó 
növényvédő szerek üvegházakban termesztett 
paradicsomokon kívüli felhasználását, különös 
figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt 
ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy 
az összes szükséges adat és információ 
rendelkezésre áll. 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell 
venni az imidaklopridról szóló, az Élelmiszerlánc- 
és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 
2008. szeptember 26-án véglegesített 
felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. 
és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az 
átfogó értékelésben az engedélyező hatóság 
különös figyelmet fordít a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók 
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a 
felhasználás feltételei között szerepeljen a 
megfelelő egyéni védőfelszerelés használata, 
- a vízi szervezetekre, a nem célszervezet 
ízeltlábúakra, földigilisztákra és más talajlakó 
makroorganizmusokra gyakorolt hatás, és 
biztosítania kell, hogy az engedélyezési 
feltételek szükség szerint kockázatcsökkentő 
intézkedéseket tartalmazzanak, 
- a mézelő méhek védelme, különösen permetezés 
alkalmazásakor, és biztosítania kell, hogy az 
engedélyezési feltételek szükség szerint 
kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak. 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 

223 223 metazaklór CAS-szám: 67129-08-2 
CIPAC-szám: 411 

2-Klór-N-
(pirazol-1-il-
metil)acet-2 ,6 -
xilidid 

≥ 940 g/kg a 
gyártásilag 
szennyezett 
toluol 
toxikológiai 
veszélyt 
jelent, 
maximális 
szintjét  
0,05%-ban 
állapították 
meg. 

2009. 08.01. 2010. 02.01. 2014. 01.31. 2019. 07.31. A.RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként való használata 
engedélyezhető; legfeljebb 1,0 kg/ha 
mennyiségben és ugyanazon a területen csak 
háromévenként használható. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell 
venni a metazaklórról szóló, az Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. 
szeptember 26-án véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen annak I. és II. 
függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó 
értékelésben az engedélyező hatóság különös 
figyelmet fordít a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik 
arról, hogy a felhasználás feltételei között 
szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés 
használata, 
- a vízi szervezetek védelme, 
- a felszín alatti víz védelme, ha a hatóanyagot 
sérülékeny vízbázisú- és/vagy éghajlati 
adottságú területeken alkalmazzák.  
Az engedélyezés egyik feltételéül kell szabni, 
hogy kockázatcsökkentő intézkedéseket 
hozzanak, a sérülékeny térségekben pedig 
szükség esetén monitoring programba kell 
kezdeni a felszín alatti víznek a 479M04, 479M08, 
479M09, 479M11 és 479M12 metabolit általi 
esetleges szennyeződésének ellenőrzésére. 

224 224 Ecetsav CAS-szám: 64-19-7 
CIPAC-szám: nincs 

Ecetsav ≥ 980 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak gyomirtó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az ecetsavról szóló, az Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2602/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit.  
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

225 225 Alumínium-
ammónium-
szulfát 

CAS-szám: 7784-26-1 
CIPAC-szám: nincs 

Alumínium-
ammónium-
szulfát 

≥ 960 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az aluminium-ammónium-szulfátról szóló, 
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó 
Bizottság által véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2985/2008), különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

226 226 Alumínium-
szilikát 

CAS-szám: 1332-58-7  
CIPAC-szám: nincs 

Nincs Kémiai 
név: Kaolin 

≥ 999,8 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az alumínium-szilikátról szóló, az 
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó 
Bizottság által véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2603/2008), különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

227 227 Ammónium-
acetát 

CAS-szám: 631-61-8 
CIPAC-szám: nincs 

Ammónium-
acetát 

≥ 970 g/kg 
Jelentős 
szennyeződés: 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak attraktánsként (csalogató 
szerként) engedélyezhető. 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
Nehézfémek 
Pb-ként 
legfeljebb  
10 ppm 

B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az ammónium-acetátról szóló, az 
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó 
Bizottság által véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2986/2008), különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

228 228 Vérliszt CAS-szám: nincs  
CIPAC-szám: nincs 

Nincs ≥ 990 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. A vérlisztnek meg kell felelnie 
az 1774/2002/EK rendeletnek. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni a vérlisztről szóló, az Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2604/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

229 229 Kálcium-karbid CAS-szám: 75-20-7 
CIPAC-szám: nincs 

Kálcium-karbid 
Kálcium-acetilid 

≥ 765 g/kg 
0,08 – 0,52 
g/kg kálcium-
foszfid 
tartalommal 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni a kálcium-karbidról szóló, az 
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó 
Bizottság által véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2605/2008), különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit. 
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Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

230 230 Kálcium-
karbonát 

CAS-szám: 471-34-1 
CIPAC-szám: nincs 

Kálcium-
karbonát 

≥ 995 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni a kálcium-karbonátról szóló, az 
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó 
Bizottság által véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2606/2008), különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit.  
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

231 231 Szén-dioxid CAS-szám: 124-38-9 Szén-dioxid ≥ 99,9% 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak füstölő- szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni a szén-dioxidról szóló, az Élelmiszerlánc- 
és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2987/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

232 232 Denatonium-
benzoát 

CAS-szám: 3734-33-6 
CIPAC-szám: nincs 

Benzildietil[[2,6-
xililkarbamoil] 
metil]ammó- 
nium-benzoát 

≥ 995 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
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számok 

  
  

IUPAC név 
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 A  
növényvédő 
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sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
venni a denatonium-benzoátról szóló, az 
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó 
Bizottság által véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2607/2008), különösen I.  
és II. függelékének a következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

233 233 Etilén CAS-szám: 74-85-1 
CIPAC-szám: nincs 

Etén ≥ 99%     A.RÉSZ 
Felhasználása csak növényi 
növekedésszabályozóként engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott  
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság által 
véglegesített, az etilénről szóló felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2608/2008), különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

234 234 Teafaextraktum CAS-szám: teafaolaj 
68647-73-4 Fő 
alkotóelemek: terpinen-
4-ol 562-74-3γ-terpinén 
99-85-4α-terpinén 99-86-
51,8-cineol 470-82-6 
CIPAC-szám: nincs 

A teafaolaj 
kémiai anyagok 
összetett 
keveréke. 

Fő 
alkotóelemek: 
terpinen-4-ol 
≥ 300 g/kg 
γ-terpinén ≥ 
100 g/kg 
α-terpinén ≥ 
50 g/kg 
1,8-cineol 
nyomokban 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak gombaölő szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott  
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság által 
véglegesített, a teafaextraktumról szóló 
felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2609/2008), 
különösen I. és II. függelékének a 
következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 

235 235 Zsírsavak 
desztillációs 
maradéka 

CAS-szám: nincs  
CIPAC-szám: nincs 

nincs ≥ a széthasadt 
zsírsavak  
40%-ánál 
Jelentős 
szennyeződés: 
Ni legfeljebb 
200 mg/kg 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. A zsírsavak állati eredetű 
desztillációs maradékának meg kell felelnie az 
1774/2002/EK rendeletnek. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a zsírsavak 
desztillációs maradékáról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2610/2008), különösen I.  
és II. függelékének a következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

236 236 C7-–C20 
zsírsavak 

CAS-szám: 112-05-0 
(pelargonsav) 67701-09-
1 (C7-C18 zsírsavak és 
C18 telítetlen káliumsók) 
124-07-2 (kaprilsav) 334-
48-5 (kaprinsav) 143-07-
7 (laurinsav) 112-80-1 
(olajsav) 85566-26-3 (C8-
C10 zsírsavak Me 
észterek) 111-11-5 
(metil-oktanoát) 110-42-
9 (metil-dekanoát) 
CIPAC-szám: nincs 

Nonánsav 
kaprilsav, 
pelargonsav, 
kaprinsav, 
laurinsav, olajsav 
(mindegyik 
esetben ISO) 
oktánsav, 
nonánsav, 
dekánsav, 
dodekánsav, cisz-9-
oktadekánsav 
(mindegyik 
esetben IUPAC) 
zsírsavak, C7-
C10, Me észterek

≥ 889 g/kg 
(pelargonsav) 
≥ 838 g/kg 
zsírsavak  
≥ 99% zsírsav 
metil-észterek

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak rovarölő, atkaölő, gyomirtó 
és növényi növekedésszabályozó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság által 
véglegesített, a zsírsavakról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2610/2008), különösen I.  
és II. függelékének a következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

237 237 Fokhagyma- 
kivonat 

CAS-szám: 8008-99-9 
CIPAC-szám: nincs 

Élelmiszer-
minőségű 
fokhagymalé-
koncentrátum 

≥ 99,9% 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó, rovarölő és 
fonálféregölő szerként engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
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Lejárat  
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Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
fokhagymakivonatról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2612/2008), különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

238 238 Gibberellinsav CAS-szám: 77-06-5 
CIPAC-szám: 307 

(3S,3aS,4S,4aS,7S,
9aR,9bR,12S)-
7,12-dihidroxi-3-
metil-6-metilén-
2-oxoperhidro-
4a,7-metano-
9b,3-
propenol(1,2-
b)furán-4-
karboxilsav Alt: 
(3S,3aR,4S,4aS,6
S,8aR,8bR,11S)- 
6,11-dihidroxi-3-
metil-12-
metilén-2-oxo-
4a,6-metano-
3,8b-prop-
lenoperhidroind
enol (1,2-b) 
furán-4-
karboxilsav 

≥ 850 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak növényi 
növekedésszabályozóként engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
gibberellinsavról szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2613/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

239 239 Gibberellinek CAS-szám: GA4: 468-44-0 
GA7: 510-75-8 GA4A7 
keverék: 8030-53-3  
CIPAC-szám: nincs 

GA4: 
(3S,3aR,4S,4aR,7
R,9aR,9bR,12S)-
12-hidroxi-3-
metil-6-metilén-
2-oxoperhidro-
4a,7-metano-
3,9b-
propanoazuleno

Felülvizsgálati 
jelentés 
(SANCO/2614
/2008). 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak növényi 
növekedésszabályozóként engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
gibberellinekről szóló felülvizsgálati jelentésnek 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
[1,2-b]furán-4-
karboxilsav  
GA7: 
(3S,3aR,4S,4aR,7
R,9aR,9bR,12S)-
12-hidroxi-3-
metil-6-metilén-
2-oxoperhidr-
4a,7-metano-
9b,3-
propenoazuleno
[1,2-b]furán-4-
karboxilsav 

(SANCO/2614/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

240 240 Hidrolizált 
fehérjék 

CAS-szám: nincs  
CIPAC-szám: nincs 

Nincs Felülvizsgálati 
jelentés 
(SANCO/2615
/2008) 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak attraktánsként (csalogató 
szerként) engedélyezhető. Az állati eredetű 
hidrolizált fehérjéknek meg kell felelniük az 
1774/2002/EK rendeletnek. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a hidrolizált 
fehérjékről szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2615/2008), és különösen annak I. és II. 
függeléke következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

241 241 Vas-szulfát Vas(II)-szulfát anhidrát: 
CAS-szám: 7720-78-7  

Vas(II)-szulfát 
monohidrát: CAS-szám: 
17375-41-6  

Vas(II)-szulfát 
heptahidrát: CAS-szám: 
7782-63-0  

Vas(II)-szulfát Vas(II)-szulfát 
anhidrát ≥ 
367.5 g/kg  

Vas(II)-szulfát 
monohidrát ≥ 
300 g/kg  

Vas(II)-szulfát 
heptahidrát ≥ 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak gyomirtó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a vas-
szulfátról szóló felülvizsgálati jelentésnek 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 

CIPAC-szám: nincs 
180 g/kg (SANCO/2616/2008), különösen I. és II. 

függelékének a következtetéseit. 
A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

242 242 Szilikagél 
(diatomaföld) 

CAS-szám: 61790-53-2 
CIPAC-szám: 647 

Szilikagél 
(diatomaföld) 

920 ± 20 g 
SiO2/kg DE 

a kristályos 
szilícium-
dioxid 
részecskéinek 
legfeljebb 
0,1%-a 
(átmérőjük  
50 um-nél 
kisebb) 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak rovarölő vagy atkaölő 
szerként engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
szilikagélről szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2617/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

243 243 Mészkő CAS-szám: 1317-65-3 
CIPAC-szám: nincs 

nincs ≥ 980 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
mészkőről szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2618/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

244 244 Metil-nonil-
keton 

CAS-szám: 112-12-9 
CIPAC-szám: nincs 

Undekán-2-on ≥ 975g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. 
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határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a metil-
nonil-ketonról szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2619/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

245 245 Bors CAS-szám: nincs  
CIPAC-szám: nincs 

Feketebors – 
Piper nigrum 

Kémiai 
anyagok 
összetett 
keverék, a 
piperint mint 
jelzőanyagot 
legalább 4%-
ban kell 
tartalmaznia. 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a borsról 
szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2620/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

246 246 Növényi 
olajok/citronella
olaj 

CAS-szám: 8000-29-1 
CIPAC-szám: nincs 

A citronellaolaj 
kémiai anyagok 
összetett 
keveréke. A 
legfontosabb 
összetevők a 
következők:  

Citronellál (3,7-
dimetil-6-
oktenál). 

Geraniol ((E)-3,7-

Jelentős 
szennyeződé-
sek: metil-
eugenol és 
metil-
isoeugenol 
legfeljebb 
0.1%. 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak gyomirtó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
citronellaolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2621/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 
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Nr. 

  
  

Hatóanyag  
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Azonosító  
számok 

  
  

IUPAC név 

  
  

Tisztaság 

  
  

Hatályba- 
lépés  

időpontja 

  
Az  

alkalmazás  
kezdő 

időpontja 

 A  
növényvédő 

szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
dimetil-2,6-
oktadién-1-ol). 

Citronellol (3,7-
dimetil-6-oktán-
2-ol). 

Geranil-acetát 
(3,7-dimetil-6-
oktén-1-il-
acetát). 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

247 247 Növényi 
olajok/szegfű- 
szegolaj 

CAS-szám: 94961-50-2 
(szegfűszegolaj)  

97-53-0 (Eugenol – fő 
összetevő)  

CIPAC-szám: nincs 

A szegfűszegolaj 
kémiai anyagok 
összetett 
keveréke.  

Fő összetevője 
az eugenol. 

≥ 800 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak gombaölő és baktériumölő 
szerként engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
szegfűszegolajról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2622/2008), különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

248 248 Növényi 
olajok/repceolaj 

CAS-szám: 8002-13-9 
CIPAC-szám: nincs 

repceolaj A repceolaj 
zsírsavak 
összetett 
keveréke. 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak rovarölő, vagy atkaölő 
szerként engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
repceolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2623/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

249 249 Növényi 
olajok/fodorme
ntaolaj 

CAS-szám: 8008-79-5 
CIPAC-szám: nincs 

fodormentaolaj ≥ 550 g/kg as 
L-karvon 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak növényi 
növekedésszabályozóként engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
fodormentaolajról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2624/2008), különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

250 250 Kálium-
hidrogén-
karbonát 

CAS-szám: 298-14-6 
CIPAC-szám: nincs 

Kálium-
hidrogén-
karbonát 

≥ 99,5% 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak gombaölő szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a kálium-
hidrogén-karbonátról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2625/2008), különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

251 251 Putrescin (1,4-
Diamino-bután) 

CAS-szám: 110-60-1 
CIPAC-szám: nincs 

Bután-1,4-
diamin 

≥ 990 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak attraktánsként (csalogató 
szerként) engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
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határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
putrescinről szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2626/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

252 252 Piretrinek CAS-szám: (A) és (B):  

Piretrinek: 8003-34-7  

A. extraktum: 
Chrysanthemum 
cinerariaefolium 
származékai: 89997-63-7 

piretrin 1: CAS 121-21-1  

piretrin 2: CAS 121-29-9  

cinerin 1:  
CAS 25402-06-6  

cinerin 2: CAS 121-20-0  

jasmolin 1: 
CAS 4466-14-2  

jasmolin 2: 
CAS 1172-63-0  

B. extraktum: piretrin 1: 
CAS 121-21-1  

piretrin 2: CAS 121-29-9  

cinerin 1:  
CAS 25402-06-6  

cinerin 2: CAS 121-20-0  

jasmolin 1:  

A piretrinek 
kémiai anyagok 
összetett 
keverékei. 

A. extraktum 
≥ 500 g/kg 
piretrinek  

B. extraktum: 
≥ 480 g/kg 
piretrinek 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
piretrinekről szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2627/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 



9130
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2010.évi19.szám

 
 

[Sor- 
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

  
  

Azonosító  
számok 

  
  

IUPAC név 

  
  

Tisztaság 

  
  

Hatályba- 
lépés  

időpontja 

  
Az  

alkalmazás  
kezdő 

időpontja 

 A  
növényvédő 

szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
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Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
CAS 4466-14-2  

jasmolin 2:  
CAS 1172-63-0  

CIPAC-szám: 32 

253 253 Kvarchomok CAS-szám: 14808-60-7 
CIPAC-szám: nincs 

kvarc, szilícium-
dioxid, SiO2 

≥ 915 g/kg a 
kristályos 
szilícium-
dioxid 
részecskéinek 
legfeljebb 
0,1%-a 
(átmérőjük 50 
um-nél 
kisebb) 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
kvarchomokról szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2628/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

254 254 Szagosított 
állati vagy 
növényi 
eredetű 
riasztó/halolaj 

CAS-szám: 100085-40-3 
CIPAC-szám: nincs 

halolaj ≥ 99% 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. A halolajnak meg kell felelnie 
az 1774/2002/EK rendeletnek. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a halolajról 
szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2629/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

255 255 Szagosított 
állati vagy 

CAS-szám: 98999-15-6 
CIPAC-szám: nincs 

birkafaggyú Tiszta 
birkafaggyú 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
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 A  
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sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
növényi 
eredetű 
riasztó/birkafag
gyú 

legfeljebb 
0,18% w/w/ 
víztartalom- 
mal. 

engedélyezhető. A birkafaggyúnak meg kell 
felelnie az 1774/2002/EK rendeletnek. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
birkafaggyúról szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2630/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

256 256 Szagosított 
állati vagy 
növényi 
eredetű 
riasztó/nyers 
tallolaj 

CAS-szám: 8002-26-4 
CIPAC-szám: nincs 

nyers tallolaj A nyers 
tallolaj, 
tallolaj gyanta 
és zsírsavak 
összetett 
keveréke. 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a nyers 
tallolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2631/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

257 257 Szagosított 
állati vagy 
növényi 
eredetű 
riasztó/tallolaj-
szurok 

CAS-szám: 8016-81-7 
CIPAC-szám: nincs 

tallolaj-szurok Észtere, 
zsírsavak, 
gyanta és 
gyantasav kis 
mennyiségű 
dimerei és 
trimerei, 
valamint 
zsírsavak 
összetett 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a tallolaj-
szurokról szóló felülvizsgálati jelentésnek 
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Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
keveréke. (SANCO/2632/2008), különösen I. és II. 

függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

258 258 Tengerialga-
kivonat 
(korábban 
tengerialga-
kivonat és 
tengeri moszat) 

CAS-szám: nincs  
CIPAC-szám: nincs 

tengerialga-
kivonat 

A tengerialga-
kivonat 
összetett 
keverék. Főbb 
alkotóelemek 
mint 
jelzőanyagok: 
mannit, 
fucoidanok és 
alginátok. 
Felülvizsgálati 
jelentés 
(SANCO/2634
/2008). 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak növényi 
növekedésszabályozóként engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
tengerialga-kivonatról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2634/2008), különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

259 259 Nátrium-
alumínium-
szilikát 

CAS-szám: 1344-00-9 
CIPAC-szám: nincs 

nátrium-
alumínium-
szilikát: 
Nax[(AlO2)x 
(SiO2)y] x zH2O 

1000 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak riasztó szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a nátrium-
alumínium-szilikátról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2635/2008), különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

260 260 Nátrium-
hipoklorit 

CAS-szám: 7681-52-9 
CIPAC-szám: nincs 

Nátrium-
hipoklorit 

10% (w/w) 
klorinban 
kifejezve 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak fertőtlenítőszerként 
engedélyezhető. 
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szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

  
  

Azonosító  
számok 

  
  

IUPAC név 

  
  

Tisztaság 

  
  

Hatályba- 
lépés  

időpontja 

  
Az  

alkalmazás  
kezdő 

időpontja 

 A  
növényvédő 

szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a nátrium-
hipokloritról szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2988/2008), különösen I. és II. 
függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

261 261 Egyenes láncú 
lepke-
feromonok 
 
E)-5-dekán-1-il-
acetát 
 
E)-8-dodekán-1-
il-acetát 
 
 
(E/Z)-8-
dodekán-1-il-
acetát 
 
 
 
 
(Z)-8-dodekán-
1-il-acetát 
 
 
 
(Z)-9-dodekán-
1-il acetát 
 
 

 
 
 
 
CAS-szám: 38421-90-8 
CIPAC-szám: nincs 
 
CAS-szám: 38363-29-0 
CIPAC-szám: nincs 
 
 
CAS-szám: nincs CIPAC-
szám: nincs 
 

 
 
 
 
CAS-szám: 28079-04-1 
CIPAC-szám: nincs 
 
 
 
CAS-szám: 16974-11-1 
CIPAC-szám: 422 
 
 

Acetát-csoport: 
 
 
 

(E)-5-dekán-1-il-
acetát 
 
(E)-8-dodekán-1-
il-acetát 
 
 
(E/Z)-8-dodekán-
1-il-acetát egyedi 
izomerekként 
 
 
 
 
(Z)-8-dodekán-1-
il-acetát 
 
 
 
(Z)-9-dodekán-1-
il-acetát 
 
 

Felülvizsgálati 
jelentés 
(SANCO/2633
/2008) 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak attraktánsként (csalogató 
szerként) engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, az egyenes 
láncú lepke-feromonokról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2633/2008), különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 
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Nr. 
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Azonosító  
számok 
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Hatályba- 
lépés  

időpontja 
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alkalmazás  
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 A  
növényvédő 

szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
(E,Z)-7,9-
dodekadien-1-
il-acetát 
 
 
(E)-11-
tetradekán-1-il-
acetát 
 
 
(Z)-9-
tetradekán-1-il-
acetát 
 
 
(Z)-11-
tetradekán-1-il-
acetát 
 
 
(Z, E)-9, 12-
tetradekadien-
1-il-acetát 
 
 
Z-11-
hexadekán-1-il-
acetát 
 
 
(Z, E)-7, 11-
hexadekadien-
1-il-acetát 
 
 
(E, Z)-2, 13-
oktadekadien-
1-il-acetát 
 

CAS-szám: 54364-62-4 
CIPAC-szám: nincs 
 
 
 
CAS-szám: 33189-72-9 
CIPAC-szám: nincs 
 
 

 
CAS-szám: 16725-53-4 
CIPAC-szám: nincs 
 
 
 
CAS-szám: 20711-10-8 
CIPAC-szám: nincs 
 
 
 
CAS-szám: 31654-77-0 
CIPAC-szám: nincs 
 
 

 
CAS-szám: 34010-21-4 
CIPAC-szám: nincs 
 
 
 
CAS-szám: 51606-94-4 
CIPAC-szám: nincs 
 
 

 
CAS-szám: 86252-65-5 
CIPAC-szám: nincs 
 
 

(E,Z)-7,9-
dodekadien-1-il-
acetát 
 
 
(E)-11-
tetradekán-1-il-
acetát 
 
 
(Z)-9-tetradekán-
1-il-acetát 
 
 
 
(Z)-11-
tetradekán-1-il-
acetát 
 
 
(Z, E)-9, 12-
tetradekadien-1-
il-acetát 
 
 
Z-11-hexadekán-
1-il-acetát 
 
 
 
(Z, E)-7, 11-
hexadekadien-1-
il-acetát 
 
 
(E, Z)-2, 13-
oktadekadien-1-
il-acetát 
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[Sor- 
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
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Azonosító  
számok 
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alkalmazás  
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 A  
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szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
 
Alkohol-
csoport: 
 
 
(E)-5-dekán-1-ol 
 
 
 
(Z)-8-dodekán-
1-ol 
 
 
(E,E)-8,10-
dodekadien-1-
ol 
 
tetradekán-1-ol 
 
 
 
(Z)-11-
hexadekán-1-ol 
 
 
Aldehid-
csoport: 
 
 
(Z)-7-
tetradecenal 
 
 
(Z)-9-
hexadecenal 
 
 
(Z)-11-
hexadecenal 

 
 
 
 
 
CAS-szám: 56578-18-8 
CIPAC-szám: nincs 
 
 
CAS-szám: 40642-40-8 
CIPAC-szám: nincs 
 
 
CAS-szám: 33956-49-9 
CIPAC-szám: nincs 

 
 
CAS-szám: 112-72-1 
CIPAC-szám: nincs 
 
 
CAS-szám: 56683-54-6 
CIPAC-szám: nincs 

 
 
 
 
 
 
CAS-szám: 65128-96-3 
CIPAC-szám: nincs 
 
 
CAS-szám: 56219-04-6 
CIPAC-szám: nincs 
 
 
CAS-szám: 53939-28-9 
CIPAC-szám: nincs 

 
Alkohol-csoport: 
 
 
 
(E)-5-dekán-1-ol 
 
 
 
(Z)-8-dodekán-1-
ol 
 
 
(E,E)-8,10-
dodekadien-1-ol 
 
 
tetradekán-1-ol 
 
 
 
(Z)-11-
hexadekán-1-ol 
 
 
Aldehid-csoport: 
 
 
 
(Z)-7-
tetradecenal 

 
 
(Z)-9-
hexadecenal 
 
 
(Z)-11-
hexadecenal 
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Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 
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alkalmazás  
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 A  
növényvédő 

szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
 
(Z)-13-
oktadecenal 
 
 
Acetát-
keverékek: 
 
 
i) (Z)-8-
dodekán-1-il-
acetát 

 
és 
 
 ii.) dodecil-
acetát; 
 
 
i) (Z)-9-
dodekán-1-il-
acetát  
 
és 
 
ii) dodecil-
acetát; 
 
 
 
i) (E,Z)-7,9-
dodekadien-1-
il-acetát  
 
és 
 
ii) (E,E)-7,9-
dodekadien-1-
il-acetát; 

 
CAS-szám: 58594-45-9 
CIPAC-szám: nincs  
 
 
 
 
 

 
CAS-szám: 28079-04-1 
CIPAC-szám: nincs 
 
 
 
 
CAS-szám: 112-66-3 
CIPAC-szám: nincs; 
 
 
CAS-szám: 16974-11-1 
CIPAC-szám: 422  
 
 
 
 
CAS-szám: 112-66-3 
CIPAC-szám: 422; 

 
 
 
CAS-szám: 55774-32-8 
CIPAC-szám: nincs  
 
 
 
 
CAS-szám: 54364-63-5 
CIPAC-szám: nincs; 
 

 
(Z)-13-
oktadecenal 
 
 
Acetát-
keverékek: 
 
 
i) (Z)-8-dodekán-
1-il-acetát 
 
 
és 
 
ii.) dodecil-
acetát; 
 
 
i)(Z)-9-dodekán-
1-il-acetát 
 
 
és 
 
ii) dodecil-
acetát; 
 
 
 
i) (E,Z)-7,9-
dodekadien-1-il-
acetát 
 
és 
 
ii)(E,E)-7,9-
dodekadien-1-il-
acetát; 
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Azonosító  
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alkalmazás  
kezdő 
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 A  
növényvédő 

szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
 
i)(Z,Z)-7,11-
hexadekadien-
1-il-acetát 
 
 
és 
 
ii) (Z,E)-7,11-
hexadekadien-
1-il-acetát; 
 
 
 
 
 
Aldehid- 
keverékek: 
 
i) (Z)-9-
hexadecenal 
 
és 
 
ii) (Z)-11-
hexadecenal 
 
és 
 
iii) (Z)-13-
oktadecenal; 
 
Keverékek: 
 
i) (E)-5-dekán-1-
il-acetát 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAS-szám:  
i. és ii. 53042-79-8  
CAS-szám: i) 52207-99-5 
CAS-szám: ii) 51606-94-4 
CIPAC-szám: nincs;  
 
 
 
 
 
 
CAS-szám: 56219-04-6 
CIPAC-szám: nincs  
 

 
 
CAS-szám: 53939-28-9 
CIPAC: nincs  
 

 
 
CAS-szám: 58594-45-9 
CIPAC-szám: nincs; 

 
 
 
CAS-szám: 38421-90-8 
CIPAC-szám: nincs 
 
 
 

 
i)(Z,Z)-7,11-
hexadekadien-1-
il-acetát 
 
 
és 
 
ii) (Z,E)-7,11-
hexadekadien-1-
il-acetát; 
 
 
 
 
 
Aldehid- 
keverékek: 
 
i)(Z)-9-
hexadecenal 
 
és 
 
ii)(Z)-11-
hexadecenal 
 
és 

 
iii) (Z)-13-
oktadecenal; 

 
Keverékek: 
 
i) (E)-5-dekán-1-
il-acetát 
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[Sor- 
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

  
  

Azonosító  
számok 

  
  

IUPAC név 

  
  

Tisztaság 

  
  

Hatályba- 
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Az  

alkalmazás  
kezdő 

időpontja 

 A  
növényvédő 

szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
 
és 
 
ii) (E)-5-dekán-
1-ol; 
 
 
i) (E/Z)-8-
dodekán-1-il-
acetát 
 
és 
 
i) (E)-8-
dodekán-1-il -
acetát 
 
és 
 
i) (Z)-8-
dodekán-1-il-
acetát 
 
és 
 
ii) (Z)-8-
dodekán-1-ol; 
 
 
i) (Z)-11-
hexadecenal 
 
és 
 
ii) (Z)-11-
hexadekán-1-il-
acetát 
 
 

 
 
 
CAS-szám: 56578-18-8 
CIPAC-szám: nincs; 

 
 
CAS-szám: egyedi 
izomerekként 
CIPAC-szám: nincs 
 

 
 
CAS-szám:  
(E) 38363-29-0  
CIPAC-szám: nincs 
 
 
 
 
CAS-szám:  
(Z) 28079-04-1 
CIPAC-szám: nincs 
 
 
 
CAS-szám: ii. 40642-40-8 
CIPAC-szám: nincs; 
 
 
CAS-szám: 53939-28-9 
CIPAC-szám: nincs 
 

 
 
CAS-szám: 34010-21-4 
CIPAC-szám: nincs 

 
és 
 
ii)(E)-5-dekán-1-
ol; 
 
 
i)(E/Z)-8-
dodekán-1-il-
acetát 

 
és 
 
i) (E)-8-dodekán-
1-il -acetát 

 
és 
 
 
i) (Z)-8-dodekán-
1-il-acetát 
 
 
és 
 
ii) (Z)-8-
dodekán-1-ol; 
 
 
i) (Z)-11-
hexadecenal 

 
és 
 
ii) (Z)-11-
hexadekán-1-il-
acetát 
 
 



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2010.évi19.szám
9139
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Nr. 

  
  

Hatóanyag  
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Az  
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 A  
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sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 

262 262 Trimetilamin- 
hidroklorid 

CAS-szám: 593-81-7 
CIPAC-szám: nincs 

Trimetilamin-
hidroklorid 

≥ 988 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak attraktánsként (csalogató 
szerként) engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
trimetilamin-hidrokloridról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek (SANCO/2636/2008), különösen I. és 
II. függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

263 263 Karbamid CAS-szám: 57-13-6  
CIPAC-szám: 8352 

Karbamid ≥ 98% w/w 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak attraktánsként (csalogató 
szerként) és gombaölő szerként 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a 
karbamidról szóló felülvizsgálati jelentésnek 
(SANCO/2637/2008), különösen  
I. és II. függelékének a következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

264 264 Z- 13- 
hexadekán-11-
in-1-il-acetát 

CAS-szám: 78617-58-0 
CIPAC: nincs 

Z- 13- 
hexadekán-11-
in-1-il-acetát 

≥ 75% 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak attraktánsként (csalogató 
szerként) engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
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Hatóanyag  
megnevezése 
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számok 
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Az  
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 A  
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sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
Állandó Bizottság által véglegesített, a Z- 13- 
hexadekán-11-in-1-il-acetátról szóló 
felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2649/2008), 
különösen I. és II. függelékének a 
következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

265 265 Z,Z,Z,Z-
7,13,16,19-
dokozatetraen-
1-il-izobutirát 

CAS-szám 135459-81-3 
CIPAC: nincs 

Z,Z,Z,Z-
7,13,16,19-
dokozatetraen-
1-il-izobutirát 

≥ 90% 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Felhasználása csak attraktánsként (csalogató 
szerként) engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által véglegesített, a Z,Z,Z,Z-
7,13,16,19- dokozatetraen-1-il-izobutirátról szóló 
felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2650/2008), 
különösen I. és II. függelékének a 
következtetéseit. 

A felhasználási feltételeknek szükség esetén 
kockázatcsökkentő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. 

266 266 Alumínium-
foszfid 

CAS-szám: 20859-73-8 
CIPAC-szám: 227 

Alumínium-
foszfid 

≥ 830 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2014. 02.28. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Kizárólag rovarölő és rágcsálóirtó szerként való 
használata engedélyezhető, alumínium-foszfidot 
tartalmazó felhasználásra kész termék 
formájában. Rágcsálóirtó szerként kizárólag 
szabadtéri használata engedélyezhető. Csak 
szakképzett személyek használhatják. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2008. október 28-án 
véglegesített, az alumínium-foszfidra vonatkozó 
felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. 



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2010.évi19.szám
9141

 
 

[Sor- 
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

  
  

Azonosító  
számok 

  
  

IUPAC név 

  
  

Tisztaság 

  
  

Hatályba- 
lépés  

időpontja 

  
Az  

alkalmazás  
kezdő 

időpontja 

 A  
növényvédő 

szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
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Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
és II. függelékében található következtetéseket. 
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező 
hatóság külön figyelmet fordít a következőkre: 
- a fogyasztók védelme. Gondoskodik arról, hogy 
a szer raktári kártevők elleni használata esetén az 
alumínium-foszfidot tartalmazó, elhasznált 
felhasználásra kész terméket eltávolítsák az 
élelmiszercikkek közül, majd ezt követően 
megfelelő várakozási időt alkalmazzanak, 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók 
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a 
felhasználás feltételei között szerepeljen a 
megfelelő egyéni és légzésvédő védőfelszerelés 
használata, 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme 
zárttéri füstöléses kezelés alatt, 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme 
zárttéri használat esetén a helyiségbe való 
visszatéréskor (a füstölés után), 
- a közelben tartózkodók védelme a gáz 
kiszivárgása ellen, zárttéri használat esetén, 
- a madarak és emlősök védelme. Az engedély 
feltételei között adott esetben szerepelniük kell 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint 
például a lyukak lezárása és a granulátumok 
tökéletes betakarása földdel, 
- a vízi szervezetek védelme. Az engedély 
feltételei között adott esetben szerepelniük kell 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például 
pufferzónák alkalmazása a kezelt terület és 
felszíni vizek között). 

267 267 Kalcium-foszfid CAS-szám: 1305-99-3 
CIPAC-szám: 505 

Kalcium-foszfid ≥ 160 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2014. 02.28. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Kizárólag rágcsálóirtó szerként való szabadtéri 
használata engedélyezhető, kalcium-foszfidot 
tartalmazó felhasználásra kész termék 
formájában. Csak szakképzett személyek 
használhatják. 
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Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2008. október 28-án 
véglegesített, a kalcium-foszfidra vonatkozó 
felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. 
és II. függelékében található következtetéseket. 
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező 
hatóság külön figyelmet fordít a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók 
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a 
felhasználás feltételei között szerepeljen a 
megfelelő egyéni és légzésvédő védőfelszerelés 
használata, 
- a madarak és emlősök védelme. Az engedély 
feltételei között adott esetben szerepelniük kell 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint 
például a lyukak lezárása és a granulátumok 
tökéletes betakarása földdel, 
- a vízi szervezetek védelme. Az engedély 
feltételei között adott esetben szerepelniük kell 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például 
pufferzónák alkalmazása a kezelt terület és 
felszíni vizek között). 

268 268 Magnézium-
foszfid 

CAS-szám: 12057-74-8 
CIPAC-szám: 228 

Magnézium-
foszfid 

≥ 880 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2014. 02.28. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Kizárólag rovarölő és rágcsálóirtó szerként való 
használata engedélyezhető, magnézium-
foszfidot tartalmazó felhasználásra kész termék 
formájában. Rágcsálóirtó szerként kizárólag 
szabadtéri használata engedélyezhető. Csak 
szakképzett személyek használhatják. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2008. október 28-án 
véglegesített, a magnézium-foszfidra vonatkozó 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. 
és II. függelékében található következtetéseket. 
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező 
hatóság külön figyelmet fordít a következőkre: 
- a fogyasztók védelme. Gondoskodik arról, hogy 
a szer raktári kártevők elleni használata esetén a 
magnézium-foszfidot tartalmazó, elhasznált 
készterméket eltávolítsák az élelmiszercikkek 
közül, majd ezt követően megfelelő várakozási 
időt alkalmazzanak, 
- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik 
arról, hogy a felhasználás feltételei között 
szerepeljen a megfelelő egyéni és légzésvédő 
védőfelszerelés használata, 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme 
zárttéri füstöléses kezelés alatt, 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme 
zárttéri használat esetén a helyiségbe való 
visszatéréskor (a füstölés után), 
- a közelben tartózkodók védelme a gáz 
kiszivárgása ellen zárttéri használat esetén, 
- a madarak és emlősök védelme. Az engedély 
feltételei között adott esetben szerepelniük kell 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint 
például a lyukak lezárása és a granulátumok 
tökéletes betakarása földdel, 
- a vízi szervezetek védelme. Az engedély 
feltételei között adott esetben szerepelniük kell 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például 
pufferzónák alkalmazása a kezelt terület és 
felszíni vizek között). 

269 269 Cimoxanil CAS-szám: 57966-95-7 
CIPAC-szám: 419 

1-[(E/Z)-2-ciano-
2-metoxiimino- 
acetil]-3-
etilkarbamid 

> 970 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2014. 02.28. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként való használata 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
Állandó Bizottság által 2008. október 28-án 
véglegesített, a cimoxanilre vonatkozó 
felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. 
és II. függelékében található következtetéseket. 
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező 
hatóság külön figyelmet fordít a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók 
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a 
felhasználás feltételei között szerepeljen 
megfelelő egyéni védőfelszerelés használata, 
- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot 
sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú 
területeken alkalmazzák, 
- a vízi szervezetek védelme. Gondoskodnak 
arról, hogy az engedély feltételei között adott 
esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő 
intézkedések (például pufferzónák alkalmazása). 

270 270 Dodemorf CAS-szám: 1593-77-7 
CIPAC-szám: 300 

cisz/transz-[4-
ciklododecil]-2,6-
dimetilmorfolin 

≥ 950 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2014. 02.28. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként való használata 
engedélyezhető, üvegházi dísznövényeknél. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2008. október 28-án 
véglegesített, a dodemorfra vonatkozó 
felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. 
és II. függelékében található következtetéseket. 
Ebben az átfogó értékelésben az  engedélyező 
hatóság külön figyelmet fordít a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók 
biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy adott 
esetben a felhasználás feltételei között 
szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés 
használata, 
- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot 
sérülékeny vízbázisú területeken alkalmazzák,  
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Az engedély feltételei között adott esetben 
szerepelniük kell kockázatcsökkentő 
intézkedéseknek. 

271 271 2,5-Diklór-
benzoesav-
metilészter 

CAS-szám: 2905-69-3 
CIPAC-szám: 686 

metil-2,5-tdiklór-
benzoá 

≥ 995 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2014. 02.28. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Kizárólag növekedésszabályozó és gombaölő 
szerként való zárttéri használata 
engedélyezhető, borszőlő oltásához. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2008. október 28-én 
véglegesített, a 2,5-diklór-benzoesav-
metilészterre vonatkozó felülvizsgálati 
jelentésben és különösen annak I. és II. 
függelékében található következtetéseket. 

272 272 Metamitron CAS-szám: 41394-05-2 
CIPAC-szám: 381 

4-amino-4,5-
dihidro-3-metil-
6-fenil-1,2,4-
triazin-5-on 

≥ 960 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2014. 02.28. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként való használata 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
Metamitront tartalmazó növényvédő szerek 
gumós növényektől különböző növényekhez 
való felhasználásának engedélyezése iránti 
kérelmek elbírálásakor az engedélyező hatóság 
külön figyelmet fordít az 5. § (5) bekezdésének  
c) pontjában előírt kritériumokra, és az engedély 
kiadása előtt gondoskodik arról, hogy 
valamennyi szükséges adat és információ 
rendelkezésre álljon.  
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2008. október 28-én 
véglegesített, a metamitronra vonatkozó 
felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. 
és II. függelékében található következtetéseket. 
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
hatóság külön figyelmet fordít a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik 
arról, hogy adott esetben a felhasználás 
feltételei között szerepeljen egyéni 
védőfelszerelés használata, 
- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot 
sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú 
területeken alkalmazzák, 
- a madarakra és emlősökre, valamint a nem 
célszervezet szárazföldi növényekre jelentett 
kockázat. 

Az engedély feltételei között adott esetben 
szerepelniük kell kockázatcsökkentő 
intézkedéseknek. 

273 273 Szulkotrion CAS-szám: 99105-77-8 
CIPAC-szám: 723 

2-(2-klór-4-
mezilbenzoil)- 
ciklohexan-1,3-
dion-1,3-dion 

≥ 950 g/kg 
Szennyezők: 
hidrogén-
cianid: 
legfeljebb  
80 mg/kg 
toluol: 
legfeljebb  
4 g/kg 

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2014. 02.28. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként való használata 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2008. október 28-án 
véglegesített, a szulkotrionra vonatkozó 
felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. 
és II. függelékében található következtetéseket. 
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező 
hatóság külön figyelmet fordít a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik 
arról, hogy adott esetben a felhasználás 
feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni 
védőfelszerelés használata, 
- a rovarevő madarakra, a nem célszervezet vízi 
és szárazföldi növényekre, és a nem célszervezet 
ízeltlábúakra jelentett kockázat.  

Az engedély feltételei között adott esetben 
szerepelniük kell kockázatcsökkentő 
intézkedéseknek. 
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274 274 Tebukonazol CAS-szám: 107534-96-3 
CIPAC-szám: 494 

(RS)-1-p-klór-
fenil-4,4-dimetil-
3-(1H-1,2,4-
triazol1-il-
metil)pentan- 
3-ol 

≥ 905 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2014. 02.28. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként való használata 
engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2008. október 28-án 
véglegesített, a tebukonazolra vonatkozó 
felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. 
és II. függelékében található következtetéseket. 
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező 
hatóság külön figyelmet fordít a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók 
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a 
felhasználás feltételei között szerepeljen 
megfelelő egyéni védőfelszerelés használata, 
- a fogyasztók expozíciója a tebukonazol (triazol) 
metabolitjainak, 
- a magevő madarak és emlősök, valamint a 
növényevő emlősök védelme. Gondoskodik 
arról, hogy az engedély feltételei között adott 
esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő 
intézkedések, 
- a vízi szervezetek védelme. Gondoskodik arról, 
hogy az engedély feltételei között adott esetben 
szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések 
(például pufferzónák alkalmazása). 

275 275 Triadimenol CAS-szám: 55219-65-3 
CIPAC-szám: 398 

(1RS,2RS;1RS, 
2SR)-1-(4-klór-
fenoxi)-3,3-
dimetil-1-(1H-
1,2,4-triazol- 
1-il)butan-2-ol 

≥ 920 g/kg  
"A" izomer 
(1RS,2SR),  
"B" izomer 
(1RS,2RS)  
"A" 
diasztereo- 
mer, RS + SR, 
tartomány: 
70–85%  

2009. 09.01. 2010. 03.01. 2014. 02.28. 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Kizárólag gombaölő szerként való használata 
engedélyezhető.  
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2008. október 28-én 
véglegesített, a triadimenolra vonatkozó 
felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. 



9148
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2010.évi19.szám

 
 

[Sor- 
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

  
  

Azonosító  
számok 

  
  

IUPAC név 

  
  

Tisztaság 

  
  

Hatályba- 
lépés  

időpontja 

  
Az  

alkalmazás  
kezdő 
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 A  
növényvédő 

szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 

"B" 
diasztereo- 
mer, RR + SS, 
tartomány: 
15–30% 

és II. függelékében található következtetéseket. 
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező 
hatóság külön figyelmet fordít a következőkre: 
- N-metilpirolidon jelenléte készítményekben a 
szerrel foglalkozók, más dolgozók és a közelben 
tartózkodók expozíciója tekintetében, 
- a madarak és emlősök védelme. Az ismert 
kockázatok tekintetében adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseket (például 
pufferzónák használata) kell alkalmazni. 

276 276 Benszulfuron CAS-szám: 83055-99-6 
CIPAC-szám: 502.201 

α-[(4,6-Dimetoxi-
pirimidin-2-il-
karbamoil)szulfa-
moil]-o-toluilsav 
(benszulfuron) 
metil-α-[(4,6-
dimetoxi-
pirimidin-2-il-
karbamoil)szulfa-
moil]-o-toluát 
(benszulfuron-
metil) 

≥ 975 g/kg 2009. 11.01. 2010. 05.01. 2014. 04.30. 2019. 10.31. A.RÉSZ 
Csak gyomirtóként használandó. 
B.RÉSZ 
A 6. számú  mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. 
december 8-án véglegesített, a benszulfuronra 
vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és 
különösen annak I. és II. függelékében található 
következtetéseket. Ebben az átfogó 
értékelésben az engedélyező hatóság külön 
figyelmet fordít a következőkre: 
- a vízi szervezetek védelme; az ismert 
kockázatok tekintetében adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseket (például 
pufferzónák kialakítása) kell alkalmazni, 
- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot 
sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú 
területeken alkalmazzák.  

277 277 Nátrium-5-
nitro-gvajakolát 

CAS-szám: 67233-85-6 
CIPAC-szám: nincs 

Nátrium-2-
metoxi-5-nitro-
fenolát 

≥ 980 g/kg 2009. 11.01. 2010. 05.01. 2014. 04.30. 2019. 10.31. A.RÉSZ 
Kizárólag növekedésszabályozóként való 
használata engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
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lépés  
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határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
Állandó Bizottság által 2008. december 2-án 
véglegesített, a nátrium-5-nitro-gvajakolátra, 
nátrium-o-nitro-fenolátra és nátrium-p-nitro-
fenolátra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben 
és különösen annak I. és II. függelékében 
található következtetéseket. Ebben az átfogó 
értékelésben az engedélyező hatóság külön 
figyelmet fordít a következőkre: 
- az iparilag gyártott technikai anyag 
specifikációját meg kell erősíteni és megfelelő 
analitikai adatokkal alá kell támasztani. A 
vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban 
szereplő anyagot össze kell hasonlítani a 
technikai anyag e specifikációjával, és annak 
alapján ellenőrizni kell, 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme. 
A terhelés csökkentése érdekében a használat 
engedélyezett feltételeinek elő kell írniuk 
megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és 
kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását, 
- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot 
sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú 
területeken alkalmazzák. Az engedély feltételei 
között adott esetben szerepelniük kell 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek.  

278 278 Nátrium-o-
nitro-fenolát 

CAS-szám: 824-39-5 
CIPAC-szám: nincs 

Nátrium-2-nitro-
fenolát; nátrium-
o-nitro-fenolát 

≥ 980 g/kg  
 
A következő 
szennyező 
anyagoknak 
van 
toxikológiai 
jelentősége: 
Fenol 
Legnagyobb 
tartalom:  
0,1 g/kg 
 

2009. 11.01. 2010. 05.01. 2014. 04.30. 2019. 10.31. A.RÉSZ 
Kizárólag növekedésszabályozóként való 
használata engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6 számú. mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által 2008. december 2-án 
véglegesített, a nátrium-5-nitro-gvajakolátra, 
nátrium-o-nitro-fenolátra és nátrium-p-nitro-
fenolátra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben 
és különösen annak I. és II. függelékében 
található következtetéseket. Ebben az átfogó 
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Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

  
  

Azonosító  
számok 
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sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
2,4-Dinitro-
fenol  
Legnagyobb 
tartalom:  
0,14 g/kg 
 
2,6-Dinitro-
fenol 
Legnagyobb 
tartalom:  
0,32 g/kg 

értékelésben az engedélyező hatóság külön 
figyelmet fordít a következőkre: 
- az iparilag gyártott technikai anyag 
specifikációját meg kell erősíteni és megfelelő 
analitikai adatokkal alá kell támasztani. A 
vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban 
szereplő anyagot össze kell hasonlítani a 
technikai anyag e specifikációjával, és annak 
alapján ellenőrizni kell, 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme. 
A terhelés csökkentése érdekében a használat 
engedélyezett feltételeinek elő kell írniuk 
megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és 
kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását, 
- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot 
sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú 
területeken alkalmazzák. Az engedély feltételei 
között adott esetben szerepelniük kell 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek.  

279 279 Nátrium-p-
nitro-fenolát 

CAS-szám: 824-78-2 
CIPAC-szám: nincs 

Nátrium-4-nitro-
fenolát; nátrium-
p-nitro-fenolát 

≥ 998 g/kg  
 
A következő 
szennyező 
anyagoknak 
van 
toxikológiai 
jelentősége:  
 
Fenol 
Legnagyobb 
tartalom:  
0,1 g/kg 
 
2,4-Dinitro-
fenol 
Legnagyobb 
tartalom:  
0,07 g/kg 

2009. 11.01. 2010. 05.01. 2014. 04.30. 2019. 10.31. A.RÉSZ 
Kizárólag növekedésszabályozóként való 
használata engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által 2008. december 2-án 
véglegesített, a nátrium-5-nitro-gvajakolátra, 
nátrium-o-nitro-fenolátra, és nátrium-p-nitro-
fenolátra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben 
és különösen annak I. és II. függelékében 
található következtetéseket. Ebben az átfogó 
értékelésben az engedélyező hatóság külön 
figyelmet fordít a következőkre: 
- az iparilag gyártott technikai anyag 
specifikációját meg kell erősíteni és megfelelő 
analitikai adatokkal alá kell támasztani. A 
vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban 
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Lejárat  
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Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
 
2,6-Dinitro-
fenol 
Legnagyobb 
tartalom:  
0,09 g/kg 

szereplő anyagot össze kell hasonlítani a 
technikai anyag e specifikációjával, és annak 
alapján ellenőrizni kell, 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme. 
A terhelés csökkentése érdekében a használat 
engedélyezett feltételeinek elő kell írniuk 
megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és 
kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását, 
- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot 
sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú 
területeken alkalmazzák. Az engedély feltételei 
között adott esetben szerepelniük kell 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek.  

280 280 Tebufenpirad CAS No119168-77-3 
CIPAC-szám: 725 

N-(4-Tercier-
butil-benzil)-4-
klór-3-etil-1-
metil-pirazol-5-
karboxamid 

≥ 980 g/kg 2009. 11.01. 2010. 05.01. 2014. 04.30. 2019. 10.31. A.RÉSZ 
Kizárólag atkaölő és rovarölő szerként való 
használata engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
Tebufenpiradot tartalmazó növényvédő szerek 
(a vízoldható csomagolásúak kivételével) 
felhasználásának engedélyezése iránti kérelmek 
elbírálásakor az engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell fordítania az 5. § 
(5) bekezdésének c) pontjában meghatározott 
kritériumokra, és az engedély kiadása előtt 
gondoskodnia kell arról, hogy valamennyi 
szükséges adat és információ rendelkezésre 
álljon. 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által 2008. december 2-án 
véglegesített, a tebufenpiradra vonatkozó 
felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. 
és II. függelékében található következtetéseket. 
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező 
hatóság külön figyelmet fordít a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók 
biztonsága. Gondoskodik továbbá arról, hogy a 
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Nr. 

  
  

Hatóanyag  
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 A  
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szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
felhasználás feltételei között szerepeljen 
megfelelő egyéni védőfelszerelés használata, 
- a vízi szervezetek védelme. Gondoskodik 
továbbá arról, hogy az engedély feltételei között 
adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő 
intézkedések (például pufferzónák kialakítása), 
- a rovarevő madarak védelme. Gondoskodik 
továbbá arról, hogy az engedélyezés feltételei 
között adott esetben szerepeljenek 
kockázatcsökkentő intézkedések. 

281 281 Klórmekvát CAS-szám: 7003-89-6 
(klórmekvát)  
CAS-szám: 999-81-5 
(klórmekvát-klorid) 
CIPAC-szám: 143 
(klórmekvát)  
CIPAC-szám: 143.302 
(klórmekvát-klorid) 

2-klór-etil-
trimetil-
ammónium 
(klórmekvát) 2-
klór-etil-trimetil-
ammónium-
klorid 
(klórmekvát-
klorid) 

≥ 636 g/kg  
Szennyező 
anyagok: 1,2-
diklór-etán: 
max. 0,1 g/kg 
(a száraz 
klórmekvát-
klorid 
tartalomhoz 
viszonyítva). 
 
Klór-etén 
(vinil-klorid): 
max.  
0,0005 g/kg (a 
száraz 
klórmekvát-
klorid 
tartalomhoz 
viszonyítva). 

2009. 12.01. 2010. 06.01. 2014. 05.31. 2019. 11.30. A.RÉSZ 
Kizárólag növényi növekedésszabályozóként 
történő felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet 
bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a 
klórmekvátot tartalmazó növényvédő szerek 
rozson és tritikálén kívüli felhasználását, 
tekintettel a fogyasztók terhelésére, különös 
figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott kritériumokra, és 
mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell 
győződnie arról, hogy az összes szükséges adat 
és információ rendelkezésre áll. 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni a klórmekvátról szóló, az Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. 
január 23-án véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen annak I. és II. 
függelékének a következtetéseit. Ebben az 
átfogó értékelésben az engedélyező hatóság 
külön figyelmet fordít a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik 
arról, hogy a felhasználás feltételei között 
szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés 
használata, 
- a madarak és az emlősök védelme.  
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Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 

Az engedély feltételei között adott esetben 
szerepelniük kell kockázatcsökkentő 
intézkedéseknek.  

282 282 Rézvegyületek: 
 
réz-hidroxid 
 
 
 
réz-oxiklorid 
 
 
 
 
Réz-oxid 
 
 
 

Bordeaux-i 
keverék 
 
 
Hárombázisú 
réz-szulfát 

 
 
CAS-szám: 20427-59-2 
CIPAC-szám: 44.305 
 
 

CAS-szám: 1332-65-6 or 
1332-40-7  
CIPAC-szám: 44.602 
 

 

CAS-szám: 1317-39-1 
CIPAC-szám: 44.603 

 
 
CAS-szám: 8011-63-0 
CIPAC-szám: 44.604 
 
 
CAS-szám: 12527-76-3 
CIPAC-szám: 44.306 

 
 
Réz(II)-hidroxid 
 
 

 
Diréz(II)-klorid-
trihidroxid 
 
 

 
Réz-oxid 
 
 
 
Nem besorolt 
 
 
 
Nem besorolt 

 
 
≥ 573 g/kg 
 
 
 
≥ 550 g/kg 
 
 
 
 
≥ 820 g/kg 
 
 
 
≥ 245 g/kg 
 
 
 
≥ 490 g/kg 
A következő 
szennyező 
anyagoknak 
toxikológiai 
jelentősége 
van, ezért 
nem 
haladhatják 
meg az alábbi 
szinteket: 
Ólom: max. 
0,0005 g/kg  
a réz- 

2009. 12.01. 2010. 06.01. 2014. 05.31. 2016. 11.30. A.RÉSZ 
Kizárólag baktériumölő és gombaölő szerként 
történő felhasználása engedélyezhető. 

B.RÉSZ  
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet 
bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a 
rezet tartalmazó növényvédő szerek üvegházi 
paradicsomon kívüli felhasználását, különös 
figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott kritériumokra, és 
mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell 
győződnie arról, hogy az összes szükséges adat 
és információ rendelkezésre áll. A 6. számú 
mellékletben meghatározott egységes elvek 
érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a 
rézvegyületekről szóló, az Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. 
január 23-án véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen annak I. és II. 
függelékének a következtetéseit. Ebben az 
átfogó értékelésben az engedélyező hatóság 
külön figyelmet fordít a következőkre: 

- a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott 
technikai anyag specifikációját meg kell 
erősíteni, és megfelelő analitikai adatokkal kell 
alátámasztani. A vizsgálathoz használt, a 
toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze 
kell hasonlítani a technikai anyag e 
specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni 
kell, 

- a szerrel foglalkozók és más   dolgozók 
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy adott 
esetben a felhasználás feltételei között 
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szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
tartalomhoz 
viszonyítva. 
Kadmium: 
max.  
0,0001 g/kg  
a réz- 
tartalomhoz 
viszonyítva. 
Arzén: max. 
0,0001 g/kg  
a réz- 
tartalomhoz 
viszonyítva. 

szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés 
használata, 

- a vizek és a nem célszervezetek védelme. Az 
ismert kockázatok tekintetében adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseket (például 
pufferzónák kialakítása) kell alkalmazni, 

- az alkalmazott hatóanyag mennyisége. 
Gondoskodik arról, hogy az alkalmazás 
gyakoriságát és számát tekintve az 
engedélyezett mennyiség a kívánt hatás 
eléréséhez minimálisan szükséges mennyiség 
legyen.  

Azokon a veszélyeztetett területeken, ahol a talaj 
rézzel való szennyezettsége aggodalomra ad 
okot, az engedélyező hatóságnak monitoring 
programokat kell indítania annak érdekében, 
hogy szükség szerint korlátozásokat – például 
maximálisan alkalmazható dózisokat – vezessen 
be. 

283 283 Propaquizafop CAS-szám: 111479-05-1 
CIPAC-szám: 173 

2-izopropilidén-
amino-oxietil 
(R)-2-[4-(6-klór-
kinoxalin-2-il-
oxi)feniloxi]-
propionát 

≥ 920 g/kg 
Toluol: 
maximális 
tartalom  
5 g/kg 

2009. 12.01. 2010. 06.01. 2014. 05.31. 2019. 11.30. A.RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 

B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni a propaquizafopról szóló, az 
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó 
Bizottság által 2009. január 23-án véglegesített 
felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak  
I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben 
az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság 
külön figyelmet fordít a következőkre: 
- a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott 
technikai anyag specifikációját meg kell 
erősíteni, és megfelelő analitikai adatokkal kell 
alátámasztani. A vizsgálathoz használt, a 



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2010.évi19.szám
9155

 
 

[Sor- 
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

  
  

Azonosító  
számok 

  
  

IUPAC név 

  
  

Tisztaság 

  
  

Hatályba- 
lépés  

időpontja 

  
Az  

alkalmazás  
kezdő 

időpontja 

 A  
növényvédő 

szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze 
kell hasonlítani a technikai anyag e 
specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni 
kell, 
- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik 
arról, hogy a felhasználás feltételei között 
szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés 
használata, 
- a vízi szervezetek és a nem célzott növények 
védelme. Gondoskodik továbbá arról, hogy az 
engedély feltételei között adott esetben 
szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések 
(például pufferzónák kialakítása), 
- a nem célzott ízeltlábúak védelme. 
Gondoskodik továbbá arról, hogy az engedély 
feltételei között adott esetben szerepeljenek 
kockázatcsökkentő intézkedések. 

284 284 Quizalofop-P: 
 
Quizalofop-P-
etil 
 
 
 
 
 
Quizalofop-P-
tefuril 

 
 
CAS-szám: 100646-51-3 
CIPAC-szám: 641.202 
 
 
 
 
 
CAS-szám: 119738-06-6 
CIPAC-szám: 641.226 

 
 
etil-(R)-2-[4-(6-
klór-kinoxalin-2-
il-oxi)fenoxi]-
propionát 

 
 
 
(RS)-Tetrahidro-
furfuril-(R)-2-[4-
(6-klór-kinoxalin-
2-il-oxi)fenoxi]-
propionát 

 
 
≥ 950 g/kg 
 
 
 
 
 

≥ 795 g/kg 

2009. 12.01. 2010. 06.01. 2014. 05.31. 2019. 11.30. A.RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni a quizalofop-P-ről szóló, az Élelmiszerlánc- 
és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 
2009. január 23-án véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen annak I. és II. 
függelékének a következtetéseit. Ebben az 
átfogó értékelésben az engedélyező hatóság 
külön figyelmet fordít a következőkre: 

- a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott 
technikai anyag specifikációját meg kell 
erősíteni, és megfelelő analitikai adatokkal kell 
alátámasztani. A vizsgálathoz használt, a 
toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze 
kell hasonlítani a technikai anyag e 
specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni 
kell, 
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EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

  
  

Azonosító  
számok 

  
  

IUPAC név 
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Az  
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kezdő 
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 A  
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sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók 
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a 
felhasználás feltételei között szerepeljen 
megfelelő egyéni védőfelszerelés használata, 
- a nem célzott növények védelme. Gondoskodik 
továbbá arról, hogy az engedély feltételei között 
adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő 
intézkedések (például pufferzónák kialakítása). 

Az engedély feltételei között adott esetben 
szerepelniük kell kockázatcsökkentő 
intézkedéseknek.  

285 285 Teflubenzuron CAS-szám: 83121-18-0 
CIPAC-szám: 450 

1-(3,5-diklór-2,4-
difluor-fenil)-3-
(2,6-difluor-
benzoil)-
karbamid 

≥ 970 g/kg 2009. 12.01. 2010. 06.01. 2014. 05.31. 2019. 11.30. 
A.RÉSZ 
Kizárólag üvegházi rovarölő szerként 
(mesterséges tápközegen vagy zárt 
hidroponikus rendszerekben) történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet 
bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a 
teflubenzuront tartalmazó növényvédő szerek 
üvegházi paradicsomon kívüli felhasználását, 
különös figyelmet kell fordítania az 5. §  
(5) bekezdésének c) pontjában meghatározott 
kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, 
meg kell győződnie arról, hogy az összes 
szükséges adat és információ rendelkezésre áll. 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni a teflubenzuronról szóló, az 
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó 
Bizottság által 2009. január 23-án véglegesített 
felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak  
I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben 
az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság 
külön figyelmet fordít a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók 
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy adott 
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Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
esetben a felhasználás feltételei között 
szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés 
használata, 
- a vízi szervezetek védelme. Üvegházban 
történő felhasználás esetén minimálisra kell 
csökkenteni az üvegházból kijutó 
szermennyiséget, amely semmi esetre sem 
érheti el jelentős mennyiségben a közelben 
található víztesteket, 
- a méhek védelme, melyek üvegházba történő 
bejutását meg kell akadályozni, 
- az üvegházba szándékosan betelepített 
beporzó méhcsaládok védelme, 
- a kondenzvíz, a szivárgóvíz és a tápközeg 
biztonságos elhelyezése annak érdekében, hogy 
ki lehessen zárni a nem célszervezetekre 
jelentett kockázatokat, valamint a felszíni és a 
felszín alatti vizek szennyezését. 

Az engedély feltételei között adott esetben 
szerepelniük kell kockázatcsökkentő 
intézkedéseknek. 

286 286 Zéta-
cipermetrin 
 
 

 

CAS-szám: 52315-07-8 
CIPAC-szám: 733 

Az alábbi 
sztereoizomerek 
keveréke (S)-α-
ciano-3-fenoxi-
benzil-
(1RS,3RS;1RS,3SR)
-3-(2,2-diklór-
vinil)-2,2-
dimetil-
ciklopropán-
karboxilát, ahol 
az (S);(1RS,3RS) 
izomerpárnak az 
(S);(1RS,3SR) 
izomerpárhoz 
viszonyított 
aránya  

≥ 850 g/kg 
Szennyező 
anyagok: 
toluol: max.  
2 g/kg 
kátrány: max. 
12,5 g/kg 

2009. 12. 01. 2010. 06.01. 2014. 05.31. 2019. 11.30. 
A.RÉSZ 
Kizárólag rovarölő szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet 
bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a 
zéta-cipermetrint tartalmazó növényvédő szerek 
gabonákon kívüli felhasználását, különös 
tekintettel a fogyasztók mPB-aldehid-
terhelésére (feldolgozás során kialakuló 
bomlástermék), különös figyelmet kell fordítania 
az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen 
engedélyt ad ki, meg kell győződnie arról, hogy 
az összes szükséges adat és információ 
rendelkezésre áll. A 6. számú mellékletben 
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Lejárat  
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Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
a 45-55 : 55-45 
tartományba 
esik. 

meghatározott egységes elvek érvényesítése 
érdekében figyelembe kell venni a zéta-
cipermetrinről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. 
január 23-án véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen annak I. és  
II. függelékének a következtetéseit. Ebben az 
átfogó értékelésben az engedélyező hatóság 
külön figyelmet fordít a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik 
arról, hogy adott esetben a felhasználás 
feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni 
védőfelszerelés használata, 
- a madarak, a vízi szervezetek, a méhek, a nem 
célzott ízeltlábúak és a nem célzott, talajlakó 
makroorganizmusok védelme. 

Az engedély feltételei között adott esetben 
szerepelniük kell kockázatcsökkentő 
intézkedéseknek.  

287 287 Klórszulfuron CAS-szám: 64902-72-3 
CIPAC-szám: 391 

1-(2-
klórfenilszulfonil)-
3-(4-metoxi-6-
metil-1,3,5-
triazin-2-il)urea 

≥ 950 g/kg 
Szennyező- 
anyagok: 
legfeljebb  
5 g/kg  
2-klórbenzén-
szulfonamid 
(IN-A4097) és 
legfeljebb  
6 g/kg  
4-metoxi- 
6-metil-1,3,5-
triazin-2-amin 
(IN-A4098) 

2010. 01.01. 2010. 07.01. 2014. 06.30. 2019. 12.31. A.RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által 2009. február 26-án 
véglegesített, klórszulfuronról szóló 
felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak  
I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen 
átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell fordítania a következőkre: 

- a vízi szervezetek és a kezelésre nem szánt 
növények védelme. Az ismert kockázatok 
tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő 
intézkedéseket (például pufferzónák) kell 
alkalmazni, 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 

- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot 
sérülékeny vízbázisú és/vagy éghajlati adottságú 
területen alkalmazzák. 

288 288 Kiromazin CAS-szám: 66215-27-8 
CIPAC-szám: 420 

N-ciklopropil-
1,3,5-triazin-
2,4,6-triamin 

≥ 950 g/kg 2010. 01.01. 2010. 07.01. 2014. 06.30. 2019. 12.31. A.RÉSZ 
Kizárólag üvegházban, rovarölő szerként való 
használata engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
Amikor az engedélyező hatóság arra irányuló 
kérelmet bírál el, hogy engedélyezze egy 
kiromazint tartalmazó növényvédő szer 
paradicsomon kívüli felhasználását, akkor – 
tekintettel a fogyasztók kitettségére – különös 
figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott kritériumokra, és az 
engedély kiadása előtt biztosítania kell, hogy az 
összes szükséges adat és információ 
rendelkezésre álljon.  
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által 2009. február 26-án 
véglegesített, kiromazinról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen a jelentés I. és  
II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó 
értékelésben az engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell fordítania a következőkre: 
- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot 
sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú 
területeken alkalmazzák, 
- a vízi szervezetek védelme, 
- a beporzók védelme.  

Az engedély feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell.  

289 289 Dimetaklór CAS-szám: 50563-36-5 
CIPAC-szám: 688 

2-klór-N-(2-
metoxietil)acet-
2',6'-xilidid 

≥ 950 g/kg 
Szennyező- 
anyag: 

2010. 01.01. 2010. 07.01. 2014. 06.30. 2019. 12.31. A.RÉSZ 
Kizárólag gyomirtóként való használata 
engedélyezhető legfeljebb 1,0 kg/ha 
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Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
legfeljebb  
0,5 g/kg 2,6–
dimetilanilin 

mennyiségben, ugyanazon a területen 
háromévenként. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által 2009. február 26-án 
véglegesített, dimetaklórról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen a jelentés I. és  
II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó 
értékelésben az engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell fordítania a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik 
arról, hogy a felhasználás feltételei között 
szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés 
használata, 
- a vízi szervezetek és a kezelésre nem szánt 
növények védelme. Az ismert kockázatok 
tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő 
intézkedéseket (például pufferzónákat) kell 
alkalmazni, 
- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot 
sérülékeny vízbázisú és/vagy éghajlati adottságú 
területen alkalmazzák, 

Az engedélyezés feltételéül kell szabni, hogy 
kockázatcsökkentő intézkedésekre kerüljön sor, 
a sérülékeny térségekben pedig szükség esetén 
monitoring programot kell indítani a felszín 
alatti vizek CGA 50266, CGA 354742, CGA 
102935 és SYN 528702 metabolitok általi 
esetleges szennyeződésének ellenőrzésére. 

290 290 Etofenprox CAS-szám: 80844-07-1 
CIPAC-szám: 471 

2-(4-etoxifenil)-
2-metilpropil 3-
fenoxibenzil éter

≥ 980 g/kg 2010. 01.01. 2010. 07.01. 2014. 06.30. 2019. 12.31. A.RÉSZ 
Kizárólag rovarölő szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell 
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 A  
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sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által 2009. február 26-án 
véglegesített, etofenproxról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen a jelentés I. és  
II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó 
értékelésben az engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell fordítania a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók 
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a 
felhasználás feltételei között szerepeljen 
megfelelő egyéni védőfelszerelés használata, 
- a vízi szervezetek védelme. Az ismert 
kockázatok tekintetében adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseket (például 
pufferzónákat) kell alkalmazni, 
- a méhek és a nem célzott ízeltlábúak védelme. 
Az ismert kockázatok tekintetében adott 
esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket 
(például pufferzónákat) kell alkalmazni. 

291 291 Lufenuron CAS-szám: 103055-07-8 
CIPAC-szám: 704 

(RS)-1-[2,5-
diklór-4-
(1,1,2,3,3,3-
hexafluor-
propoxi)-fenil]-3-
(2,6-
difluorbenzoil)-
urea 

≥ 970 g/kg 2010. 01.01. 2010. 07.01. 2014. 06.30. 2019. 12.31. A.RÉSZ 
Kizárólag rovarölőként zárttéri felhasználásra 
vagy szabadtéri rovarcsapdákban való 
felhasználásra engedélyezett. 
B.RÉSZ 
A 6. számú  mellékletben meghatározott 
egységes elvek megvalósítása érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és  
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által  
2009. február 26-án véglegesített, lufenuronról 
szóló felülvizsgálati jelentésnek és különösen  
a jelentés I. és II. függelékének  
a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben  
az engedélyező hatóságnak  
különös figyelmet kell fordítania  
a következőkre: 
- a környezetben történő hosszas megmaradás 
és a bioakkumuláció magas kockázata. 
Biztosítania kell, hogy a lufenuron használata  
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
ne járjon hosszú távú káros hatással a nem 
célzott szervezetekre, 
- a sérülékeny helyzetű madarak, emlősök, 
talajban élő nem célzott szervezetek, méhek, 
nem célzott ízeltlábúak, felszíni vizek és vízi 
szervezetek védelme. 

292 292 Penkonazol CAS-szám: 66246-88-6 
CIPAC-szám: 446 

(RS) 1-[2-(2,4-
diklór-
fenil)pentil]-1H-
[1,2,4] triazol 

≥ 950 g/kg 2010. 01.01. 2010. 07.01. 2014. 06.30. 2019. 12.31. A.RÉSZ 
Kizárólag üvegházban, gombaölő szerként való 
használata engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által 2009. február 26-án 
véglegesített, penkonazolról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen a jelentés I. és  
II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó 
értékelésben az engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell fordítania a következőkre: 
- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot 
sérülékeny vízbázisú és/vagy éghajlati adottságú 
területen alkalmazzák. 

Az engedély feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell. 

293 293  triallát CAS No 2303-17-5  
CIPAC No 97 

S-2,3,3-
trichloroallyl di-
isopropyl 
(thiocarbamate) 

≥ 940 g/kg 
NDIPA 
(Nitroso-
diisopropyl- 
amine) max. 
0.02 mg/kg 

2010. 01.01. 2010. 07.01. 2014. 06.30. 2019. 12.31. A.RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által 2009. február 26-án 
véglegesített, triallátról szóló felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen a jelentés I. és  
II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó 
értékelésben az engedélyező hatóságnak 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
különös figyelmet kell fordítania a következőkre: 
- a szerrel foglalkozók biztonsága. 
Gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás 
feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni 
védőfelszerelés használata, 
- a fogyasztó étkezési kitettsége a kezelt 
terményekben, illetve a vetésforgóban utána 
következő terményekben és az állati eredetű 
termékekben található triallát-maradékoknak, 
- a vízi szervezetek és a nem célzott növények 
védelme. Gondoskodnia kell továbbá arról, hogy 
az engedély feltételei között adott esetben  
kockázatcsökkentő intézkedéseket (például 
pufferzónákat) alkalmazzon, 
- a felszín alatti vizek esetleges TCPSA 
degradációs termékekkel történő 
szennyeződésének lehetősége, ha a 
hatóanyagot sérülékeny vízbázisú és/vagy 
éghajlati adottságú területen alkalmazzák. Az 
engedélyezés feltételei között szükség szerint 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell.  

294 294 Trifluszulfuron CAS-szám: 126535-15-7 
CIPAC-szám: 731 

2-[4-
dimetilamino-6-
(2,2,2-
trifluoretox)-
1,3,5-triazin-2-
ilkarbamoil- 
szulfamoil]- 
m-toluik sav 

≥ 960 g/kg  

Legfeljebb  
6 g/kg N,N-
dimetil-6-
(2,2,2-
trifluoretoxi)-
1,3,5-triazin-
2,4-diamin 

2010. 01.01. 2010. 07.01. 2014. 06.30. 2019. 12.31. A.RÉSZ 
Kizárólag gyomirtóként való használata 
engedélyezhető legfeljebb 60 g/ha 
mennyiségben cukorrépára és takarmányrépára, 
ugyanazon a területen háromévenként. A kezelt 
termény levélzete nem adható állatnak 
takarmányként. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által 2009. február 26-án 
véglegesített, trifluszulfuronról szóló 
felülvizsgálati jelentésnek és különösen a 
jelentés I. és II. függelékének a következtetéseit. 
Ezen átfogó értékelésben az engedélyező 
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Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a 
következőkre: 
- a fogyasztó étkezési kitettsége az IN-M7222 és 
IN-E7710 metabolitnak, amely a vetésforgóban 
utána következő terményekben és az állati 
eredetű termékekben található, 
- a vízi szervezetek és a vízi növények védelme a 
trifluszulfuron és az IN-66036 metabolit okozta 
veszélytől. Gondoskodik továbbá arról, hogy az 
engedély feltételei között adott esetben  
kockázatcsökkentő intézkedéseket (például 
pufferzónákat) alkalmazzon, 
- a felszín alatti vizek esetleges IN-M7222 és IN-
W6725 degradációs termékekkel történő 
szennyeződésének lehetősége, ha a 
hatóanyagot sérülékeny vízbázisú és/vagy 
éghajlati adottságú területen alkalmazzák. Az 
engedélyezés feltételei között szükség szerint 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell. 

295 295 difenakum CAS-szám: 56073-07-5 
CIPAC-szám: 514 

3-
(1RS,3RS;1RS,3SR)
-3-bfenil-4-yl-
1,2,3,4-
tetrahidro-1-
nafthil]-4-
hidroxikumarin 

≥ 905 g/kg 2010. 01.01. 2010 07.01. 2014. 06.30. 2019. 12.30. A.RÉSZ 
Kizárólag rágcsálóirtó szerként való használata 
engedélyezett, speciális szerkezetű, jogosulatlan 
felnyitás ellen védett biztonsági csalétektartó 
dobozokban elhelyezett, előkészített csali 
formájában. A termékekben a hatóanyag 
névleges koncentrációja nem több 50 mg/kg-
nál. Csak szakképzett személyek használhatják. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni a difenakumról szóló, az Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. 
február 26-án véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen annak I. és  
II. függelékének a következtetéseit. Ebben az 
átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell fordítania a madarak és a 
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Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
nem célszervezet emlősök elsődleges és 
másodlagos mérgezés elleni védelmére. Adott 
esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell 
alkalmazni. 

296 296 Didecil-dimetil-
ammónium-
klorid 

CAS: nincs 
CIPAC: nincs 

A didecil-
dimetilammó- 
nium-klorid a 
kvaterner alkil-
ammóniumsók 
keveréke, ahol 
az alkilláncok 
jellemző 
hosszúsága C8, 
C10 és C12 (több 
mint 90%-uké 
C10) 

≥ 70% 
(technikai 
tisztaságú) 

2010. 01.01. 2010 07.01. 2014. 06.30. 2019. 12.30. A.RÉSZ 
Kizárólag baktériumölőként, gombaölőként, 
gyomirtóként és algairtóként történő zárttéri 
használata engedélyezett szobanövényekhez. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni a didecil-dimetilammónium-kloridról 
szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által 2009. március 12-én 
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és 
különösen annak I. és II. függelékének a 
következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben 
az engedélyező hatóságnak különös figyelmet 
kell fordítania: 
- a szerrel foglalkozók és a dolgozók 
biztonságának védelmére. Az engedélyezett 
alkalmazási feltételeknek megfelelő egyéni 
védőfelszerelés használatát és az expozíció 
mérséklésére kockázatcsökkentő intézkedéseket 
kell előírniuk, 
- a vízi szervezetek védelmére.  

Az engedély feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell.  

297 297 Kén CAS-szám: 7704-34-9 
CIPAC-szám: 18 

Kén ≥ 990 g/kg 2010. 01.01. 2010. 07.01. 2014. 06.30. 2019. 12.30. A.RÉSZ 
Felhasználása csak gombaölő vagy atkaölő 
szerként engedélyezhető. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell 
venni a kénről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
március 12-én véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen annak I. és  
II. függelékének a következtetéseit. Ebben az 
átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell fordítania: 
- a madarak, emlősök, vízi szervezetek és a nem 
célszervezet ízeltlábúak védelmére. Az engedély 
feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell. 

298 - Tetrakonazol CAS-szám: 112281-77-3 
CIPAC-szám: 726 

(RS)-2-(2,4-
Diklór-fenil)-3-
(1H-1,2,4-triazol-
1-il)propil-
1,1,2,2-
tetrafluor-etil-
éter 

≥ 950 g/kg 
(racém 
keverék) 
Toluol-
szennyeződés: 
legfeljebb  
13 g/kg 

2010. 01.01. 2010. 07.01. 2014. 06.30. 2019. 12.31. A.RÉSZ 
Használata kizárólag gombaölő szerként, 
szántóföldi növények esetében engedélyezhető, 
legfeljebb 0,1 kg/ha mennyiségben és 
ugyanazon a területen háromévenként. 
Használatát tilos engedélyezni alma vagy szőlő 
esetében. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott  
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és  
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által  
2009. február 26-án véglegesített, a 
tetrakonazolra vonatkozó  
felülvizsgálati jelentésben és különösen annak  
I. és II. függelékében található 
következtetéseket. Ezen átfogó értékelésben  
az engedélyező hatóságnak különös figyelmet 
kell fordítania a következőkre: 
- a vízi szervezetek és a nem célszervezetnek 
tekintett növények védelme. Az ismert 
kockázatok tekintetében adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseket (például 
pufferzónákat) kell alkalmazni, 
- a felszín alatti vizek védelme,  
ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú  
és/vagy éghajlati adottságú területen 
alkalmazzák.  
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
299 - Metomil CAS-szám: 16752-77-50 

CIPAC-szám: 264 
S-Metil-(EZ)-N-
(metilkarbamoil-
oxi)tioacetimidát

≥ 980 g/kg 2009. 09.01. 2010. 02.01. - 2019. 08.31. A.RÉSZ 
Használata rovarölő szerként csak zöldségek 
esetében engedélyezhető, alkalmanként  
0,25 kg/hektárt meg nem haladó hatóanyag-
dózisban, és idényenként legfeljebb  
2 kijuttatásra. Csak szakképzett személyek általi 
felhasználásra engedélyezett. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes 
elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell 
venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által 2009. június 12-én 
véglegesített, a metomilra vonatkozó felülvizsgálati 
jelentésben és különösen annak I. és  
II. függelékében található következtetéseket.  
Az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak 
különös figyelmet kell fordítania: 

- a szert kezelő személyek biztonságára: a 
felhasználás feltételei között megfelelő egyéni 
védőeszköz alkalmazására vonatkozó 
követelménynek kell szerepelnie; különös 
figyelmet kell fordítani a szerrel foglalkozók 
expozíciójára háti permetezők vagy a 
kijuttatásához használt kézi készülékek 
használata esetén, 

- a madarak védelmére, 

- a vízi szervezetek védelmére: az engedélyezés 
feltételei között szükség szerint 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek – például 
pufferzónák kialakításának és a lefolyás és az 
elsodródás csökkentését célzó szórófejek 
alkalmazásának – is szerepelniük kell, 

- a nem célzott ízeltlábúak, különösen a méhek 
védelmére: kockázatcsökkentő intézkedések a 
méhekkel való minden érintkezés elkerülése 
érdekében.  
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[Sor- 
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

  
  

Azonosító  
számok 

  
  

IUPAC név 

  
  

Tisztaság 

  
  

Hatályba- 
lépés  

időpontja 

  
Az  

alkalmazás  
kezdő 

időpontja 

 A  
növényvédő 

szerek  
újraértékelé- 

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 

Az engedélyező hatóság biztosítja, hogy a 
metomil-alapú készítmények hatékony riasztó- 
és/vagy hánytatószereket tartalmaznak. 

Az engedély feltételei között adott esetben 
további kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell. 

300 - Paraffinolajok CAS-szám: 64742-46-7  
CAS-szám: 72623-86-0  
CAS-szám: 97862-82-3  
CIPAC-szám: n.a. 

paraffinolaj Európai 
gyógyszer- 
könyv 6.0 

2010. 01.01. 2010. 07.01. 2014. 06.30. 2019. 12.31. A.RÉSZ 
Kizárólag a rovarölő vagy atkaölő szerként való 
használat engedélyezett. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletbe foglalt egységes elvek 
megvalósítása érdekében figyelembe kell venni 
a CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 és CAS 
97862-82-3 szám alatt regisztrált 
paraffinolajokról szóló felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit és különösen annak I. és  
II. függelékét.  

Az alkalmazás feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell. 

301 - Paraffinolaj CAS-szám: 8042-47-5 
CIPAC-szám: n.a. 

paraffinolaj Európai 
gyógyszer- 
könyv 6.0 

2010. 01.01. 2010. 07.01. 2014. 06.30. 2019. 12.31. A.RÉSZ 
Kizárólag a rovarölő vagy atkaölő szerként való 
használat engedélyezett. 
B.RÉSZ 
A 6. számú mellékletbe foglalt egységes elvek 
megvalósítása érdekében figyelembe kell venni 
a CAS 8042-47-5 szám alatt regisztrált 
paraffinolajról szóló felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit és különösen annak I. és  
II. függelékét. 

Az alkalmazás feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell.” 

 



A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 5/2010. (II. 16.) KHEM rendelete
a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok
felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggõ feladatok
ellátásáról

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti

kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályai tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §

(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §

6. l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)

Korm. rendelet 1. § a) és j) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket

rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya – a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú

mellékletében szereplõ fejezetrendre vonatkozóan – a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

(a továbbiakban: minisztérium) alábbi fejezeti kezelésû elõirányzataira terjed ki:

a) Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat (12. cím, 05. alcím, 02. jogcímcsoport, a továbbiakban: Útpénztár);

b) Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése fejezeti kezelésû elõirányzat (12. cím, 05. alcím, 01. jogcímcsoport,

a továbbiakban: gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzat);

c) Határkikötõk mûködtetése fejezeti kezelésû elõirányzat (12. cím, 05. alcím, 16. jogcímcsoport);

d) M60 autópálya Pécs–Szentdénes közötti szakasz elõkészítési munkálatainak teljes befejezése fejezeti kezelésû

elõirányzat (12. cím, 05. alcím, 48. jogcímcsoport);

e) M44-es út Kecskemét–Békéscsaba közötti elõkészítési munkálatainak teljes befejezése fejezeti kezelésû

elõirányzat (12. cím, 05. alcím, 49. jogcímcsoport).

2. Az országos közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatokkal

összefüggõ feladatok ellátásáról

2. § (1) Az állami tulajdonba tartozó országos közúthálózat továbbá az országos közlekedési hálózat fejlesztésének

finanszírozási céljait szolgáló, e rendelet hatálya alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésével,

mûködtetésével, valamint felhasználásával kapcsolatos, e rendeletben meghatározott feladatokat a közúti

közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 32. § (4) bekezdésében foglaltak szerint

a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) látja el.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok kezeléséhez és mûködtetéséhez kapcsolódó költségek

mértéke nem lehet több, mint az 1. § a)–e) pontjában meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzatok kiadási

elõirányzatának 5%-a. Az e rendelet hatálya alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére visszterhesen

támogatás (kölcsön) nem nyújtható, elõleg nem folyósítható, továbbá a fejezeti kezelésû elõirányzatokat megilletõ

követelésrõl lemondani csak törvényben meghatározott esetben lehet.

(3) Az országos közutak vagyonkezelõjeként a KKK mûködteti az országos közúthálózat – kivéve a koncessziós szerzõdés

keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak – vagyonnyilvántartását

a 3. §-ban és az 5. §-ban meghatározott gazdasági társaságok közremûködésével.

3. § (1) Az 1. § a)–b) pontjában meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználása során a terveztetés körében

a hálózatfejlesztési tervek, az ezekhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok, forgalmi tanulmányok,

döntés-elõkészítõ tanulmányok elkészíttetésével kapcsolatos feladatokat a KKK látja el.

(2) A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) feladatkörébe

tartozó, az 1. § a)–b) és d)–e) pontjában meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére megvalósítandó

projektek tanulmányterveit a NIF Zrt. készítteti el, ezt követõen a KKK – véleményével ellátva – benyújtja a miniszter

számára jóváhagyásra.
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(3) A koncessziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult és megvalósuló beruházások

kivételével, az országos közutakon az új nyomvonalon megvalósuló létesítmények beruházása, a 11,5 tonna

tengelyterhelésre történõ burkolat-megerõsítések vagy a meglévõ létesítmények kapacitásbõvítéssel járó fejlesztése

tekintetében az egyes beruházások megvalósítását a miniszter hagyja jóvá. Ezt követõen, az 1. § a)–b) és

d)–e) pontjában meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásával összefüggésben az állami

megrendelõi (építtetõi) feladatokat – beleértve az elõkészítést, a területbiztosítást, a KKK feladatkörébe nem utalt

terveztetést, a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a szerzõdéskötéseket, a szerzõdések teljesítésének igazolását –

a NIF Zrt. végzi, illetve végezteti.

(4) Az 1. § a) pontjában meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásával összefüggésben a KKK-val – a Kkt.

29. § (1) bekezdése szerint – megkötött szerzõdés esetén az állami megrendelõi (építtetõi) feladatokat az építési

engedélyhez nem kötött, valamint a külön jogszabályban meghatározott építési munkák tekintetében – beleértve

az elõkészítést, a területbiztosítást, a terveztetést, a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a szerzõdéskötéseket,

a szerzõdések teljesítésének igazolását – a közútkezelõ is végezheti, vagy végeztetheti.

(5) A NIF Zrt. a (3) bekezdésben, valamint a 9. § (1) bekezdés 10.) és 11.) pontjában meghatározott tevékenységével

kapcsolatos ráfordításai ellentételezésére – a KKK-val kötött szerzõdés alapján – az Útpénztárból biztosított

támogatásban részesülhet.

4. § (1) A Magyar Közút Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút Zrt.) által végzett,

az országos közutakhoz kapcsolódó, részben vagy egészben európai uniós forrásokból megvalósított beruházások

esetében a Magyar Közút Zrt. a Kkt. 29. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles a forrásokat rendelkezésre

bocsátó szervvel elszámolni, és a létrehozott eszközöket, továbbá az elvégzett értéknövelõ beruházásokat térítés

nélkül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.), illetve a vagyonkezelõ részére átadni.

(2) Az 1. § a)–b) és d)–e) pontjában meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásához kapcsolódóan

az országos közutak fejlesztése körében a befejezett beruházásokhoz felhasznált ingatlanok jogi helyzetének

rendezését (területrendezést) és az ahhoz kapcsolódó feladatokat, valamint a KKK vagyonkezelésében lévõ ingatlanok

hasznosításához szükséges területszerzést a KKK végzi el, vagy azt megbízás alapján mással elvégeztetheti.

5. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásával összefüggésben a gyorsforgalmi

utak nélküli országos közúthálózat üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatait, valamint az egyes fejlesztési

munkákkal kapcsolatos tevékenységet a KKK-val kötött szerzõdés alapján a Magyar Közút Zrt. látja el. A Magyar

Közút Zrt. által végzett munkák mûszaki ellenõrzését a KKK látja el.

(2) Az 1. § a) pontjában meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásával összefüggésben a gyorsforgalmi

utak – kivéve a koncessziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos

közutakat – üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatait, valamint az egyes fejlesztési munkákkal kapcsolatos

tevékenységet a KKK-val kötött szerzõdés alapján az Állami Autópálya Kezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

(a továbbiakban: ÁAK Zrt.) látja el. Az ÁAK Zrt. által végzett munkák mûszaki ellenõrzését a KKK látja el.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstõl eltérõen azon országos közúti szakaszok tekintetében, ahol a közútkezelõ a miniszter döntése

alapján a Kkt. 33. §-a (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint kerül kiválasztásra, az 1. § a) pontjában meghatározott

fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásához kapcsolódóan az üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatokat,

valamint az egyes fejlesztési munkákkal kapcsolatos tevékenységet a KKK-val kötött szerzõdés alapján

a versenyeztetési eljárásban kiválasztott szervezet látja el. A versenyeztetési eljárásban kiválasztott szervezet által

végzett munkák mûszaki ellenõrzését a KKK látja el.

(4) Az 1. § a)–b) és d)–e) pontjában meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználása során az útügyi

mûszaki-gazdasági szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységet a KKK vagy a KKK döntésének megfelelõen a NIF Zrt.

és a Magyar Közút Zrt. a 11. § (5) bekezdésében meghatározott feladatmegosztásban végzi, illetve végezteti.
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3. A KKK-nak az elõirányzatok felhasználásával összefüggõ felügyeleti, ellenõrzési jogkörével kapcsolatos

egyéb feladatok

6. § (1) A KKK helyszíni ellenõrzés és egyeztetés céljából a 3–5. §-ban meghatározott gazdasági társaságok külön

jogszabályban meghatározottak szerint vezetett, továbbá az e rendeletben szabályozott – fejezeti kezelésû

elõirányzatok felhasználásával és elszámolásával kapcsolatos – nyilvántartásaiba, szerzõdéseibe, továbbá

a hivatkozott elõirányzatok tervezését, felhasználását és a feladatok végrehajtását érintõ valamennyi okiratába

betekinthet, abból adatokat, tájékoztatást kérhet, azokról másolatot készíthet, a vagyonkezelésébe kerülõ országos

közutak építése során szakfelügyeleti ellenõrzést végezhet.

(2) A minisztérium a KKK közremûködésével ellenõrzi a külön jogszabály szerinti díjköteles utak díjfizetés ellenében

történõ használatához kapcsolódó ellenõrzési feladatok végrehajtását.

(3) A koncessziós szerzõdés keretében megvalósult és megvalósuló országos közutakkal összefüggésben a KKK:

a) a koncessziós szerzõdésben, valamint a miniszter által kiállított megbízólevélben foglaltak szerint ellátja

a koncessziós szerzõdés alapján épített hálózati elemeken a koncesszor által végzett üzemeltetési, valamint

fenntartási feladatoknak és a koncesszor jelentéseinek ellenõrzését,

b) az ellenõrzések alapján a koncessziós szerzõdések megfelelõ teljesítésérõl üzemeltetési-fenntartási teljesítési

jelentést készít,

c) helyszíni szemle és a burkolatállapot adatai alapján ellátja a koncesszor éves felújítási programjának

véleményezését.

(4) A KKK a kivitelezés minõségének ellenõrzésére a miniszter által kijelölt, a megrendelõi és a kivitelezõi

minõségvizsgálati laboratóriumoktól független, akkreditált útépítési laboratóriumot vonhat be.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, amennyiben a miniszter döntése alapján az adott országos közúti szakasz

tekintetében a közútkezelõ a Kkt. 33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint kerül kiválasztásra, úgy a KKK és

a közútkezelõ között megkötött szerzõdés hatálya alá tartozó országos közutakkal összefüggésben a KKK:

a) ellátja a szerzõdés alapján üzemeltetett hálózati elemeken a közútkezelõ által végzett üzemeltetési feladatoknak

és a közútkezelõ jelentéseinek ellenõrzését,

b) a szerzõdés megfelelõ teljesítésérõl üzemeltetési-fenntartási teljesítési jelentést készít,

c) helyszíni szemle és a burkolatállapot adatai alapján ellátja a közútkezelõ éves felújítási programjával kapcsolatos

szerzõdésben rögzített feladatokat, és

d) gyakorolja a közútkezelõvel kötött szerzõdésben meghatározott egyéb ellenõrzési tevékenységét.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, amennyiben az állam a gazdasági társaságként mûködõ, a használati díj és

pótdíj beszedésére jogosult szervezetben fennálló tulajdoni részesedését részben vagy egészben magántulajdonosok

részére értékesíti, úgy a használati díj beszedésére jogosult szervezet által az autópályák, autóutak és fõutak

használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: a Díjrendelet) 1. § (2)–(3) bekezdése

alapján kötött szerzõdés hatálya alá tartozó országos közutakkal összefüggésben a KKK:

a) a használati díj beszedésére jogosult szervezettel a Díjrendelet 1. § (2)–(3) bekezdése alapján kötött szerzõdésben

foglaltak szerint ellátja a használati díj beszedésére jogosult szervezet által végzett díjszedési, pótdíjszedési és

adatgyûjtési feladatoknak és a használati díj beszedésére jogosult szervezet jelentéseinek ellenõrzését,

b) az ellenõrzések alapján használati-, út- és pótdíjszedési jelentést készít,

c) gyakorolja a használati díj beszedésére jogosult szervezet által a Díjrendelet 1. § (2) bekezdése alapján kötött

szerzõdésben meghatározott ellenõrzési tevékenységét.

4. Az Útpénztár

7. § (1) Az Útpénztár – a koncessziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult és megvalósuló

országos közúthálózat és azok tartozékai kivételével – az országos közúthálózat felújítását, karbantartását

(a továbbiakban együtt: fenntartását), üzemeltetését és fejlesztését szolgálja. Az Útpénztár felhasználható

a koncessziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával, valamint egyéb forrásból megvalósult és

megvalósuló országos közúti hálózati elemek és azok tartozékai, mûtárgyai fejlesztéséhez szükséges kizárólagos

állami feladatok (területszerzés, minõségvizsgálatok) finanszírozására is.

(2) Az Útpénztár felhasználható az (1) bekezdésben meghatározott feladatok szükség szerint teljes körû vagy – egyéb,

az Útpénztáron kívüli források társfinanszírozása mellett – részleges finanszírozására.
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8. § (1) Az Útpénztár kiadásainak fedezetéül szolgáló, a (2) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott jogcímen keletkezõ

pénzeszközöket a Magyar Államkincstárnál vezetett „KHEM Útpénztár elõirányzat felhasználási keretszámla”

megnevezésû, 10032000–00290737–51000008 számú számla javára kell befizetni.

(2) Az Útpénztár forrásai:

a) a központi költségvetésbõl a 7. § (1) bekezdésében meghatározott célra nyújtott állami támogatás,

b) a Kkt. 33/A. § (1) bekezdésében megjelölt használati díjból és pótdíjból származó, valamint egyéb adminisztratív

bevétel,

c) a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó jármûvek

közlekedésének díjából (a továbbiakban: túlsúlydíj) származó bevétel,

d) ha törvény másként nem rendelkezik, az Útpénztárt kezelõ, mûködtetõ költségvetési szerv vagyonkezelésében

lévõ, kizárólagos állami tulajdonú területek – beleértve az országos közutak végleges határain belüli területeket,

az országos közutak építése és korszerûsítése céljából állami tulajdonba vett földterületek azon területrészeit,

amelyek az országos közutak végleges határain kívül esnek, az építés és korszerûsítés idõtartama alatt használt

felvonulási területeket, a földmûvek építéséhez, az útépítési anyagok, keverékek elõállításához használt

területeket és anyagnyerõ helyeket, valamint a nyomvonal-módosítással együtt járó közútépítések és

-korszerûsítések nyomán az országos közút végleges határain kívülre kerülõ területrészeket és felhagyott

közútszakaszokat, figyelemmel az állami vagyonról szóló törvényben foglaltakra – hasznosításából származó

bevétel,

e) az Útpénztár céljaira teljesített egyéb hozzájárulás és támogatás,

f) az Útpénztár rendeltetésének megfelelõ felhasználásra átvett pénzeszköz, különösen adomány, segély, más

önkéntes befizetés, pályázati, nevezési eljárási díj, késedelmi kamat, kötbér,

g) az Útpénztár fejlesztési céljaira a helyi önkormányzatok, ezek társulásai, gazdálkodó szervezetek,

magánszemélyek által – a velük kötött szerzõdés alapján – átadott hozzájárulás és támogatás.

(3) A Kkt. 33/A. § (1) bekezdésében megjelölt használati díjból és pótdíjból, valamint a túlsúlydíjból származó általános

forgalmi adóval csökkentett bevételek kedvezményezettje az Útpénztár.

(4) Az Útpénztár bevételeit érintõ igények érvényesítése tekintetében méltányosság nem gyakorolható.

9. § (1) Az Útpénztár felhasználható:

1. az országos közúthálózat – kivéve a koncessziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult

és megvalósuló országos közutak – mûtárgyai és tartozékai fejlesztésére, ezen belül új út és híd építésére, út- és

hídrekonstrukciós munkára;

2. az 1. pontban meghatározott fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó területbiztosítási, tervezési, elõkészítési,

környezetikár-mentesítési, gazdaságossági és minõségvizsgálati feladatok ellátására;

3. a koncessziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak

fejlesztéséhez a területbiztosítási feladatokra, valamint szükség esetén az ezen utakhoz tartozó elõkészítési és

minõségvizsgálati feladatok ellátására;

4. az országos közutak – kivéve a koncessziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult és

megvalósuló országos közutak – fenntartására, ezen belül a tervezést, az elõkészítést, a környezetikár-mentesítést

és a minõségvizsgálatot is magába foglaló

a) út- és hídfelújítási munkákra, valamint

b) út- és hídkarbantartásra;

5. az 1.–3. pontban meghatározott munkáknál a szükséges közmûvek átépítésére, kiépítésére, a közlekedési

létesítmények megvalósításához szükséges akadálymentesítésre;

6. az országos közutak – kivéve a koncessziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult és

megvalósuló országos közutak – üzemeltetésére, amely magában foglalja az útügyi mûszaki-gazdasági

szolgáltatásokat (útvonal-engedélyezés, közúti jármûvek súly- és méretellenõrzése, ÚTINFORM, Országos Közúti

Adatbank, Önkormányzati Utak Adatbankja, minõségvizsgálat, útügyi szakgyûjtemény mûködtetése, szakmai

oktatási feladatok, környezetvédelmi tevékenység, szakmai kiadványok, útügyi kutatási, mûszaki fejlesztési

tevékenység, kísérleti építés, hálózati adatfelvétel készítése, úthálózat-védelmi tevékenység, mûszaki

szabályozási feladatok, útügyi nemzetközi kötelezettségekkel összefüggõ tevékenység és szakértõi tevékenység),

mint központi üzemeltetési tevékenységeket is;
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7. a mûködtetésével összefüggõ – az azt mûködtetõ költségvetési szerv mûködési kiadásai terhére el nem

számolható – központi szakmai, pénzügyi-számviteli és jogi feladatokra, így:

a) az Útpénztár tervezésével és elõkészítésével, a szerzõdéskötés és teljesítés ellenõrzésével,

b) a kötelezettség-nyilvántartással és az Útpénztár bevételeinek és kiadásainak – felügyeleti szervi

engedélyhez kötött – módosításaival,

c) a szerzõdések ellenjegyzésével, teljesítésigazolásával, érvényesítésével, az utalványozással, a kincstári

kapcsolatok és a pénzügyi teljesítések biztosításával,

d) a könyvvezetéssel, a költségvetési információszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásával,

az Útpénztárral összefüggõ egyéb szakmai és pénzügyi adatszolgáltatással,

e) a kerékpáros létesítmények támogatási pályáztatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal [mûszaki

ellenõrzés, fenntartás-ellenõrzés, Kerékpáros térinformatikai Nyilvántartás (KeNyi) adatellátása] összefüggõ

költségek fedezetére,

f) az országos közúthálózat fejlesztésével, fenntartásával és üzemeltetésével összefüggõ közérdekû

tájékoztatások biztosításával

kapcsolatos költségek fedezetére;

8. az országos közúthálózaton érvényesítendõ díjpolitika kialakítását megalapozó elõkészítõ munkák

lefolytatásának és szervezésének költségeire;

9. a Kkt. 33/A. § (1) bekezdésében megjelölt használati díj és annak meg nem fizetése esetén fizetendõ pótdíj,

valamint a túlsúlydíj beszedésével, a használati díj és túlsúlydíj megfizetésének ellenõrzésével, továbbá

az ezekhez szükséges beruházásokkal kapcsolatos kiadásokra, szerzõdéses kötelezettségek teljesítésére;

10. az országos közúthálózat – kivéve a koncessziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult

és megvalósuló országos közutak – fejlesztési programjának végrehajtásáért felelõs NIF Zrt. kiadásaira;

11. a koncessziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak

fejlesztése során nyújtott mûszaki ellenõri, illetve tanácsadói tevékenység elvégzéséért járó díjra;

12. a kizárólagos állami tulajdont képezõ országos közúthálózat (kivéve a koncessziós szerzõdés keretében vagy

magántõke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak), az utak mûtárgyai és tartozékai,

valamint a hozzá tartozó földterületek vagyonkezelésével, ezen belül különösen a kezelt vagyon naturális

jellemzõi és értéke, továbbá ezek változásai meghatározásával, nyilvántartásával és hasznosításával összefüggõ

kiadásokra;

13. költségvetési támogatási és saját bevételi elõirányzatai összegének legfeljebb 4%-a a helyi közutak országos

közutakhoz csatlakozó, azt tehermentesítõ része, járdák, továbbá a települési önkormányzatok kezdeményezése

és részvétele mellett a településeket összekötõ vagy bekötõ utak építésének és fejlesztésének – ideértve a rév- és

kompközlekedést érintõ fejlesztéseket is – pályázati rendszerben is végrehajtható támogatására;

14. a kerékpáros létesítmények pályázati feladataira, így:

a) a kerékpáros létesítmények, kerékpárút-hálózatok nyomvonaltervezésére, építési engedély

megszerzéséhez szükséges tervezési feladatok, építési engedély beszerzésére,

b) a turisztikai és közlekedésbiztonsági kerékpáros létesítmények építésére,

c) a dokumentálhatóan 10 évnél régebben épült, a jelenlegi útügyi mûszaki elõírásoknak nem megfelelõ

szélességû, rossz állapotban lévõ, engedélyköteles kerékpáros létesítmények fejlesztésére,

d) a dokumentálhatóan 10 évnél régebben épült, a jelenlegi útügyi mûszaki elõírásoknak megfelelõ

szélességû, rossz állapotban lévõ kerékpáros létesítmények felújítására, abban az esetben, ha a 2005. után

épült vagy felújított, jól karbantartott állapotban lévõ, nagyobb kerékpáros hálózattal rendelkezõ jelentõs

önerõt, támogatót, civil hátteret felmutató önkormányzati szervezetek, társulások, egyesülések vállalják

az üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos feladatokat,

e) a kerékpáros infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos egyéb tanulmányok készítésére,

f) kerékpáros létesítmények támogatási pályáztatásához kapcsolódó informatikai fejlesztésre;

15. pontonhíd üzemeltetésének támogatására, valamint rév- és komp fejlesztéssel kapcsolatos feladatokra;

16. referenciamunkákkal kapcsolatos feladatok finanszírozására;

17. a szakfelügyeleti ellenõrzésekre;

18. a tervzsûri és a tervtanács mûködtetésével kapcsolatos kiadásokra;
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19. a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása

(a továbbiakban: TEUT) elõirányzat felhasználása során nyújtott szakmai közremûködés máshonnan meg nem

térülõ költségeinek finanszírozására, valamint

20. az építtetõi fedezetkezelõi feladatok ellátása kapcsán a kincstári kapcsolatok és a pénzügyi teljesítések

biztosításával összefüggõ költségek finanszírozására.

(2) Az (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott rév- és kompközlekedés fejlesztése alatt az állami vagy önkormányzati

tulajdonban álló rév- és komplejárók, révhez, komphoz vezetõ utak építését, fejlesztését, felújítását, valamint az állami

vagy önkormányzati tulajdonban lévõ vízi jármûvek esetében a víziközlekedés zavartalanságát biztosító új, korszerû

technológia bevezetését kell érteni.

(3) Az Útpénztárt a miniszter által jóváhagyott részletezésben kell összegszerûen megtervezni és annak felhasználásáról

beszámolni.

(4) Az (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladat végrehajtása során a pályázati rendszer mûködtetésével

kapcsolatos rendelkezéseket kell alkalmazni.

10. § (1) Az Útpénztár mûködtetésével összefüggõ feladatokat, valamint az elõirányzatnak az államháztartás szervezetei

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Áhsz.) szerinti számviteli feladatait a KKK látja el.

(2) A KKK az Útpénztár mûködtetésével összefüggõ feladatait a Magyar Közút Zrt., a NIF Zrt. és az ÁAK Zrt.

közremûködésével látja el.

(3) Az elszámolás tekintetében

a) az üzemeltetés, a karbantartás, valamint a mûködési támogatás mûködési kiadásnak,

b) a felújítási és fejlesztési kiadás felhalmozási kiadásnak minõsül.

11. § (1) Az 5. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott üzemeltetési és fenntartási feladatok közül a felújítási tevékenység

tekintetében

a) a gyorsforgalmi utak nélküli országos közutak felújítási feladatainak megvalósítására a kivitelezõkkel a vállalkozási

szerzõdéseket a Magyar Közút Zrt. köti meg a KKK-val kötött szerzõdés alapján, vagy a felújítási feladatokat saját

kapacitása felhasználásával a Magyar Közút Zrt. látja el a KKK-val kötött vállalkozási szerzõdés keretében,

b) a gyorsforgalmi utak – kivéve a koncessziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult és

megvalósuló országos közutak – felújítási munkái megvalósítására a kivitelezõkkel a vállalkozási szerzõdéseket

az ÁAK Zrt. köti meg a KKK-val kötött szerzõdés alapján.

(2) Az 5. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott üzemeltetési és fenntartási feladatok közül a karbantartási feladatok

tekintetében

a) a gyorsforgalmi utak nélküli országos közutakon az üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása

az Útpénztárból biztosított mûködési keretbõl valósul meg a KKK és a Magyar Közút Zrt. között létrejött

vállalkozási szerzõdésben meghatározottak szerint,

b) a koncessziós utak nélküli gyorsforgalmi utak üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására a KKK köt

szerzõdést az ÁAK Zrt.-vel.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstõl eltérõen azon országos közúti szakaszok tekintetében, ahol a közútkezelõ a miniszter döntése

alapján a Kkt. 33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint kerül kiválasztásra, az üzemeltetési és fenntartási

feladatokat a versenyeztetési eljárásban kiválasztott szervezet látja el a KKK-val kötött szerzõdésben foglaltaknak

megfelelõen.

(4) Az 5. § (4) bekezdésében meghatározott útügyi mûszaki-gazdasági szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok közül

a) a szakmai kiadványokkal, a mûszaki szabályozási feladatok megvalósításával, az útügyi kutatással és mûszaki

fejlesztéssel, az útügyi nemzetközi kötelezettségekkel összefüggõ tevékenységet, valamint az egyéb szakértõi

tevékenységet a KKK látja el,

b) a mûszaki szabályozási feladatokat a KKK a miniszter által kijelölt szakmai szervezet bevonásával látja el, amely

feladat végrehajtása során a kiadásra kerülõ útügyi mûszaki elõírásokat a Magyar Közlöny mellékleteként

megjelenõ Hivatalos Értesítõben közzé kell tenni,

c) az útvonal-engedélyezésre, valamint a közúti jármûvek súly- és méretellenõrzésével, az ÚTINFORM-mal,

az Országos Közúti Adatbankkal kapcsolatos feladatokra, a környezetvédelmi tevékenységre, az Önkormányzati

Utak Adatbankja, a minõségvizsgálat és az útügyi szakgyûjtemény mûködtetésére, valamint a szakmai oktatási
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feladatok igénybevételére a KKK és a Magyar Közút Zrt. között az ezen feladatokra kötött közhasznú vállalkozási

szerzõdésben meghatározottak szerint kerül sor,

d) a Magyar Közút Zrt. bevonásával a gyorsforgalmi utak nélküli országos közutak hálózati adatfelvételi feladatainak

ellátására a vállalkozási szerzõdéseket a vállalkozókkal a KKK köti meg,

e) az úthálózatvédelmi tevékenységnek a megvalósítására a KKK-val kötött szerzõdés alapján a külsõ kivitelezõkkel

a vállalkozási szerzõdéseket a Magyar Közút Zrt. köti meg,

f) a kísérleti építési feladatok megvalósítására a KKK és a NIF Zrt., a KKK és az ÁAK Zrt., illetve a KKK és a Magyar

Közút Zrt. között kötött szerzõdésben meghatározottak szerint kerül sor.

(5) A tervtanács és a tervzsûri mûködtetésével kapcsolatos feladatokat a KKK a Magyar Mérnöki Kamara bevonásával látja

el az e feladatokra kötött megbízási szerzõdésben meghatározottak szerint. A referenciamunkák megvalósítására

a vállalkozási szerzõdéseket a KKK köti meg a külsõ kivitelezõkkel.

(6) A KKK a TEUT elõirányzat felhasználása során a külön jogszabály szerinti feladatok ellátására – a feladatellátás kapcsán

felmerülõ költségek biztosítása érdekében – szerzõdést köt a Magyar Közút Zrt.-vel.

12. § (1) A Kkt. 33/B. § (7) bekezdése alapján használati díj és pótdíj beszedésére kijelölt gazdálkodó szervezet a feladatait

a KKK-val, mint az Útpénztár kezelõjével, mûködtetõjével a 8. § (3) bekezdésében foglaltak teljesülése érdekében

kötött írásbeli megállapodásban rögzítettek szerint látja el.

(2) A használati díj és pótdíj beszedésére kijelölt gazdálkodó szervezet a használati díjból és pótdíjból származó tárgyhavi

bevételeket köteles a tárgyhónapot követõ második hónap 5. napjáig a KKK mint az Útpénztár kezelõje, mûködtetõje

10032000–01465488–00000000 számú számlájára befizetni. A KKK az így befolyt összeget haladéktalanul megfizeti

a 8. § (1) bekezdésében megjelölt számla javára.

(3) A használati díj és pótdíj beszedésére kijelölt gazdálkodó szervezetet megilletõ jutalékokról, költségekrõl és

költségátalányról, valamint a megbízott viszonteladók jutalékairól a használati díj és pótdíj beszedésére kijelölt

gazdálkodó szervezet számlát bocsát ki.

(4) A KKK a külön jogszabály szerinti díjköteles utak díjfizetés ellenében történõ használatának ellenõrzésére

– az ellenõrzés kapcsán felmerülõ költségek biztosítása érdekében – szerzõdést köt a Nemzeti Közlekedési Hatósággal.

Az ellenõrzés szakmai tartalmát a miniszter felügyeli.

13. § (1) A túlsúlydíj beszedésére kijelölt gazdálkodó szervezet feladatait a KKK-val, mint az Útpénztár kezelõjével,

mûködtetõjével a 8. § (3) bekezdésében foglaltak teljesülése érdekében kötött írásbeli megállapodásban rögzítettek

szerint látja el.

(2) A túlsúlydíj beszedésére kijelölt gazdálkodó szervezet a túlsúlydíjból származó és szétosztásra nem kerülõ bevételeket

köteles negyedévente a tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjáig a KKK mint az Útpénztár kezelõje, mûködtetõje

10032000–01465488–00000000 számú számlájára befizetni. A KKK az így befolyt összeget haladéktalanul megfizeti

a 8. § (1) bekezdésében megjelölt számla javára.

14. § Az Útpénztár terhére éven túli kötelezettségvállalást a miniszter engedélyezhet az államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 47. §-ára és 49. § (5) bekezdés r) pontjára figyelemmel.

5. A gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzat

15. § (1) A gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzat az országos úthálózat fejlesztési feladatainak finanszírozására szolgál.

(2) A gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzat felhasználási tervét projektenkénti részletezésben a miniszter fogadja el.

16. § (1) A gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzatból támogatott elõkészítési és beruházási feladatok finanszírozásának alapját

képezõ, a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok felhasználása,

valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjérõl szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 34. számú melléklete

szerinti Finanszírozási Alapokmány (a továbbiakban: Alapokmány) elkészítésérõl a NIF Zrt. gondoskodik.

Az Alapokmány tekintetében kötelezettségvállalásra a miniszter jogosult, amely jogosultságot normatív

szabályzatban meghatározott személyre ruházhatja át. Az Alapokmány alapján a feladatok megvalósítására irányuló

vállalkozási szerzõdéseket a külsõ kivitelezõkkel a NIF Zrt. köti meg.
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(2) Az elõirányzat az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)

szerinti pénzügyi feladatait – így különösen a kötelezettségvállalást, ellenjegyzést, a teljesítés igazolását,

az utalványozást, az utalványozás ellenjegyzését, a pénzügyi érvényesítést, a beszámoltatást, a felhasználás

ellenõrzését – a NIF Zrt. látja el. Ennek keretében olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja a felhasználás

projektenkénti nyomon követését.

(3) Az elõirányzatnak az Áhsz. szerinti számviteli feladatait a KKK látja el, valamint a NIF Zrt. által biztosított adatok és

számviteli bizonylatok alapján teljesíti az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségeit.

(4) A NIF Zrt. és a KKK a felhasználási terv projektenkénti esetleges módosításait, a kötelezettségvállalás és

az elõirányzat-felhasználás adatait – a Magyar Államkincstár számlakivonata másolatának figyelembevételével –

havonta, legkésõbb a tárgyhót követõ hónap 10-éig köteles egyeztetni.

(5) A gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzatból származó támogatás felhasználható a nem költségvetési forrásból

megvalósuló gyorsforgalmi beruházások elõkészítésének finanszírozására is a felhasználási terv szerint.

A gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzatból származó támogatás felhasználható a nem költségvetési forrásból

megvalósuló gyorsforgalmi beruházások következményeként keletkezõ állami kötelezettségek finanszírozására.

(6) A gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzat terhére éven túli kötelezettségvállalást a miniszter engedélyezhet az Áht.

47. §-ára és 49. § (5) bekezdésének r) pontjára figyelemmel.

6. M60 autópálya Pécs–Szentdénes közötti szakasz elõkészítési munkálatainak teljes befejezése fejezeti

kezelésû elõirányzat

17. § (1) Az M60 autópálya Pécs–Szentdénes közötti szakasz elõkészítési munkálatainak teljes befejezése fejezeti kezelésû

elõirányzat szolgál az elõirányzat címében szereplõ elõkészítési feladatok támogatására.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt elõirányzat felhasználása során a 16. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni, azzal,

hogy ahol e rendelet gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzatot említ, azon az M60 autópálya Pécs–Szentdénes közötti

szakasz elõkészítési munkálatainak teljes befejezése fejezeti kezelésû elõirányzatot kell érteni.

7. M44-es út Kecskemét–Békéscsaba közötti elõkészítési munkálatainak teljes befejezése fejezeti kezelésû

elõirányzat

18. § (1) Az M44-es út Kecskemét–Békéscsaba közötti elõkészítési munkálatainak teljes befejezése fejezeti kezelésû elõirányzat

szolgál az elõirányzat címében szereplõ elõkészítési feladatok támogatására.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt elõirányzat felhasználása során a 16. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni, azzal,

hogy ahol e rendelet gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzatot említ, azon az M44-es út Kecskemét–Békéscsaba közötti

elõkészítési munkálatainak teljes befejezése fejezeti kezelésû elõirányzatot kell érteni.

8. Határkikötõk mûködtetése fejezeti kezelésû elõirányzat

19. § (1) A határkikötõk mûködtetése fejezeti kezelésû elõirányzat a mohácsi és a drávaszabolcsi határkikötõk –

a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvényben foglaltaknak megfelelõ – mûködtetésével kapcsolatos feladatok

ellátására szolgál. A határkikötõk mûködtetése fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználható a kivitelezõi garancia által

nem érintett karbantartási, felújítási és hatósági feladatok ellátásának biztosítására is.

(2) A feladatok ellátására irányuló üzemeltetési szerzõdéseket – értékhatár függvényében a közbeszerzési eljárást

követõen – a KKK, mint a határkikötõk vagyonkezelõje köti meg az üzemeltetõvel.

(3) A határkikötõk mûködtetése fejezeti kezelésû elõirányzat Ámr. szerinti pénzügyi feladatait – így különösen

a kötelezettségvállalást, ellenjegyzést, a teljesítés igazolását az utalványozást, az utalványozás ellenjegyzését,

a pénzügyi érvényesítést a beszámoltatást, a felhasználás ellenõrzését, a könyvvezetési és a beszámolási

kötelezettségek teljesítését –, valamint az Áhsz. szerinti számviteli feladatait a KKK látja el.

(4) A határkikötõk mûködtetése fejezeti kezelésû elõirányzat terhére éven túli kötelezettségvállalást a miniszter

engedélyezhet az Áht. 47. §-ára és 49. § (5) bekezdés r) pontjára figyelemmel.
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9. Záró rendelkezések

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

(2) Hatályát veszti az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat

fejlesztésével összefüggõ egyes feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló

egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 8/2008. (III. 18.) GKM rendelet. E bekezdés

e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(3) A 2010-ben törvényi elõirányzattal nem rendelkezõ Új kerékpárutak és létesítmények, a 44-es fõút elkészült

Békéscsaba elkerülõ szakaszain életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése, az M44

Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba autóút elõkészítése, a Szolnok új városi híd építésének elõkészítése,

valamint az Autópálya EIB hitelbõl fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványainak felhasználására az állami

tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével

összefüggõ egyes feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti

kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 8/2008. (III. 18.) GKM rendelet elõírásait kell alkalmazni.

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

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 6/2010. (II. 16.) KHEM rendelete
az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet
módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 4. 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. § Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ

1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § (1) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a gyorsforgalmi utak nélküli országos közúthálózat közútkezelõi

feladatait a Magyar Közút Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút Zrt.) látja

el, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (a továbbiakban: KKK) kötött szerzõdés alapján.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott, valamint a koncessziós szerzõdés keretében megvalósult és megvalósuló

országos közutak kivételével a gyorsforgalmi utak közútkezelõi feladatait az Állami Autópálya Kezelõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) látja el, a KKK-val kötött szerzõdés alapján.

(3) Amennyiben a miniszter döntése alapján az adott országos közúti szakasz tekintetében a közútkezelõ a Kkt. 33. §

(1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján kerül kiválasztásra, az adott országos közúti szakasz közútkezelõi feladatait

a Kkt. 33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján kiválasztott közútkezelõ látja el a KKK-val kötött szerzõdés szerint.

A közútkezelõi feladatok ellátásának a KKK és a közútkezelõ közötti szerzõdésben rögzített kezdõnapjáig az adott

országos közúti szakasz közútkezelõi feladatait a Magyar Közút Zrt, illetve az ÁAK Zrt. látja el az (1)–(2) bekezdésben

foglaltak szerint.

(4) Az (1)–(3) bekezdések szerinti feladatok ellátásának mûszaki ellenõrzését a KKK végzi.”

2. § Az R. a következõ 1/B. §-sal egészül ki:

„1/B. § (1) A Kkt. 29. § (1) bekezdés második mondata szerint megkötött szerzõdés esetén az építtetõi feladatokat

az építési engedélyhez nem kötött, valamint a (2) bekezdésben meghatározott építési munkák tekintetében –

beleértve az elõkészítést, a területbiztosítást, a terveztetést, a közbeszerzési eljárások lefolytatását,

a szerzõdéskötéseket, a szerzõdések teljesítésének igazolását – a közútkezelõ is végezheti, vagy végeztetheti.

(2) A közútkezelõ az (1) bekezdés alapján megkötött szerzõdés szerint az alábbi feladatok ellátása során járhat el

építtetõként:
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1. elválasztó sáv átépítése (burkolatépítés, vasbeton terelõfal kihelyezése, csapadékvíz elvezetõ rendszer építése vagy

átépítése),

2. közvilágítás kiépítése, meglévõ közvilágítás átépítése,

3. pihenõhelyek felújítása, bõvítése, tengelyterhelés mérõ helyek kialakítása,

4. jelzõlámpa telepítése, ITS (Intelligent Transport System) közlekedési rendszerek kiépítése,

5. zárt és nyílt vízelvezetõ rendszerek építése, felújítása; áteresz és csatlakozó mûtárgyak (tisztító berendezések)

építése, környezetvédelmi berendezések építése (olaj- és hordalékfogó mûtárgy, purátor stb.),

6. zajvédõ falak építése, támfalak építése,

7. védõkerítések átépítése,

8. utólagos, a hírközléssel kapcsolatos engedélyezési ügyek,

9. magasépítési engedélyezési ügyek (meglévõ mérnökségek felújítása, új építések),

10. gyalogátkelõhely kiépítése,

11. forgalomcsillapító építése sávelhúzással, középszigettel,

12. autóbusz-öböl kiépítése,

13. közúti híd mûtárgyak teherbírás növekedéssel és szélesítéssel nem járó rekonstrukciója, tartószerkezetek

teherbírását, kialakítását, átalakítását nem érintõ felújítások,

14. megrongálódott mûtárgyak helyreállítása,

15. a forgalmi terhelés miatt indokolt új sáv építése, sávszélesítés, ívkorrekció, csomóponti felállósáv és kanyarodó sáv

kialakítása és a meglévõ csomópontok átépítése, valamint

16. a gyorsforgalmi utak tekintetében miniszteri rendeletben meghatározott fejlesztési munkák.”

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

(2) Hatályát veszti az R. 5. §-ának (1) bekezdése.

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

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 7/2010. (II. 16.) KHEM rendelete
egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás

mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti

kezelésû elõirányzatai közül az alábbi elõirányzatokra terjed ki:

a) Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás,

b) BKSZ mûködtetésének támogatása,

c) A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése,

d) RO-LA gördülõ országút,

e) Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása,

f) Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján,

g) Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok,

h) TEN-T pályázatok,

i) EU támogatású projektek elõkészítése és technikai támogatása.
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2. § (1) Az 1. § a)–i) pontjaiban felsorolt fejezeti kezelésû elõirányzatok (a továbbiakban: elõirányzatok) forrása a Magyar

Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény)

e célra jóváhagyott elõirányzat.

(2) Az elõirányzatok terhére éven túli kötelezettségvállalást a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

(a továbbiakban: miniszter) engedélyezhet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

47. §-ára és 49. § (5) bekezdésének r) pontjában foglalt rendelkezésre figyelemmel.

3. § (1) A miniszter az elõirányzatokból nyújtott támogatások rendeltetésüknek megfelelõ felhasználását ellenõrzi.

(2) Ha az ellenõrzés során a támogatás nem rendeltetésszerû felhasználása kerül megállapításra, a támogatás jogtalanul

igénybe vett része visszavonásra kerül.

(3) A támogatottnak a jogtalanul igénybe vett támogatást az igénybevétel napjától a visszavonási döntés idõpontjáig

számítva a Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összeggel kell visszafizetnie.

(4) Az elõirányzatok terhére visszterhesen támogatás (kölcsön) nem nyújtható és az elõirányzatokat megilletõ

követelésrõl lemondani csak törvényben meghatározott esetben lehet.

(5) Az elõirányzatok felhasználása során felmerülõ kincstári díjakat a minisztérium Kincstári díjak fejezeti kezelésû

elõirányzata finanszírozza.

4. § Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatás esetében a támogatás az e rendelet alapján nyújtható

elõkészítési támogatással együttesen sem haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikke

alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak, a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános

csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben, az Európai Közösséget

létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i

1998/2006/EK bizottsági rendeletben meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy legmagasabb

támogatási összeget.

5. § (1) Ha a támogatás igénylõje vagy a kedvezményezett (a továbbiakban együtt: kifogást tevõ) – az 1. § h) és i) pontjaiban

foglalt elõirányzatok kivételével – a miniszternél írásban kifogást nyújt be, a kifogásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a kifogást tevõ adatait (név, székhely vagy lakcím, képviselõ esetén annak neve és lakcíme);

b) a kifogással érintett pályázati eljárás, támogatási igény, illetve támogatás azonosítását (így különösen pályázat

címe, támogatás célja, támogatási szerzõdés száma), valamint a támogató meghatározását;

c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;

d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket;

e) a kifogás célját;

f) a kifogást tevõ, illetve nem természetes személy kifogást tevõ képviselõjének saját kezû aláírását;

g) nem természetes személy kifogást tevõ képviselõjének képviseleti jogát igazoló okiratokat.

(2) A kifogást a kifogásolt intézkedésrõl vagy mulasztásról való tudomásszerzéstõl számított 8 munkanapon belül, de

legkésõbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétõl vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül lehet

benyújtani.

(3) Ha a támogatás nyújtására irányuló eljárásban kezelõ szervezet közremûködik, és a kifogást tevõ a kifogást a kezelõ

szervezethez nyújtja be, a kezelõ szervezet köteles azt a kézhezvételtõl számított 8 munkanapon belül a kifogás

elbírálásához szükséges dokumentumokkal, valamint a kifogással kapcsolatos álláspontjával együtt továbbítani

a miniszter részére. Ha a kifogást tevõ a kifogást a (2) bekezdés szerinti határidõben nyújtotta be a kezelõ szervezetnek,

a kifogás nem tekinthetõ elkésettnek.

(4) Ha a támogatás nyújtására irányuló eljárásban kezelõ szervezet közremûködik, a miniszter a kifogás kézhezvételét

követõen 3 munkanapon belül – a kifogás ismertetésével egyidejûleg – írásban keresi meg a kezelõ szervezetet

az elbíráláshoz szükséges dokumentumok és a kifogással kapcsolatos álláspontja beszerzése érdekében.

6. § (1) Az elkésett, a nem a jogosult által vagy a korábbival azonos tartalommal ismételten benyújtott kifogást a miniszter

annak kézhezvételétõl számított 8 munkanapon belül elutasítja és errõl a kifogást tevõt írásban értesíti, megjelölve

az elutasítás indokát. Ha a kifogás hiányos, a miniszter a kifogás kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül

legalább 3, de legfeljebb 8 munkanapos határidõ tûzésével írásban felhívja a kifogást tevõt a hiány pótlására. Ha

a kifogást tevõ a hiányt határidõben nem vagy nem megfelelõen pótolja, a miniszter a kifogást elutasítja, és errõl

a kifogást tevõt írásban értesíti, megjelölve az elutasítás indokát.
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(2) A miniszter a kifogást – ha a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem utasítja el – annak kézhezvételétõl számított

15 munkanapon belül érdemben elbírálja. E határidõbe nem számít be a (3) bekezdésben meghatározott

hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ. A miniszter az e bekezdésben meghatározott

határidõt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 15 munkanappal meghosszabbíthatja, és errõl a kifogást tevõt

a kifogás kézhezvételétõl számított 10 munkanapon belül írásban értesíti.

(3) Ha a kifogás nem alapos, a miniszter azt elutasítja és errõl a kifogást tevõt írásban értesíti, megjelölve az elutasítás

indokát. Ha a kifogás alapos, a miniszter a (2) bekezdésben meghatározott határidõben elrendeli a kifogásban

sérelmezett helyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedést és errõl a kifogást tevõt írásban értesíti.

(4) Ha a kifogást tevõ a kifogásolt jogszabálysértés folytán nem nyert támogatást, a támogató köteles a kifogást tevõ

támogatási igényét ismételten elbírálni. Ha a támogatás nyújtására irányuló eljárásban kezelõ szervezet mûködik

közre, köteles a miniszter által a kifogásolt jogszabálysértés orvoslására rendelt intézkedéseket megtenni a miniszter

által meghatározott határidõn belül és arról a minisztert írásban tájékoztatni.

7. § A kifogás kivizsgálásában – a miniszter kivételével – nem vehet részt, aki a kifogással érintett eljárásban

közremûködött.

2. Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

8. § (1) Az elõirányzat célja a mecseki uránércbányászat befejezést követõen – az ivóvízbázis védelme, valamint egyéb

környezet- és egészségvédelmi okok miatt – a víztisztítás folytatására, a kiépített megfigyelõ rendszerek

mûködtetésére és a rekultivált területek egy részének karbantartására szolgáló támogatási forrás biztosítása.

(2) A beruházási program megvalósításának, a környezeti rekultiváció elvégzésének, a kiépített megfigyelõ rendszerek

mûködtetésének kötelezettje a MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Zrt. (a továbbiakban: MECSEK-ÖKO Zrt.).

(3) A MECSEK-ÖKO Zrt. az elõirányzat terhére elvégzendõ feladatokról január 15-éig, tételes – felhasználási ütemezéssel

és indokolással ellátott – Intézkedési Tervet készít.

(4) A miniszter az Intézkedési Terv elfogadását követõen – az Ámr. rendelkezéseinek megfelelõen – a MECSEK-ÖKO

Zrt.-vel támogatási szerzõdést köt.

3. BKSZ mûködtetésének támogatása

9. § (1) Az elõirányzat célja

a) vissza nem térítendõ támogatás nyújtása az elõvárosi autóbusz és vasúti szolgáltatók részére a Budapest

Bérletbõl, valamint a Budapesti Közlekedési Szövetség továbbfejlesztése során bevezetett, további díjszabási

konstrukciókból származó bevételkiesés – minisztériumra jutó részének – pótlási igényére (kompenzáció),

b) vissza nem térítendõ támogatás nyújtása a Budapesti Közlekedés-szervezõ Közhasznú Nonprofit Kft. közvetlen

mûködési ráfordításainak (anyag- és bérköltségek, járulékok) finanszírozására, szakmai feladatai ellátásához

kapcsolódó költségek (különösen a forgalom-felvételi, elemzési, szakértõi tevékenység, marketing, szakmai

tanulmányutak költsége, szakmai szervezetek tagsági díja) fedezésére,

c) a Budapesti Közlekedési Szövetség továbbfejlesztésének (a közlekedési szövetség fejlesztését szolgáló projektek,

megvalósíthatósági tanulmányok és tervek) finanszírozása.

(2) A támogatás folyósításának az Ámr. szerinti feltételeirõl a minisztérium támogatási szerzõdésben állapodik meg

a támogatottakkal.

4. A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése

10. § (1) Az elõirányzat célja a helyközi tömegközlekedési reform megvalósítása, a közösségi közlekedés regionális szintû

megszervezésére szolgáló regionális szintû intézményrendszer mûködtetése és a közösségi közlekedés további

szakmai feladatainak, a hatékony mûködés ellenõrzésének finanszírozása.

(2) A Regionális Közlekedésszervezõ Irodák (a továbbiakban: RKI) feladata az adott régió térség utazási igényeinek

folyamatos figyelemmel kísérése, a közlekedési alágazatok közötti összhang biztosítása, a közforgalmú közlekedés

igényeihez igazodó menetrendi szerkezet kialakítása, a menetrendek jóváhagyására vonatkozó döntések elõkészítése

és az adott térségben az ügyfélszolgálati tevékenység támogatása.
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(3) Az RKI mûködtetésével kapcsolatos feladatokat – a miniszter szakmai irányítása mellett – a Közlekedéstudományi

Intézet Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság (a továbbiakban: KTI Nonprofit Kft.) látja el.

(4) Az RKI mûködtetésével kapcsolatos támogatásról a miniszter a KTI Nonprofit Kft.-vel szerzõdésben állapodik meg.

11. § (1) Az elõirányzat felhasználható a hajózásra alkalmas, illetõleg hajózásra alkalmassá tehetõ természetes és mesterséges

felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendeletben meghatározott, a Tisza és a Bodrog

folyókon a köteles kompok közlekedésbiztonságot fokozó átalakítására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fejlesztési feladatok finanszírozása pályázati úton történik. A pályázati dokumentációt

az elõirányzat kezelõje készíti el. A kezelõ a pályázati felhívást a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló

Irodájával, a pályázati dokumentációt pedig a Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár) egyezteti. A pályázat

meghirdetésérõl – a pályázati dokumentáció jóváhagyásával – a miniszter dönt.

(3) A pályázati felhívás a pályázati konstrukció címét, a pályázók körét, a támogatandó tevékenységeket, a támogatás

formáját és mértékét tartalmazó kivonatát a miniszter a Hivatalos Értesítõben teszi közzé. A teljes pályázati

dokumentációt a miniszter által vezetett minisztérium honlapján kell közzétenni.

12. § (1) A támogatásra vonatkozó döntési javaslatot pályázati bíráló bizottság alakítja ki. A pályázati bíráló bizottság

összetételérõl az elõirányzat kezelõjének javaslata alapján a miniszter dönt. A támogatásról a bíráló bizottság döntési

javaslatának ismeretében a miniszter dönt.

(2) A támogató döntésrõl szóló értesítéssel a minisztérium a támogatást elnyert pályázónak (a továbbiakban:

kedvezményezett) megküldi a támogatási szerzõdés tervezetét és a kapcsolódó dokumentációt.

(3) A támogatási szerzõdés kedvezményezett általi aláírására legfeljebb 30 munkanapos határidõt kell megállapítani.

(4) Ha a támogatási szerzõdés aláírására az értesítésben megállapított határidõ utolsó napjától számított 30 munkanapon

belül a kedvezményezettnek felróható okból nem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti, amely tényrõl

az elõirányzat kezelõje köteles a pályázót értesíteni.

5. RO-LA gördülõ országút

13. § (1) Az elõirányzat célja vissza nem térítendõ üzemeltetési támogatás nyújtása a vasúti kombinált árufuvarozás

versenyképességének javítása, a környezetkímélõ szállítási módozatok elõsegítése, a közúti árufuvarozás okozta

környezeti károk csökkentése érdekében. A támogatási összeg a Magyar Köztársaság területén igénybe vett vasúti

pályaszakaszra vonatkozóan, a magyarországi indítású vagy fogadású gördülõ országúti (Ro-La) vonatok

támogatására fordítható.

(2) A támogatás lebonyolítására a miniszter a vasúti pályahálózat mûködtetõjével (a továbbiakban: támogatáskezelõ)

szerzõdést köt.

14. § (1) A támogatás felhasználására a miniszter pályázatot ír ki a tehergépkocsik, vontatók és a pótkocsik (a továbbiakban

együtt: tehergépkocsik) vasúton történõ fuvarozását végzõ vasúti társaságok számára.

(2) Támogatásban bármely, Magyarországon, az Európai Gazdasági Térség területén avagy nemzetközi szerzõdés vagy

viszonosság esetén egyéb államban székhellyel rendelkezõ, a Magyar Köztársaság területén vasúti árutovábbításra

jogosult, a Tanács 1995. június 19-i, a vasúttársaságok engedélyezésérõl szóló 95/18/EK irányelvével összhangban

kiadott mûködési engedéllyel rendelkezõ vasúti társaság részesülhet, amely a pályázatban foglaltaknak igazolhatóan

eleget tesz és a támogatás igénybevételére szerzõdést köt a támogatáskezelõvel.

(3) A támogatást elnyerõ vasúti társaság a támogatáskezelõvel kötött szerzõdés alapján jogosult a támogatás

igénybevételére. A támogatáskezelõ a beérkezett igényeket a beérkezés sorrendjében, számlákon és kifizetési

dokumentumokon alapuló elszámolás alapján utólagosan teljesíti.

15. § (1) A támogatáskezelõ utólagos elszámolás során köteles az elszámolási idõszak igazolt fuvarozási teljesítménye alapján

megállapított teljes támogatási összeget a támogatásra jogosultaknak továbbadni. A támogatás folyósítása elõtt

a támogatáskezelõ köteles meggyõzõdni a támogatott fuvarozási teljesítmény megtörténtérõl.

(2) A támogatáskezelõ által továbbadott támogatás összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legalacsonyabb

mértéket:

a) 6,00 euró vonatkilométerenként,

b) 2500 euró vonatonként,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 19. szám 9181



c) az egyéb forrásokból származó támogatásokkal együttvéve (ideértve más tagállam által nyújtott támogatást is)

tehergépkocsinként a teljes kombinált fuvarozással érintett relációra vonatkozó költség 30%-át.

(3) A támogatást igénybe vevõ vasúti társaság számára legfeljebb akkora támogatási összeg adható tovább, amely nem

haladja meg a közúti fuvarozók részére biztosított díjkedvezmény összegét vagy a (2) bekezdésben rögzített mértékek

közül a legalacsonyabb támogatási mértéket.

(4) A legmagasabb összeget abban az esetben kell teljes mértékben továbbadni, ha az elszámolási idõszakban átlagosan

vonatonként legalább 15 tehergépkocsi továbbításra kerül. Ha a számított átlagos tehergépkocsiszám ennél

kevesebb, a legmagasabb összeg arányosan csökkentett részét kell továbbadni.

(5) A közlekedtetett vonatokról, a vonatonként felhasznált támogatásról, az összesen elszállított tehergépkocsikról,

valamint a tehergépkocsikra megállapított, kedvezményként továbbadott támogatásról a támogatáskezelõ és az azt

igénybe vevõ társaság – a támogatáskezelési szerzõdésben meghatározott ütemezés szerint – havi bontásban köteles

elszámolni.

6. Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása

16. § (1) Az elõirányzat célja vissza nem térítendõ támogatás nyújtása az Energia Központ Energiahatékonysági,

Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaságnak (a továbbiakban:

Energia Központ Nonprofit Kft.).

(2) A miniszter a támogatás felhasználásáról az Energia Központ Nonprofit Kft.-val közhasznú szerzõdésben állapodik

meg.

7. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

17. § (1) Az elõirányzat célja a közlekedés, az energetika és a hírközlés területén a védelmi felkészítési és gazdaságmozgósítási

feladatokkal kapcsolatos teendõk finanszírozásának biztosítása, a minõsített idõszakokban az ágazatok

mûködõképességének, a lakosság ellátásának, az állam irányíthatóságának biztosítása, a Magyar Honvédség,

a rendvédelmi szervek és a szövetséges fegyveres erõk szükségleteinek kielégítése.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt célok érdekében a miniszter a feladatok ellátására szerzõdést köt a védelmi célú állami

tartalékok fenntartására, az ágazati infrastruktúra védelmi célú fejlesztése és fenntartására, az ágazat honvédelmi

feladatainak ellátásába bevont szervezetek felkészítésére és a Befogadó Nemzeti Támogatás feladatainak

finanszírozására.

8. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

18. § Az elõirányzat célja a polgári védelemrõl szóló törvényben és a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,

szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló törvényben és más

jogszabályban a miniszter számára elõírt feladatok teljesítéséhez, így különösen a közlekedési, a hírközlési és

az energetikai ágazat felkészítéséhez a természeti és a civilizációs katasztrófák megelõzéséhez, azok bekövetkezése

esetén hatásaik csökkentéséhez, a következmények felszámolásához és a helyreállítással kapcsolatos feladatokhoz

szükséges forrás biztosítása.

19. § (1) Az elõirányzatból vissza nem térítendõ támogatás nyújtható az ágazati nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervben

és a mûködési utasításban meghatározott feladatok végrehajtása feltételeinek biztosításához a kijelölési okmányban

megjelölt szervezetek számára.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokat a „GEO-S” Geotechnikai és Geofizikai Betéti Társaság és a Paksi Atomerõmû Zrt.

látja el.

(3) A miniszter az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátására a kijelölt szervezetekkel szerzõdést köt.

20. § Az elõirányzat terhére történik a katasztrófavédelemmel és a polgári védelemmel összefüggõ célok érdekében

– az általános közbeszerzési szabályoknak megfelelõen – az ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszere

korszerûsítésének, az érintett szervezetek felkészítésének, a minisztériumi fõügyelet mûködtetésének finanszírozása.
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9. TEN-T pályázatok

21. § (1) Az elõirányzat célja az Európai Unió transz-európai közlekedési hálózatok (TEN-T) alapjából támogatott

közlekedésfejlesztési projektek finanszírozása. 2010-ben vasúti megvalósíthatósági tanulmányok, kiviteli tervek és

ajánlati dokumentációk elkészítése, közlekedési forgalmat és folyami közlekedést érintõ projektek végrehajtása,

valamint forgalomszabályozó és információs rendszerhez kapcsolódó projektek kivitelezése valósul meg.

(2) A TEN-T pályázatok elõirányzat kezelõ szerve a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK).

(3) A KKK látja el az elõirányzat tekintetében az érvényesítést és az utalványozást. A KKK végzi az elõirányzattal

kapcsolatos könyvvezetési feladatokat.

(4) A KKK felelõs az elõirányzat felhasználásához kapcsolódó Finanszírozási Alapokmány elõkészítéséért, a szerzõdések,

megrendelések, pénzügyi teljesítések, követelések nyilvántartásáért és archiválásáért, az elõirányzat eszközeivel és

forrásaival kapcsolatos leltározási és leltárkészítési teendõk elvégzéséért. A KKK felelõs Kincstárral való folyamatos

kapcsolattartás keretében a napi és a havi kincstári adatszolgáltatások ellenõrzéséért és egyeztetéséért.

10. EU támogatású projektek elõkészítése és technikai támogatása

22. § (1) Az EU támogatású projektek elõkészítése és technikai támogatása elõirányzat olyan beruházások elõkészítését

szolgálja, amelyek megvalósítása európai uniós támogatás igénybevétele mellett történik.

(2) Az EU támogatású projektek elõkészítése és technikai támogatása elõirányzat kezelõ szerve a KKK.

(3) A KKK felelõs az elõirányzat vonatkozásában a 21. § (3)–(4) bekezdésében foglalt feladatok ellátásáért.

11. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indított eljárások

esetén kell alkalmazni.

(2) A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium egyes elõirányzatai felhasználásában, kezelésében

részfeladatokat ellátó közremûködõ szervezetekrõl szóló 2/2009. (II. 10.) KHEM rendelet 2. § (1) bekezdésében

az „Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú Társaság

(a továbbiakban: Energia Központ Kht.)” szövegrész helyébe az „Energia Központ Energiahatékonysági,

Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság (a továbbiakban:

Energia Központ Nonprofit Kft.)” szöveg, 2. § (2) bekezdésében az „Energia Központ Kht.” szövegrész helyébe

az „Energia Központ Nonprofit Kft.” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl szóló 21/2008. (VIII. 22.) KHEM

rendelet.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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A szociális és munkaügyi miniszter 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelete
a felnõttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi

miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– a 6–7. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a felnõttképzésrõl szóló törvény szerinti felnõttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség

nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra és egyéb jogalanyokra (a továbbiakban együtt:

felnõttképzési intézmény),

b) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) az 1. mellékletben meghatározott regionális munkaügyi központokra,

d) a felnõttképzésrõl szóló törvény szerinti belsõ képzést folytató intézményre.

2. § A felnõttképzési intézmény a felnõttképzési tevékenység megkezdésére és folytatására akkor jogosult, ha

a) a cég- vagy egyéb közhitelû nyilvántartásba bejegyezték,

b) rendelkezik a felnõttképzésrõl szóló törvény szerinti képzési programmal, és

c) képzési programja az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ szakképesítés megszerzésére irányuló képzés

szervezése esetén megfelel a külön jogszabályban elõírt követelményeknek.

3. § (1) A felnõttképzési tevékenység folytatására irányuló szándékot annál a regionális munkaügyi központnál kell

bejelenteni, amelynek illetékességi területén

a) a bejelentést tevõ székhelye van, ennek hiányában

b) a bejelentést tevõ, szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ felnõttképzési szolgáltató a felnõttképzési

tevékenységet gyakorolni kívánja.

(2) Ha a bejelentést tevõ, szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ felnõttképzési szolgáltató felnõttképzési

tevékenysége több regionális munkaügyi központ illetékességi területére is kiterjed, a bejelentést a felnõttképzési

tevékenység folytatásával érintett bármelyik regionális munkaügyi központnál meg lehet tenni. A bejelentést fogadó

regionális munkaügyi központ értesíti a bejelentéssel érintett valamennyi regionális munkaügyi központot

az illetékességi területükön folytatott felnõttképzési tevékenységrõl.

(3) Ha a felnõttképzési tevékenység keretében végzett képzés jellege miatt nem állapítható meg egyértelmûen, hogy

melyik regionális munkaügyi központ jogosult a bejelentés fogadására, a bejelentést a Közép-magyarországi

Regionális Munkaügyi Központnál kell megtenni.

4. § A felnõttképzési tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentését, a bejelentésben foglalt adatok változását,

az új képzés megkezdésére irányuló szándékot, a már folytatott képzés megszüntetését a 2. melléklet szerinti

formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon (a továbbiakban együtt: formanyomtatvány) kell elõterjeszteni.

5. § A felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartása – a felnõttképzésrõl szóló törvényben, valamint a szolgáltatási

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltak mellett – tartalmazza

a) a felnõttképzési intézmény cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezetõ bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését,

és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vétele számát,

b) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó nyilvántartását vezetõ hatóság megnevezését és a nyilvántartásba vétel

számát,

c) a felnõttképzési intézmény adószámát,

d) a bejelentésben megjelölt adatokban bekövetkezett változást, a változás idõpontjával,

e) új képzés megkezdése esetén a képzés megnevezését, a bejelentés idõpontjával,

f) képzés megszüntetése esetén a megszûnõ képzés megnevezését, a megszüntetés bejelentésének idõpontjával,

g) belsõ képzésként végzett felnõttképzési tevékenység esetén ennek megjelölését.
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6. § (1) A felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásába való bejegyzésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj

mértéke kilencezerhatszáztíz forint.

(2) A tevékenységfolytatási tilalmat kimondó határozat jogorvoslati díjának mértéke tizenötezerhétszáznegyven forint,

amelyet a jogorvoslati eljárást kezdeményezõ az eljárás megindításakor köteles megfizetni.

7. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díjat a regionális munkaügyi központ által megadott számlaszámra, a jogorvoslati díjat

a Hivatal 10032000-01732630-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell postai

készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással megfizetni.

(2) A regionális munkaügyi központ köteles a tevékenységfolytatási tilalmat kimondó határozat elleni jogorvoslat díját

a jogorvoslati eljárást kezdeményezõnek visszatéríteni, amennyiben a jogorvoslat alaposnak bizonyul.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj a regionális munkaügyi központ bevétele. A regionális munkaügyi központ az igazgatási

szolgáltatási díjat egyéb bevételeitõl nyilvántartásában elkülönítetten kezeli.

8. § A regionális munkaügyi központ a felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásának adatait havonta továbbítja

a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter által vezetett minisztériumnak.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépése elõtt a felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásába történõ felvétel,

a nyilvántartásba való bejegyzés érvényességének meghosszabbítása, illetve az ismételt nyilvántartásba vétel iránt

benyújtott és el nem bírált kérelmek az e rendelet szerinti bejelentésnek minõsülnek. Ez a bekezdés az e rendelet

hatálybalépését követõ negyedik hónap elsõ napján hatályát veszti.

(3) Hatályát veszti a felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001.

(XII. 29.) OM rendelet. Ez a bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

10. § Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 9–11. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

1. melléklet a 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelethez

A felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartását vezetõ állami foglalkoztatási szervek
1. Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Budapest

Illetékességi területe: Budapest fõváros, Pest megye

2. Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Békéscsaba

Illetékességi területe: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye

3. Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Nyíregyháza

Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Miskolc

Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye

5. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Pécs

Illetékességi területe: Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye

6. Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Székesfehérvár

Illetékességi területe: Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye

7. Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Szombathely

Illetékességi területe: Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye
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2. melléklet a 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelethez

Bejelentés
A bejelentés: felnõttképzési tevékenység megkezdésére

a bejelentésben foglalt adatok változására

felnõttképzési tevékenység keretében új képzés megkezdésére

felnõttképzési tevékenység keretében folytatott képzés megszüntetésére

vonatkozik.

(Adatváltozás esetén a bejelentés 1. pontját és az adatváltozással érintett pontokat kell kitölteni.)

A bejelentésben foglalt adatok változása, új képzés megkezdése vagy képzés megszüntetése esetén a bejelentést tevõ

nyilvántartási száma: ..........

1. A bejelentést tevõ közhiteles nyilvántartás szerinti megnevezése: ...................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Hivatalosan rövidített neve: ................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Székhelye: ...................................................................................................................................................................................................................

Levelezési címe: .......................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Telefonszáma: ........................................................................... Faxszáma: .....................................................................................................

E-mail címe: ................................................................................................................................................................................................................

A felnõttképzési tevékenység végzésének telephelye (telephelyei): ...................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)

A bejelentést tevõ intézmény vezetõjének neve: .......................................................................................................................................

Közoktatási intézmény esetén az intézmény OM azonosítója: ..............................................................................................................

A bejelentést tevõ adószáma: .............................................................................................................................................................................

2. A bejelentést tevõ

a) cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezetõ bíróság, hatóság vagy szerv megnevezése és cégjegyzékszáma vagy

a nyilvántartásba vétel száma: ................................................................................................................................................................

b) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó nyilvántartását vezetõ hatóság megnevezése és a nyilvántartásba vétel

száma: ...............................................................................................................................................................................................................

3. A felnõttképzési tevékenységet határon átnyúló szolgáltatóként folytatom:

Igen Nem

4. Határon átnyúló felnõttképzési szolgáltatás esetén:

a) a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ felnõttképzési szolgáltatót – a honossága szerinti EGT államban –

nyilvántartó szerv megnevezése és a szolgáltató nyilvántartási száma: ..................................................................................

b) a szolgáltató állampolgársága, ha a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ felnõttképzési szolgáltató

egyéni vállalkozó: .........................................................................................................................................................................................

c) a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT állam megjelölése: ......................................................................................

d) ha a szolgáltató felnõttképzési tevékenysége a letelepedésének helye szerinti EGT államban engedélyhez vagy

nyilvántartásba vételhez kötött, az engedélyezõ vagy a nyilvántartást vezetõ szerv megnevezése és a szolgáltató

engedélyének száma vagy nyilvántartási száma: .............................................................................................................................

5. Határon átnyúló szolgáltatás esetén a bejelentés .......... év ....... hónap ..... napjáig szól.

6. A felnõttképzési tevékenységet

kizárólag belsõ képzésként

részben belsõ képzésként

nem belsõ képzésként

végzem.
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7. A felnõttképzési tevékenység célja:

Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés

Általános célú képzés (képzések) esetén a képzés (képzések) pontos megnevezése: ..................................................................

Nyelvi képzés esetén a nyelv (nyelvek) megnevezése: .............................................................................................................................

Szakmai célú képzés (képzések) tekintetében:

a) az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ szakképesítés (szakképesítések) megszerzésére irányuló képzés

(képzések) esetén a szakképesítés (szakképesítések) megnevezése és azonosító száma: ..................................................

Kijelentem, hogy az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ fenti szakképesítés (szakképesítések) megszerzésére

irányuló képzés (képzések) képzési programja megfelel a külön jogszabályban elõírt követelményeknek.

b) hatósági jellegû képesítés (képesítések) megszerzésére irányuló képzés (képzések) esetén a képzés (képzések)

megnevezése: ................................................................................................................................................................................................

c) egyéb szakmai célú képesítés (képesítések) megszerzésére irányuló képzés (képzések) esetén a képzés (képzések)

megnevezése: ................................................................................................................................................................................................

8. A felnõttképzési szolgáltatás formáinak megnevezése: .........................................................................................................................

9. Kijelentem, hogy a 7. pontban megjelölt képzés (képzések) tekintetében rendelkezem a felnõttképzésrõl szóló törvény

szerinti képzési programmal.

10. Kijelentem, hogy a bejelentésre elõírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem.

Kelt:

P. H.

.........................................

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként

a http://kozlony.magyarorszag.hu honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
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	A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 13/2010. (II. 16.) FVM rendelete
	a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 12/2010. (II. 9.) FVM rend

	A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 5/2010. (II. 16.) KHEM rendelete
	a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggõ feladatok ellátásáról

	A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 6/2010. (II. 16.) KHEM rendelete
	az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosításáról

	A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 7/2010. (II. 16.) KHEM rendelete
	egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról

	A szociális és munkaügyi miniszter 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelete
	a felnõttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól




