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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 5/2010. (VII. 7.) VM rendelete

a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl,

valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

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

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a 4. § vonatkozásában a növényfajták

állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a

(2) bekezdésének a)–i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

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

eljárva a következõket rendelem el:

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

csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 45. §-a

(1) bekezdése a) pontjának 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédõ szerek forgalomba hozataláról, valamint az ennek

módosításáról szóló,]

„1. a Tanács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK, valamint a Bizottság 1993/71/EGK, 1994/37/EK, 1994/79/EK,

1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK, 1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK, 2001/28/EK, 2001/36/EK,

2001/47/EK, 2001/49/EK, 2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK, 2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK,

2002/81/EK, 2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK, 2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,

2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK, 2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK irányelvvel

módosított 2004/60/EK, 2004/62/EK, 2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK, 2004/99/EK, 2005/2/EK,

2005/3/EK, 2005/34/EK, 2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK, 2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK,

2006/10/EK, 2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK, 2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK,

2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK, 2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK, 2006/136/EK,

2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK, 2007/25/EK, 2007/31/EK, 2007/50/EK, 2007/52/EK, 2007/76/EK, 2008/40/EK,

2008/41/EK, 2008/44/EK, 2008/45/EK, 2008/66/EK, 2008/69/EK, 2008/70/EK, 2008/91/EK, 2008/107/EK, 2008/108/EK,

2008/113/EK, 2008/116/EK, 2008/125/EK, 2008/127/EK, 2009/11/EK, 2009/25/EK, 2009/37/EK, 2009/51/EK,

2009/70/EK, 2009/77/EK, 2009/82/EK, 2009/115/EK, 2009/116/EK, 2009/117/EK, 2009/146/EK, 2009/152/EK,

2009/153/EK, 2009/154/EK, 2009/155/EK, 2009/160/EU, 2010/2/EU 2010/14/EU, 2010/15/EU, 2010/17/EU, 2010/20/EU

és 2010/34/EU irányelvei.”

(2) Az R. 45. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ez a Rendelet a következõ közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:

1. a Bizottság 2004/248/EK határozata (2004. március 10.) az atrazinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe

történõ fel nem vételérõl, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,

valamint az ennek módosításáról szóló a Bizottság 2004. április 28-i 835/2004/EK rendelete,

2. a Bizottság 2005/303/EK határozata (2005. március 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletére vonatkozóan

a krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin és polyoxin felvételének kizárásáról és az ezen anyagokat

tartalmazó növényvédõ szerek engedélyezésének visszavonásáról,

3. a Bizottság 2005/487/EK határozata (2005. július 4.) a triazamatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe

történõ felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

4. a Bizottság 2005/864/EK határozata (2005. december 2.) az endoszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és a,z e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,
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5. a Bizottság 2006/797/EK határozata (2006. november 22.) az ammónium-szulfamátnak, a hexakonazolnak,

a nátrium-tetratiokarbonátnak és a 8-hidroxikinolinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele

megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,

6. a Bizottság 2006/966/EK határozata (2006. december 18.) az alaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

7. a Bizottság 2006/1009/EK határozata (2006. december 22.) a dimetenamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

8. a Bizottság 2006/1010/EK határozata (2006. december 22.) a foszalonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

9. a Bizottság 2007/322/EK határozata (2007. május 4.) a tolilfluanidot tartalmazó növényvédõ szerek

ivóvízszennyezéshez vezetõ felhasználására vonatkozó óvintézkedések megállapításáról,

10. a Bizottság 2007/379/EK határozata (2007. május 25.) a fenitrotionnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

11. a Bizottság 2007/387/EK határozata (2007. június 6.) a diklórfosznak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe

történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,

12. a Bizottság 2007/389/EK határozata (2007. június 6.) a malationnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe

történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,

13. a Bizottság 2007/392/EK határozata (2007. május 21.) az oxidemeton-metilnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

14. a Bizottság 2007/393/EK határozata (2007. június 6.) a diazinonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe

történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,

15. a Bizottság 2007/415/EK határozata (2007. június 13.) a karboszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

16. a Bizottság 2007/416/EK határozata (2007. június 13.) a karbofuránnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

17. a Bizottság 2007/417/EK határozata (2007. június 13.) a diuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe

történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,

18. a Bizottság 2007/437/EK határozata (2007. június 19.) a haloxifop-R-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

19. a Bizottság 2007/442/EK határozata (2007. június 21.) az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

20. a Bizottság 2007/452/EK határozata (2007. június 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a procimidon

hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló 2006/132/EK irányelv helyesbítésérõl,

21. a Bizottság 2007/553/EK határozata (2007. augusztus 2.) a monokarbamid-dihidrogénszulfátnak és

a dimetipinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat

tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,

22. a Bizottság 2007/628/EK határozata (2007. szeptember 19.) a metomilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

23. a Bizottság 2007/629/EK határozata (2007. szeptember 20.) a trifluralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

24. a Bizottság 2008/296/EK határozata (2008. április 4.) az azociklotinnak, a cihexatinnak és a tidiazuronnak

a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról,
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25. a Bizottság 2008/317/EK határozata (2008. április 10.) az Rotenonnak, a zsurlókivonatnak és a kinin-hidrokloridnak

a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó

növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,

26. a Bizottság 2008/742/EK határozata (2008. szeptember 18.) a propaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

27. a Bizottság 2008/743/EK határozata (2008. szeptember 18.) a dinikonazol-M-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

28. a Bizottság 2008/748/EK határozata (2008. szeptember 18.) a triflumizolnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

29. a Bizottság 2008/754/EK határozata (2008. szeptember 18.) a diklobenilnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

30. a Bizottság 2008/768/EK határozata (2008. szeptember 30.) a Beauveria brongniartiinak és

a kálium-permanganátnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és

az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,

31. a Bizottság 2008/771/EK határozata (2008. szeptember 31.) a buprofezinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

32. a Bizottság 2008/782/EK határozata (2008. október 7.) a 91/414 EGK tanácsi irányelvnek a kaptán, a folpet,

a formetanát és a metiokarb hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosításáról szóló 2007/5/EK

bizottsági irányelv helyesbítésérõl,

33. a Bizottság 2008/791/EK határozata (2008. október 10.) az amidoszulfuron és a nikoszulfuron hatóanyagként való

felvételének céljából történõ módosításáról szóló 2008/40/EK bizottsági irányelv helyesbítésérõl,

34. a Bizottság 2008/819/EK határozata (2008. október 20.) a butralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe

történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,

35. a Bizottság 2008/902/EK határozata (2008. november 7.) a napropamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

36. a Bizottság 2008/986/EK határozata (2008. december 15.) az antrakinonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

37. a Bizottság 2009/241/EK határozata (2009. március 16.) a triflumuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

38. a Bizottság 2008/934/EK határozata (2008. december 5.) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

39. a Bizottság 2008/941/EK határozata (2008. december 8.) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek

engedélyének visszavonásáról,

40. a Bizottság 2009/65/EK határozata (2009. január 26.) a 2-naftiloxiecetsavnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

41. a Bizottság 2009/562/EK határozata (2009. július 13.) a metámnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe

történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,

42. a Bizottság 2009/685/EK határozata (2009. szeptember 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az iprovalikarb,

a proszulfuron és a szulfoszulfuron hatóanyagként történõ felvétele céljából történõ módosításáról szóló 2002/48/EK

irányelv helyesbítésérõl,
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43. a Bizottság 2009/859/EK határozata (2009. november 30.) a difenil-aminnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

44. a Bizottság 2009/860/EK határozata (2009. november 30.) a triazoxidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról,

45. a Bizottság 2009/874/EK határozata (2009. november 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az imazamox,

oxaszulfuron, etoxiszulfuron, foramszulfuron, oxadiargil és ciazofamid hatóanyagként való felvétele tekintetében

történõ módosításáról szóló 2003/23/EK irányelv helyesbítésérõl,

46. a Bizottság 2009/887/EK határozata (2009. november 30.) a bifentrinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének

visszavonásáról.”

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

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba és 2010. október 1-én hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti

a) az R. 1. számú melléklete A. részének 118. (tolilfluanid) sora;

b) az R. 1. számú melléklete B. részének 26. (bifentrin) sora.

(3) Az engedélyezõ hatóság a tolilfluanidot tartalmazó növényvédõ szerekre kiadott engedélyeket legkésõbb

2010. szeptember 1-ig visszavonja, melynek során az R. 18. §-ának (6) bekezdése szerinti türelmi idõ legfeljebb

2010. szeptember 30-ig tarthat.

4. § Hatályát veszti a gyümölcs szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 64/2004. (IV. 27.) FVM

rendelet.

5. § Ez a Rendelet az Európai Unió következõ jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2009/154/EK irányelve (2009. november 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a ciflufenamid

hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

b) a Bizottság 2009/160/EU irányelve (2009. december 17.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a 2-fenilfenol

hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

c) a Bizottság 2010/2/EU irányelve (2010. január 27.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórmekvát hatóanyag

felhasználásának kiterjesztésére vonatkozó módosításáról,

d) a Bizottság 2010/14/EU irányelve (2010. március 3.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a heptamaloxiloglükán

hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

e) a Bizottság 2010/15/EU irányelve (2010. március 8.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fluopicolid hatóanyagként

való felvétele céljából történõ módosításáról,

f) a Bizottság 2010/17/EU irányelve (2010. március 9.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a malation hatóanyagként

való felvétele céljából történõ módosításáról,

g) a Bizottság 2010/20/EU irányelve (2010. március 9.) a hatóanyagok jegyzékébõl a tolilfluanid törlése céljából

a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a tolilfluanidot tartalmazó növényvédõ szerek

engedélyének visszavonásáról,

h) a Bizottság 2010/34/EU irányelve (2010. május 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a penkonazol

hatóanyag használatának kiterjesztése tekintetében történõ módosításáról,

i) a Bizottság 2009/874/EK határozata (2009. november 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az imazamox,

oxaszulfuron, etoxiszulfuron, foramszulfuron, oxadiargil és ciazofamid hatóanyagként való felvétele tekintetében

történõ módosításáról szóló 2003/23/EK irányelv helyesbítésérõl,

j) a Bizottság 2009/887/EK határozata (2009. november 30.) a bifentrinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv

I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek

engedélyének visszavonásáról.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet az 5/2010. (VII. 7.) VM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet „A.” részének 64. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Sorszám
EU

Nr.

Hatóanyag

megnevezése
Azonosítószámok IUPAC név Tisztaság

Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás

kezdõ idõpontja

A növényvédõ

szerek

újraértékelésének

határideje

Lejárat idõpontja Speciális elõírások

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

„64. 42 oxaszulfuron CAS-szám:
144651-06-9
CIPAC-szám:
626

oxetán-3-il
2[(4,6-dimetil-
pirimidin-2-il)
karbamoil-
szulfamoil]
benzoát

930 g/kg 2003. 07. 01. 2003. 12. 31. 2004. 12. 31. 2013. 06. 30. Csak gyomirtó szerként való felhasználás engedélyezhetõ. A 6. számú melléklet
egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés
következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA
véglegesítette 2002. december 3-án – számításba kell venni. Az engedélyezõ
hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek esetleges
szennyezésére, amennyiben a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú- és/vagy
éghajlati adottságú területeken alkalmazzák. Adott esetben kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell hozni.”

2. Az R. 1. számú melléklet „A.” részének 281. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Sorszám
EU

Nr.

Hatóanyag

megnevezése
Azonosítószámok IUPAC név Tisztaság

Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás

kezdõ idõpontja

A növényvédõ

szerek

újraértékelésének

határideje

Lejárat idõpontja Speciális elõírások

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

„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
Szennyezõ
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 gabonaféléken és élelmezési célra
nem alkalmas növényeken történõ felhasználása engedélyezhetõ.
B.RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a klórmekvátot tartalmazó növényvédõ szerek rozson és tritikálén
kívüli felhasználását, tekintettel a fogyasztók terhelésére, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra,
és mielõtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell gyõzõdnie 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 engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ egyéni védõfelszerelés használata,
– a madarak és az emlõsök védelme.
Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentõ
intézkedéseknek.”
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3. Az R. 1. számú melléklet „A.” részének 292. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Sorszám
EU

Nr.

Hatóanyag

megnevezése
Azonosítószámok IUPAC név Tisztaság

Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás

kezdõ idõpontja

A növényvédõ

szerek

újraértékelésének

határideje

Lejárat idõpontja Speciális elõírások

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

„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 gombaölõ szerként történõ használata engedélyezhetõ.
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 engedélyezõ hatóságnak különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú és/vagy
éghajlati adottságú területen alkalmazzák.
Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseknek
is szerepelniük kell.”

4. Az R. 1. számú mellékletének „A.” része a következõ 302–306. sorokkal egészül ki:

[Sorszám
EU

Nr.

Hatóanyag

megnevezése
Azonosítószámok IUPAC név Tisztaság

Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás

kezdõ idõpontja

A növényvédõ

szerek

újraértékelésének

határideje

Lejárat idõpontja Speciális elõírások

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

„302 302 ciflufenamid CAS-szám:
180409-60-3
CIPAC-szám:
759

(Z)-N-[�-(ciklo-
propil-
metoxiimino)
– 2,3-difluor-
6-(trifluor-
metil)benzil]-
2-fenil-
acetamid

>980 g/kg 2010. 04. 01. 2010. 10. 01. 2011. 09. 30. 2020. 03. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként való használata engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság
által 2009. október 2-án véglegesített, a ciflufenamidra vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyezõ hatóságnak különös figyelmet kell
fordítania a felszín alatti vizek védelmére, amennyiben a hatóanyagot sérülékeny
vízbázisú- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák.
Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseknek
is szerepelniük kell.”
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[Sorszám
EU

Nr.

Hatóanyag

megnevezése
Azonosítószámok IUPAC név Tisztaság

Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás

kezdõ idõpontja

A növényvédõ

szerek

újraértékelésének

határideje

Lejárat idõpontja Speciális elõírások

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

303 303 fluopikolid CAS-szám:
239110-15-7
CIPAC-szám:
787

2,6-diklór-N-
[3-klór–5-
(trifluor-metil)-
2-piridil-metil]
benzamid

� 970 g/kg
A toluol-
szennyezõdés
legfeljebb
3 g/kg lehet
a technikai
anyagban.

2010.06. 01. 2010. 12. 01. 2011. 11. 30. 2020. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölõ szerként engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a fluopicolidról szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. november 27-én véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a vízi szervezetek védelme,
– a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú- és/vagy
éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
– a szer alkalmazása során a szert kezelõ személyekre háruló kockázat,
– a nagy távolságra jutó, levegõn keresztüli terjedés lehetõsége.
Az engedélyezés egyik feltételéül kell szabni kockázatcsökkentõ intézkedések
bevezetését, a sérülékeny térségekben pedig szükség esetén monitoring
programokat kell indítani a lehetséges felhalmozódás és kitettség ellenõrzésére.

304 304 heptama-
loxiloglükán

CAS-szám:
870721-81-6
CIPAC-szám:
Nincs

�-D-Xyl p-1�

6-�-D-Glc p-1

� 4�-L-Fuc

p-1 �

2-�-D-Gal

p-1�2-�-D-

Xyl p-1�

6-�-D-Glc

p-1�

4-D-Glc-ol

Xyl p:
xilopiranozil

Glc p:
glükopiranozil

Fuc p:
fukopiranozil

Gal p:
galaktopira-
nozil

Glc-ol: glucitol

� 780 g/kg
A patulin
szennyezett-
ség nem
haladhatja
meg

az 50 �g/kg
értéket
a technikai
anyagban

2010. 06. 01. 2010. 12. 01. 2011. 11. 30. 2020. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak növényi növekedésszabályozóként engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a heptamaloxiloglükánról szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. november 27-én véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
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[Sorszám
EU

Nr.

Hatóanyag

megnevezése
Azonosítószámok IUPAC név Tisztaság

Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás

kezdõ idõpontja

A növényvédõ

szerek

újraértékelésének

határideje

Lejárat idõpontja Speciális elõírások

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

305 305 2-fenilfenol
(beleértve sóit
is, mint pl.
a nátriumsót)

CAS-szám:
90-43-7
CIPAC-szám:
246 |
bifenil-2-ol

bifenil-2-ol � 998 g/kg 2010. 01. 01. 2011. 01. 01. 2014. 12. 31. 2019. 12. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként, zárt rendszerû bemártásos technológiával,
betakarítás után történõ zárttéri felhasználásra engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a 2-fenilfenolról szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. november 27-én véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyezõ hatóságnak
külön figyelmet kell fordítania arra, hogy az alkalmazás után visszamaradt
hulladékoldat kezelésére, ideértve az áztatórendszer mosóvízét is, megfelelõ
hulladékkezelõ eljárásokat alkalmazzanak. Amennyiben az engedélyezõ hatóság
engedélyezi a szennyvíz csatornarendszerbe való kibocsátását, biztosítja, hogy
helyi kockázatelemzést végezzenek.

306 – malation CAS-szám:
121-75-5
CIPAC-szám:
12

dietil
(dimetoxi-
foszfinotioil-
tio)-szukcinát
vagy S-1,2-bis
(etoxikarbonil)
etil O,
O-dimetil-
ditiofoszfor-
sav racemát

� 950 g/kg
Szennyezõ-
anyagok:
Izomalation:
legfeljebb
2 g/kg

2010. 05. 01. 2010. 10. 01. – 2020. 04. 30. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölõ szerként történõ felhasználása engedélyezhetõ. Csak
szakképzett személyek általi felhasználásra engedélyezett.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a malationról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2010. január 22-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek
és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóságnak különös figyelmet kell fordítania:
– a szert kezelõ személyek és a szerrel dolgozók biztonságára: a felhasználás
feltételei között szerepelnie kell megfelelõ egyéni védõfelszerelés alkalmazására
vonatkozó követelménynek,
– a vízi szervezetek védelmére: az engedélyezés feltételei között szükség szerint
kockázatcsökkentõ intézkedéseknek – például pufferzónák kialakításának – is
szerepelniük kell,
– a rovarevõ madarak és a mézelõ méhek védelmére: az engedély feltételei
között adott esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is szerepelniük kell.
A méhek esetében a címkén és a mellékelt használati utasításon fel kell tüntetni
a szükséges figyelmeztetést az expozíció elkerülése érdekében.
Az engedélyezõ hatóságnak biztosítania kell, hogy a malationalapú
készítményekhez mellékeljék a szükséges utasításokat, hogy a tárolás és szállítás
során ne képzõdhessen a megengedett legmagasabb értéket meghaladó
mennyiségû izomalation.
Az engedély feltételei között adott esetben további kockázatcsökkentõ
intézkedéseknek is szerepelniük kell.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozata

a Kormány ügyrendjérõl

I.
A KORMÁNY MÛKÖDÉSE

1. A Kormány a feladat- és hatáskörét a miniszterelnök vezetésével, testületként gyakorolja.

2. A Kormány rendszeresen – általában hetenként – tart ülést.

3. A Kormány határozattal állapítja meg féléves idõtartamra szóló, havi ütemezésû munkatervét.

4. A munkaterv és a Kormány törvényalkotási programja egymással összehangolt tervezetét a közigazgatási és igazság-

ügyi miniszter az elfogadott kormányprogram alapján – a miniszterek, a kormánybiztosok, a kormánybizottságok

a kormányhivatalok, valamint az autonóm államigazgatási szervek vezetõinek javaslatai figyelembevételével – készíti

el. A munkatervrõl és a törvényalkotási program javaslatáról – a közigazgatási és igazságügyi miniszter elõterjesztése

alapján – a Kormány legkésõbb a tárgyidõszakot megelõzõ hónap utolsó ülésén határoz.

5. A munkatervbe felvett feladatokra vonatkozó elõterjesztés (jelentés) benyújtásának legfeljebb a következõ hónapra

történõ elhalasztását a közigazgatási és igazságügyi miniszter tudomásul veszi. Ennél hosszabb tartamú halasztáshoz,

vagy a feladatnak a munkatervbõl való törléséhez a miniszterelnök hozzájárulása szükséges. A halasztás vagy a törlés

iránti kérelmet a miniszternek vagy a közigazgatási államtitkárnak, illetve a kormánybiztosnak kell benyújtania

a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez.

6. A munkatervben nem szereplõ elõterjesztés vagy jelentés jelen ügyrend elõírásainak megtartásával bármikor

benyújtható.

II.
A KORMÁNY DÖNTÉSEINEK ELÕKÉSZÍTÉSE

Az elõterjesztés tartalmi feltételei

7. A Kormányhoz benyújtott elõterjesztés célja a testület döntésének kezdeményezése.

8. A nagyobb jelentõségû kormányzati döntések (pl. átfogó törvényjavaslatok, fontosabb kormányrendeletek,

programok) elõkészítése és a döntéshozatal kétszakaszos eljárásban történik. Az elvi természetû, fõbb tartalmi

kérdésekben való döntést követõ második szakasz a részleteiben kidolgozott szabályozási és egyéb döntések

elõkészítésére és meghozatalára irányul.

9. A törvényjavaslatokról, országgyûlési határozatokról szóló elõterjesztések elõkészítését úgy kell ütemezni, hogy azok

a jogalkotásról szóló törvényben, illetõleg az Országgyûlés Házszabályában meghatározott idõpontban benyújthatók

legyenek. Az európai uniós tagságból fakadó jogalkotási kötelezettségekkel kapcsolatos elõterjesztések elõkészítését

úgy kell ütemezni, hogy azok a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidõn belül elfogadhatóak legyenek.

10. a) Az elõterjesztésben – a szakmai részletkérdések mellõzésével – röviden be kell mutatni a megalapozott döntés-

hez szükséges információkat, így különösen a javasolt intézkedésnek a kormányprogramhoz való illeszkedését,

indokait, lényegét, fõbb tartalmi jellemzõit, költségkihatását, valamint várható gazdasági, költségvetési, társa-

dalmi, igazgatási, államháztartási, nemzetközi és egyéb hatásait – szükség szerint példákkal és számításokkal

alátámasztva –, illetve következményeit (hatásvizsgálati lap), jogszabály esetében ezen túlmenõen az alkalmaz-

hatóság feltételeit, valamint a természetes személyek és a vállalkozások adminisztratív terhei csökkentését, illetve

ezek növekedése esetén az azt elkerülhetetlenül szükségessé tevõ szempontokat, továbbá hatósági eljárás

esetében az elektronizálás ütemezését. Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell a döntés kommunikációjára

vonatkozó javaslatot is.
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b) Ha jogszabály vagy nemzetközi szerzõdés az Európai Unió jogából eredõ tagállami kötelezettségeket érint,

az elõterjesztésben tájékoztatást kell adni arról is, hogy a javasolt szabályozás összeegyeztethetõ-e az Európai

Unió jogával, az európai uniós jogi aktusok átültetését vagy végrehajtását szolgáló jogszabály-tervezetekre

vonatkozó elõterjesztésekhez pedig részletes táblázatot kell csatolni, amelyben fel kell tüntetni, hogy az uniós

jogi aktus egyes rendelkezéseinek a tervezet mely rendelkezései felelnek meg (megfelelési táblázat). Ha

a jogszabálytervezetet az európai közösségi jog szerint elõzetesen meg kell küldeni véleményezésre az Európai

Bizottságnak, az Európai Központi Banknak, illetve az Európai Unió tagállamainak, a megküldési kötelezettség

teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot csatolni kell.

c) Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell a tárgyra vonatkozó fõbb megállapítások és javaslatok összefoglalását,

továbbá a pontosan megfogalmazott döntési javaslatot.

d) Az elõterjesztésnek indokolt esetben tartalmaznia kell a végrehajtási jogszabály tervezetét is.

11. Azokat a vitás kérdéseket, amelyekben nem alakult ki egyetértés, az elõterjesztésben – az eltérõ vélemények ismerte-

tésével – döntéshozatalra alkalmas módon be kell mutatni. Ha a megalapozott állásfoglalás ezt szükségessé teszi, két

vagy több azonos részletességgel kidolgozott változatot kell ismertetni.

12. Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell a társadalmi és érdek-képviseleti szervezetekkel, szakmai testületekkel

az elõterjesztéssel kapcsolatban folytatott egyeztetések összefoglalóját.

13. Ha a Kormány a jogi szabályozás indokoltságának vizsgálatára szakértõi bizottságot hozott létre, annak jelentését

az elõterjesztéshez csatolni kell.

14. Törvénytervezet vagy országgyûlési határozattervezet esetében az elõterjesztésnek tartalmaznia kell az elõterjesz-

tõnek az országgyûlési tárgyalási módra (sürgõs, kivételes, kivételes és sürgõs eljárás) vonatkozó javaslatát, valamint

ennek indokait.

15. A nem jogszabály alkotására irányuló elõterjesztésben meg kell jelölni az adott kérdéssel kapcsolatos döntési hatáskör

jogalapját. Az elõterjesztésnek pontosan megfogalmazott, a többféle értelmezés lehetõségét kizáró és a végrehajtás

szempontjából ellenõrizhetõ határozati javaslatot kell tartalmaznia, szükség esetén rögzítve az ellenõrzés módját

és felelõseit is.

16. Az elõterjesztõnek javaslatot kell tennie a döntés, illetve az elõterjesztés egyes részeinek minõsített adattá

nyilvánítására, közzétételének módjára, valamint más jogszabályoknak és határozatoknak a döntés következtében

szükségessé váló módosítására, továbbá a feleslegessé váló korábbi jogszabályok és határozatok, illetve a tervezet

módosító és hatályon kívül helyezõ rendelkezéseinek a hatálybalépésüket követõ hatályon kívül helyezésére is.

17. Az elõterjesztéshez tömör vezetõi összefoglalót kell csatolni, amely az elõterjesztés jelentõségéhez és jellegéhez

igazodva tartalmazza az ügy és a döntési javaslat lényegét.

18. A közigazgatási és igazságügyi miniszter kötelezendõen alkalmazandó elõterjesztés-mintát bocsát ki, illetve

meghatározza az elektronikus ügyintézés alkalmazási rendszerét.

19. Ha miniszteri rendeletet más miniszterrel együttesen, vagy vele egyetértésben kell kiadni, és az érintettek között

véleményeltérés van, a vitatott kérdésrõl a közigazgatási és igazságügyi miniszter elõterjesztése alapján a Kormány

dönt.

Az elõterjesztés véleményezése

20. Az elõterjesztés és a miniszteri rendelet tervezetét – ha törvény vagy e határozat eltérõen nem rendelkezik – egyez-

tetés céljából határidõ megjelölésével meg kell küldeni a minisztereknek, a feladatkörében érintett kormánybiztosnak

és kormányhivatal vezetõjének, akik a tervezetre észrevételt tehetnek.

21. A bíróságok és az ügyészségek feladatkörét érintõ tervezetet a Legfelsõbb Bíróság elnökével, illetõleg a legfõbb

ügyésszel, az Alkotmánybíróságot, az Állami Számvevõszéket, a Magyar Nemzeti Bankot és az autonóm állam-

igazgatási szerveket érintõ tervezetet az érintett szerv elnökével is egyeztetni kell.

22. Ha az elõterjesztés a helyi vagy kisebbségi önkormányzatok feladatkörét érinti, a tervezetet véleménynyilvánításra

a meghatározó országos önkormányzati érdek-képviseleti szerveknek meg kell küldeni. A fõvárost, illetõleg a megyei

önkormányzat hatáskörét érintõ kormányzati döntések elõkészítésébe a fõpolgármestert, illetõleg a megyei

önkormányzat közgyûlésének elnökét is be kell vonni.

23. Jogszabály megalkotására irányuló elõterjesztések elõkészítésénél a jogalkotásról, valamint az elektronikus

információszabadságról szóló törvény elõírásaira kell figyelemmel lenni. Az ilyen elõterjesztéseket egyeztetni kell

az ügyben érdekelt országos önkormányzati, társadalmi és érdek-képviseleti szervekkel, valamint országos

köztestületekkel.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 115. szám 21811



24. Minden elõterjesztés és miniszteri rendelet tervezetét a 20–23. pontban írt egyeztetést megelõzõen legalább

5 munkanapos véleményezési határidõ biztosításával meg kell küldeni a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Kormányirodát irányító helyettes államtitkárának. A kísérõlevélben tájékoztatást kell adni arról, hogy az

elõterjesztõ mely közigazgatási, társadalmi és egyéb szervezetekkel fogja egyeztetni a tervezetet. Az elõterjesztés,

illetve rendelet tervezetének a 20–23. pontban írt egyeztetésre bocsáthatóságáról a Kormányirodát irányító helyettes

államtitkár véleménye alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára dönt.

25. Az elõterjesztés és a miniszteri rendelet tervezetére a 20–23. pont szerint tett észrevételeket az elõterjesztõ köteles

egyeztetni.

26. Az észrevételezési jogot

a) a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzata szerint a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár

vagy az erre feljogosított helyettes államtitkár,

b) a kormánybiztos vagy

c) a kormányhivatal vezetõje, illetõleg – akadályoztatása esetén – erre kijelölt helyettese

gyakorolja.

27. A Kormány tagjainak és a kormányhivatalok vezetõinek tevékenységérõl szóló országgyûlési beszámoló esetén

az elõterjesztõ a Kormány érintett tagjaitól (kormányhivatalok vezetõitõl) köteles véleményt kérni.

28. A 20–23. és a 27. pont szerinti véleményt az elõterjesztés megérkezésétõl számított tíz munkanap alatt kell

az elõterjesztõvel közölni. Ha az elõterjesztés jelentõsége vagy más szempont indokolja, a véleményadásra tíz munka-

napnál hosszabb idõtartamot kell biztosítani. Átfogó jogszabályalkotásra irányuló elõterjesztés, valamint testületi

állásfoglalás kérése esetén a véleményezési határidõ harminc munkanap.

29. A Kormány által meghatározott esetben, vagy ha ezt fontos ok feltétlenül szükségessé teszi, a határidõk öt

munkanapnál nem rövidebb tartamban is megállapíthatók (soronkívüliség). Az elõterjesztést ebben az esetben

a miniszter, vagy a miniszter felhatalmazása alapján közvetlenül az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a kormány-

biztos vagy a kormányhivatal vezetõje bocsátja véleményezésre.

30. Az elõterjesztõ az észrevételezõvel a véleményeltérést egyezteti. Az egyetértés és az egyet nem értés tényét, valamint

azt, hogy a véleményezõ az észrevételt fenntartotta, az elõterjesztésen a név és a nyilatkozattétel dátumának

megjelölésével fel kell tüntetni. Ha az érintett határidõben nem nyilvánított véleményt, az elõterjesztésben ennek

tényére kell utalni.

Az észrevétel elfogadása vagy a vitás kérdésben való megegyezés esetén az eredetileg észrevételt tevõt egyetértõ-

ként kell feltüntetni. A fennmaradó vitás kérdésekben, különösen a kívánt közpolitikai cél elérését veszélyeztetõ

észrevétel fenntartása esetén a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a közigazgatási

államtitkári értekezletre való benyújtást megelõzõen egyeztetést folytat, illetve arról gondoskodik és javaslatot tesz

a vita megoldásának módjára.

31. Az észrevételekrõl folytatott közigazgatási egyeztetés keretében minden szakmai, jogi és közigazgatási kérdést

lehetõség szerint le kell zárni és egyetértésre kell jutni. Több változat fennmaradása esetén külön változatnak minõsül

az elõterjesztés szükségességével vagy jogszerûségével való egyet nem értés is.

Az elõterjesztés benyújtása

32. A Kormányhoz elõterjesztést nyújthat be a Kormány tagja, a Kormány döntése alapján vagy a miniszterelnök

megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára, feladatkörében a kormánybiztos, továbbá

a Kormány döntése alapján vagy a miniszterelnök elõzetes hozzájárulásával más szervek és személyek.

A kormányhivatal által elõkészített elõterjesztést a kormányhivatal felügyeletét ellátó miniszter nyújtja be és képviseli

a Kormány elõtt.

33. Az elõterjesztéseket legalább három munkanappal a közigazgatási államtitkári értekezlet idõpontja elõtt, a Közigaz-

gatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára által meghatározott példányszámban – egy példányt

az elõterjesztõ eredeti aláírásával ellátva –, valamint elektronikusan meg kell küldeni a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztériumnak. Az elõterjesztés átdolgozott változatát, illetve írásbeli kiegészítését e szabályok megfelelõ

alkalmazásával, legkésõbb a kormányülés idõpontját megelõzõ második munkanapon kell benyújtani.

34. A 33. pontban írt határidõn belül a közigazgatási és igazságügyi miniszter engedélyével nyújthatóak be

a halaszthatatlanul sürgõs döntést igénylõ ügyekben készült elõterjesztések.

35. A közigazgatási és igazságügyi miniszter megvizsgálja, hogy a közigazgatási államtitkári értekezletre benyújtott

elõterjesztés megfelel-e az e határozatba foglalt követelményeknek. Az e határozat elõírásainak nem megfelelõ
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elõterjesztés tekintetében dönt a közigazgatási államtitkári értekezletre történõ benyújthatóság tárgyában, ennek

keretében szükség esetén javaslatot tesz az elõterjesztõnek az elõterjesztés kijavítására vagy kiegészítésére.

36. Az elõterjesztõnek – ha a döntés kommunikációjára sor kerül – legkésõbb a Kormány ülését megelõzõ napon el kell

juttatnia a kormányszóvivõ részére az elõterjesztéssel kapcsolatos sajtóközleményre vonatkozó szövegjavaslatát

és a további felmerülõ kérdésekkel kapcsolatos felkészítõt.

A nemzetközi szerzõdéssel kapcsolatos elõterjesztés

37. A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos elõterjesztések tartalmi feltételeire, véleményezésére és benyújtására

– e határozat elõírásainak megfelelõ alkalmazásával – külön rendelkezések az irányadók.

A módosító javaslatokkal és a képviselõi önálló indítványokkal kapcsolatos kormányzati

álláspont kialakítása

38. a) A nem a Kormány által benyújtott, tárgysorozatba vett törvényjavaslatokkal és országgyûlési határozati javasla-

tokkal, valamint a törvényjavaslatokhoz és az országgyûlési határozati javaslatokhoz benyújtott módosító

és kapcsolódó módosító javaslatokkal kapcsolatos kormányzati álláspontról – ha a módosító javaslatok

a szabályozás lényeges tartalmát érintik – a miniszterelnök eltérõ döntése hiányában a feladatkörrel rendelkezõ

miniszter a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttesen a közigazgatási államtitkári értekezlet ülésére

elõterjesztést nyújt be, amelyet a Kormány a következõ ülésén megtárgyal.

b) Az Országgyûlés bizottságának ülésein a feladatkörrel rendelkezõ miniszter – a Kormány a) pont szerinti

döntéséig – a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel való egyeztetés alapján képviseli a Kormány álláspontját.

c) A törvényjavaslatokhoz és az országgyûlési határozati javaslatokhoz benyújtott módosító és kapcsolódó

módosító javaslatokkal kapcsolatos kormányzati álláspontról az országgyûlési képviselõcsoportok vezetõit

a közigazgatási és igazságügyi miniszter tájékoztatja.

d) A zárószavazás elõtti módosító javaslatokkal kapcsolatos kormányzati álláspontot a feladatkörrel rendelkezõ

miniszter – a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel való egyeztetés alapján – képviseli.

A jelentés

39. A Kormányhoz benyújtott jelentés célja döntést nem igénylõ ügyben a testület tájékoztatása.

40. A 32. pontban felsoroltak, továbbá a Kormány képviseletére kapott megbízás alapján eljáró más személyek hivatalos

külföldi tárgyalásaikról, a Kormány képviseletében külföldön történt eljárásukról és külföldiekkel belföldön folytatott

hivatalos tárgyalásaikról a befejezést követõ egy héten belül a Kormányhoz jelentést nyújtanak be.

41. A Központi Statisztikai Hivatal elnöke a közigazgatási és igazságügyi miniszter útján a Kormánynak havonta

jelentésben ad tájékoztatást a statisztikai adatokból következtethetõ fontosabb társadalmi-gazdasági változásokról.

42. A külügyminiszter hetenkénti rendszerességgel írásbeli jelentést készít az európai uniós tagsággal összefüggõ aktuális

kül- és Európa-politikai kérdésekrõl, valamint az azokból eredõ hazai feladatokról, amelyet a közigazgatási államtitkári

értekezlet megtárgyal.

43. A jelentésre az elõterjesztésre vonatkozó elõírások értelemszerûen irányadók azzal, hogy a feladatok végrehajtásáról

szóló jelentést nem kell egyeztetni, ha a jelentés tartalma alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

közigazgatási államtitkára eltérõen nem rendelkezik.

A közigazgatási államtitkári értekezlet

44. A Kormány ülésére benyújtott minden elõterjesztést és jelentést, ideértve a kormánybiztosok elõterjesztéseit

(jelentéseit) is, elõzetesen közigazgatási államtitkári értekezleten kell megtárgyalni, amely a Kormány általános

hatáskörû döntés-elõkészítõ testületeként a kormányülések elõkészítésének általános szakmai, szervezõ, egyeztetõ és

ellenõrzõ fórumaként mûködik.

45. A közigazgatási államtitkári értekezlet feladata a Kormány üléseinek elõkészítése. Ennek keretében állást foglal

az elõterjesztések és jelentések kormánydöntésre való alkalmasságáról, napirendre vételérõl, illetõleg a további

egyeztetések, valamint az elõterjesztés átdolgozásának, kiegészítésének szükségességérõl. Ha a közigazgatási állam-

titkári értekezlet ülésén az elõterjesztéssel (jelentéssel) kapcsolatban – elõkészítési vagy egyeztetési hiányosságokból
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adódóan – jelentõsebb új elem merülne fel, a közigazgatási államtitkári értekezlet az elõterjesztést (jelentést) leveheti

a napirendjérõl és újabb egyeztetést írhat elõ.

46. A közigazgatási államtitkári értekezletet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára hívja

össze, szervezi és vezeti. A közigazgatási államtitkári értekezlet rendszeresen – általában hetenként – tart ülést.

47. A közigazgatási államtitkári értekezlet napirendjét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási

államtitkára legkésõbb az ülést megelõzõ második munkanapon állapítja meg.

48. A közigazgatási államtitkári értekezlet napirendjére csak elõzetesen egyeztetett, az e határozatban foglalt

követelmények megtartásával benyújtott elõterjesztés és jelentés vehetõ fel. E szabály alkalmazása alól a Közigaz-

gatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára indokolt esetben kivételt tehet.

49. A közigazgatási államtitkári értekezlet résztvevõi a minisztériumok közigazgatási államtitkárai, valamint

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányirodát irányító, továbbá a közigazgatási stratégiáért felelõs

helyettes államtitkárai. A közigazgatási államtitkári értekezleten a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

kormányzati kommunikációért felelõs államtitkára, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelõs állam-

titkára, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, a Kormányzati Ellenõrzési

Hivatal elnöke és a kormányszóvivõ állandó meghívottként vesz részt. A közigazgatási államtitkári értekezletre

a feladatkörét érintõ elõterjesztések tárgyalásához a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium más helyettes

államtitkárát, a kormánybiztost, a kormányhivatal vezetõjét, valamint a Magyar Nemzeti Bank alelnökét meg kell hívni.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a közigazgatási államtitkári értekezletre más

személyt is meghívhat.

50. A közigazgatási államtitkári értekezleten a 49. pontban felsoroltak kötelesek személyesen részt venni. Akadályoz-

tatásuk esetén a közigazgatási államtitkárt helyettes államtitkár, a helyettes államtitkárokat, valamint a meghívottakat

a jogszabályban vagy szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott, helyettesítésükre jogosult vezetõ,

a Központi Statisztikai Hivatal és a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnökét az általa kijelölt elnökhelyettes

helyettesítheti.

51. A közigazgatási államtitkári értekezlet a napirendjére tûzött elõterjesztéseket és jelentéseket megvitatja, azok

tekintetében állást foglal és a Kormánynak javaslatokat tesz.

52. A közigazgatási államtitkári értekezlet kezdeményezheti, hogy az általa tárgyalt elõterjesztést (jelentést) a Kormány

ülése elõtt – feladatkörében – a kormánybizottság is vitassa meg. A közigazgatási államtitkári értekezlet az

elõterjesztést e testületek állásfoglalását követõen ismételten megvitatja, ha ez az ülés megfelelõ elõkészítése

érdekében szükséges.

53. Az elõterjesztõt a közigazgatási államtitkári értekezlet felhívhatja arra, hogy a Kormány ülésére az értekezlet

állásfoglalásának megfelelõ, lehetõség szerint egyeztetett kiegészítõ vagy alternatív elõterjesztést nyújtson be.

54. Ha az elõterjesztés átdolgozása szükséges, a közigazgatási államtitkári értekezlet új, e határozat követelményeinek

megfelelõ elõterjesztés benyújtását írhatja elõ.

55. A közigazgatási államtitkári értekezletrõl emlékeztetõ készül, melynek összeállításáról a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium közigazgatási államtitkára legkésõbb az ülést követõ munkanapon gondoskodik.

56. Az elõterjesztõnek a Kormány ülését megelõzõen további személyes egyeztetés útján kell megkísérelnie

a közigazgatási államtitkári értekezletet követõen esetlegesen még fennmaradt nézetkülönbségek tisztázását

és a viták lezárását, amely eljárásáról tájékoztatja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási állam-

titkárát, aki dönthet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselõjének az egyeztetésben való részvételérõl.

III.
A KORMÁNY ÜLÉSE

57. Az elõterjesztés vagy jelentés a kormányülés napirendjére akkor vehetõ fel, ha a közigazgatási államtitkári értekezlet

megtárgyalta és napirendre tûzését javasolta. E szabály alkalmazása alól a közigazgatási és igazságügyi miniszter

javaslatára a miniszterelnök kivételt tehet. A Kormányt az elõterjesztés lényegérõl az elõterjesztõ, a közigazgatási

államtitkári értekezlet állásfoglalásáról a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tájékoztatja.

58. Az ülés napirendjének javaslatát – a közigazgatási államtitkári értekezlet állásfoglalásainak figyelembevételével –

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának javaslatára a közigazgatási és igazságügyi

miniszter hagyja jóvá és a közigazgatási államtitkár küldi ki legkésõbb az ülést megelõzõ második munkanapon

az ülés résztvevõinek. A végleges napirendrõl a Kormány dönt. A miniszterelnök engedélyével – a munkaterv alapján
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benyújtott, illetve a jogalkotásra irányuló elõterjesztések kivételével – a halaszthatatlanul sürgõs ügyek szakmailag

egyeztetett dokumentumai az ülés megkezdése elõtt a helyszínen is szétoszthatók a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium útján.

59. A Kormány ülésén részt vesznek a Kormány tagjai, tanácskozási joggal az állandó meghívottak, az elõterjesztõk és

a miniszterelnök által meghívott személyek. A meghívás személyre szólóan történik, az ülésen csak a meghívott vehet

részt.

60. A Kormány ülésére állandó meghívottak:

a) a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

b) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kommunikációs feladatokért felelõs államtitkára

c) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára

d) a miniszterelnök szóvivõje (miniszterelnöki biztos)

e) a kormányszóvivõ.

61. A feladatkörét érintõ napirendi pontok tárgyalásához a Magyar Nemzeti Bank elnökét meg kell hívni.

62. A Kormány ülését a miniszterelnök akadályoztatása esetén a közigazgatási és igazságügyi miniszter vezeti, aki

gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyeket e határozat a miniszterelnök hatáskörébe utal.

63. Kormány tagjai a Kormány ülésén személyesen kötelesek részt venni. E kötelezettség alól a miniszterelnök adhat

felmentést.

64. A Kormány ülésén a minisztert – akadályoztatása esetén – az erre kijelölt államtitkár helyettesíti, ha pedig õ is

akadályoztatva van, az ülésen a közigazgatási államtitkár tanácskozási joggal vesz részt. Az állandó meghívottat

a Kormány ülésén a Miniszterelnökség, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szervezeti és mûködési

szabályzata szerint helyettesítésre jogosult vezetõ helyettesítheti.

65. Amennyiben az elõterjesztést nem a Kormány tagja, hanem más jogosult nyújtotta be, akadályoztatása esetén

az általa kijelölt helyettese hiányában a miniszterelnök által kijelölt személy vesz részt a napirendi pont tárgyalásán.

66. A Kormány határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.

67. A Kormány tagjait a testületi döntések meghozatalában egyenlõ szavazati jog illeti meg. A döntéseket

szavazattöbbséggel hozzák, szavazategyenlõség esetén a miniszterelnök szavazata dönt.

68. A Kormány döntését a miniszterelnök mondja ki.

69. A Kormány ülése a benyújtott elõterjesztések, jelentések megtárgyalásából, döntések meghozatalából, szóbeli

eszmecserébõl, eligazításból és bejelentésekbõl áll.

70. Az írásban benyújtott elõterjesztések tárgyalása az 58. pont szerint jóváhagyott napirend szerint történik. A szóbeli

eszmecsere keretében a Kormány a szóban levõ ügy végleges rendezését jelentõ döntést nem hoz.

71. Rendkívüli vagy azonnali intézkedést igénylõ esetben a Kormány – ülésen kívül – úgy is hozhat döntést, hogy az adott

ügyben tagjai írásban vagy távbeszélõ útján közlik állásfoglalásukat. Ennek megszervezésérõl és dokumentálásáról

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára gondoskodik.

IV.
A KORMÁNY DÖNTÉSEI

72. A Kormány a feladatkörében rendeletet bocsát ki, határozatot hoz, irányelvet vagy elvi állásfoglalást fogad el.

73. A Kormány döntései szövegének véglegesítésérõl az ülés összefoglalója alapján a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium közigazgatási államtitkára gondoskodik és azt a közigazgatási és igazságügyi miniszter felterjesztésében

a miniszterelnök (akadályoztatása esetén a miniszterelnököt a Kormány adott ülésének vezetésében helyettesítõ

miniszter) írja alá.

74. Ha a Kormány az elõterjesztett javaslatot érdemben megváltoztatta, a szükséges utóegyeztetéseket a 73. pont szerinti

eljárást megelõzõen a közigazgatási és igazságügyi miniszter által kijelölt állami vezetõ koordinálja.

75. A Kormánynak az Országgyûlés elé terjesztett javaslatait a miniszterelnök – a közigazgatási és igazságügyi miniszter

elõterjesztése alapján – küldi meg az Országgyûlés elnökének. Ennek érdekében a benyújtásra megfelelõ formában

elõkészített javaslatot legkésõbb a kormányülést követõ tíz munkanapon belül, az országgyûlési tárgyaláshoz

szükséges példányszámban – további három példányt mellékelve –, valamint elektronikusan a Közigazgatási és

Igazságügyi Minisztérium Kormányirodát irányító helyettes államtitkára részére kell eljuttatni.

76. A Kormány a közigazgatási államtitkári értekezlet javaslata alapján az elõterjesztés elfogadásáról vita nélkül

határozhat, ha
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a) a közigazgatási államtitkári értekezleten vitás kérdés nem maradt fenn, vagy
b) az elõterjesztés a Kormány által korábban már jóváhagyott nemzetközi szerzõdés kihirdetésére irányul.

77. A miniszterelnök a Kormány ülései között – kivételesen indokolt esetben – feladatok kijelölése, nemzetközi
tárgyalások lebonyolítása és megállapodások aláírása, jóváhagyása, látogatások szervezése, egyes kinevezések és
felmentések ügyében, kitüntetések adományozása céljából kormányhatározatot, továbbá más esetben a Kormány
felhatalmazása alapján kormányrendeletet és kormányhatározatot adhat ki. Az így hozott rendeletekrõl és határoza-
tokról  szóló jelentést utólagos jóváhagyásra a közigazgatási és igazságügyi miniszter nyújtja be a Kormányhoz.

78. A Kormány rendeleteit, határozatait, elvi állásfoglalásait és irányelveit az üléstõl számított 8 munkanapon belül kell
kihirdetni (közzétenni), illetõleg az érdekeltek részére megküldeni, kivéve, ha a miniszterelnök más határidõt állapít
meg.

79. a) A Kormány határozatait a Magyar Közlöny Határozatok Tárában kell közzétenni.
b) A Kormány döntése alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium sokszorosított formában az

érdekelteknek közvetlenül küldi meg
– a minõsített adatot tartalmazó,
– a kizárólag a Kormány tagjai, a kormánybiztosok, a kormányhivatalok és a rendvédelmi szervek vezetõi

számára feladatot kijelölõ és pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó
határozatokat.

80. A külön határozatba foglalást vagy intézkedést nem igénylõ döntést az összefoglalóban kell rögzíteni. Errõl
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára szükséges esetén emlékeztetõt ad ki és azt
a 86. pontban felsoroltaknak megküldi.

81. A kormányülés dokumentumainak kezelésérõl és õrzésérõl, valamint a Kormány döntéseinek nyilvántartásáról
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányirodát irányító helyettes államtitkára gondoskodik.

82. A kormányszóvivõ az ülésrõl hivatalos sajtóközleményt jelentet meg és tájékoztatja a sajtó képviselõit.

V.
A KORMÁNY ÜLÉSÉRÕL KÉSZÜLT ÖSSZEFOGLALÓ ÉS HANGFELVÉTEL

83. A Kormány ülésérõl összefoglaló és a Kormány tagjának kérésére, indokolt esetben és a miniszterelnök engedélyével
rögtön, továbbá az ülés végén az összefoglaló elkészítésére alkalmas hangfelvétel készül. Az összefoglaló
elkészítésérõl – az ülést követõ három munkanapon belül – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási
államtitkára gondoskodik.

84. Az összefoglalót a közigazgatási és igazságügyi miniszter írja alá.
85. Az aláírt összefoglaló mellékleteként – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az állam-

titkárok jogállásáról  szóló törvényben meghatározottakon kívül – meg kell õrizni a következõ iratok eredeti aláírással
ellátott egy-egy példányát:
a) az Országgyûlés elé terjesztett javaslatokat és az ezekre vonatkozó átiratokat,
b) a 74. pont szerinti eljárás során keletkezett iratokat,
c) a Kormány két ülése között kiadott rendeleteket és határozatokat,
d) a Kormány tagjainak megküldött jelentéseket,
e) a Kormány döntéseihez kapcsolódó, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára által

meghatározott iratokat.
86. Az összefoglaló egy-egy példányát a Kormány tagjai, a Kormány üléseinek állandó meghívottai, valamint az államtitká- 

rok kapják meg. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára az összefoglaló megküldését
másnak is engedélyezheti.

87. A hangfelvétel a Kormány tagjai és az állandó meghívottak személyes használatára a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumban rendelkezésre áll. A Kormány tagjainak (a kormányülés állandó meghívottainak) megbízottja
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának engedélyével a felvételt meghallgathatja.
Ha folyamatban lévõ munkához szükséges, az érdekeltnek a hangfelvétel alapján készített kivonat adható.
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VI.
A KORMÁNY DÖNTÉSEI VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENÕRZÉSE

88. A közigazgatási és igazságügyi miniszter havonta elõterjesztést készít a Kormány számára a Kormány határozataiban

és munkatervében elõírt határidõs feladatok végrehajtásáról. A végrehajtásért felelõs írásban számot ad a határidõ

elmulasztásának okairól. A Kormány határozataiban elõírt feladatok teljesítési határidejének módosítására vonatkozó

javaslatokat is tartalmazó elõterjesztést a közigazgatási és igazságügyi miniszter nyújtja be a Kormányhoz.

89. A miniszterelnök, illetve a közigazgatási és igazságügyi miniszter felhívhatja a minisztert, a kormánybiztost és

a kormányhivatal vezetõjét a Kormány által elrendelt feladat végrehajtásáról való beszámolásra.

VII.
A KORMÁNY EGYES FELADATAINAK ELLÁTÁSA

90. Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételrõl és az ehhez kapcsolódó koordinációs eljárás-

rendrõl, valamint az európai uniós tagságból eredõ jogharmonizációs feladatok meghatározásának, programo-

zásának és teljesítésük ellenõrzésének rendjérõl külön kormányhatározat rendelkezik.

VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

91. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a Kormány ügyrendjérõl szóló

1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1145/2010. (VII. 7.) Korm. határozata

a Széchenyi Kártya Program kiterjesztésérõl

1. A Kormány a Széchenyi Kártya Program keretében

a) 2010. augusztus 1-jétõl a vállalkozások hitelportfoliójának racionalizálása, piacaik megtartása és bõvítése

érdekében maximum 25 millió forintos, legfeljebb 3 éves futamidejû Széchenyi Forgóeszköz hitel,

b) 2010. szeptember 1-jétõl a beruházások ösztönzése, a vállalkozások piacainak megtartása és bõvítése érdekében

maximum 50 millió forintos, legfeljebb 10 éves futamidejû Széchenyi Beruházási hitel,

c) 2011. január 1-jétõl a pályázati források nagyobb arányú kihasználása és a sikeresen megvalósuló projektek

számának növelése érdekében maximum 50 millió forintos, legfeljebb 10 éves futamidejû Széchenyi Önerõ hitel

programokat indít.

2. A Kormány az új hitelcélok esetében – kivéve az ÚMFT GOP, KMOP pénzügyi eszközeibõl finanszírozott felemelt

mikrohitelt – a 2010. december 31-ig megkötött hitelszerzõdések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének

elsõ három évére (1095 napra) 2 százalékpont kamattámogatást, valamint a garanciaintézmény kezességvállalási

díjának 50 százalékáig terjedõ támogatást biztosít azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a garanciadíj vetítési

alap 0,75 százalékának megfelelõ összeget.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2010. július 15.
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3. A Kormány az 1. pontban meghatározott tartalmú programhoz kapcsolódó marketing, kommunikáció, valamint

informatikai fejlesztés hitelintézeti, érdekképviseleti költségeihez egyszeri 92,2 millió forint állami támogatást nyújt.

4. A 3. pont szerinti támogatást, valamint a program 2010. évi mûködéséhez szükséges kamat és garancia díjtámogatást

a Kis- és Középvállalkozói célelõirányzat fedezi, amelynek támogatási- és kiadási elõirányzatát a Kormány

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38. § (1) bekezdésében meghatározott

hatáskörében eljárva, a határozat 1. mellékletében foglalt adatlap szerint, a központi költségvetés 2010. évi általános

tartaléka terhére 95 millió forinttal megemeli.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2010. július 15.

5. Meg kell vizsgálni, hogy a program 2011. évi mûködéséhez szükséges forrásokat lehetséges-e az EU által nyújtott

támogatásokból, elsõdlegesen az ÚMFT GOP és KMOP forrásaiból biztosítani.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2010. szeptember 30.

6. A Kormány egyetért azzal, hogy az állami viszontgarancia megtérülésének hatékonysága, a beváltásra kerülõ kezességek

számának csökkenése érdekében a beváltott kezességbõl származó követelések adók módjára behajtható követelésnek

minõsüljenek. Az adózás rendjérõl szóló törvény, illetve az Áht. ehhez szükséges módosítása kerüljön benyújtásra.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2010. július 15.

7. Meg kell vizsgálni az ÚMFT GOP (KMOP) 4. prioritása (pénzügyi eszközök) forrásaiból a Széchenyi Kártya Program új

hitelcéljaihoz kapcsolódóan viszontgarancia keret kialakításának lehetõségét.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2010. augusztus 31.

8. A Kormány egyetért azzal, hogy a 2011. évi költségvetési törvény kidolgozását megelõzõen indokolt megvizsgálni,

hogy a Széchenyi Kártya Program keretében:

a) a fejlesztések ösztönzése érdekében finanszírozott beruházások esetében a vállalkozások fejlesztési

adókedvezményt enyhébb feltételek mellett érvényesíthessék,

b) a bankok hitelezési aktivitásának növelése, illetve az ügyfelek garanciaterheinek mérséklése érdekében az állami

viszontgarancia mértéke 85 százalékra emelkedjen.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2010. augusztus 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1145/2010. (VII. 7.) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
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001414 1 Költségvetés általános tartaléka –95,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Vállalkozási célelõirányzatok

229166 3 Kis- és középvállalkozói célelõirányzat 95,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos 95,0

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1146/2010. (VII. 7.) Korm. határozata

a jelentõs értékû közbeszerzések megindításának egyes kérdéseirõl szóló

1132/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat módosításáról

1. A jelentõs értékû közbeszerzések megindításának egyes kérdéseirõl szóló 1132/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat

(a továbbiakban: H.) 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Az 1. pontban meghatározott egyeztetés lefolytatására monitoring munkacsoport mûködik. Vezetõje a Nemzeti

Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikai államtitkára, tagjai a nemzeti fejlesztési miniszter által kijelölt további két

személy, a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a nemzetgazdasági miniszter által kijelölt egy-egy személy.

A monitoring munkacsoport munkáját a munkacsoport vezetõje által felkért további személyek segíthetik.

A monitoring munkacsoport mûködésével összefüggõ titkársági feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

közbeszerzési helyettes államtitkárának titkársága látja el.”

2. A H. 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. Az 1. pontban meghatározott egyeztetés lefolytatása alól a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikai

államtitkára különösen sürgõs esetben felmentést adhat.”

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a döntési moratórium elrendelésérõl szóló

1003/2010. (I. 19.) Korm. határozat, valamint az annak módosításáról szóló 1050/2010. (II. 26.) Korm. határozat hatályát

veszti.

4. Ez a határozat a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1147/2010. (VII. 7.) Korm. határozata

az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyõrség egyesítését elõkészítõ

kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) és (9) bekezdése alapján, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal és a Vám- és

Pénzügyõrség egyesítésének elõkészítése érdekében – a két szerv egyesítéséig – dr. Vida Ildikót, az Adó- és Pénzügyi

Ellenõrzési Hivatal elnökét kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos feladatkörében

a) ellátja az állami vagyonnal való felelõs gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint

egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2010. évi LII. törvény 24–25. §-a alapján a Vám- és

Pénzügyõrség országos parancsnoka tevékenységének irányítását,

b) elõkészíti az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyõrség egyesítését, amely feladat

végrehajtása érdekében a két szerv tagjainak bevonásával Integrációs Munkacsoportot mûködtet,

c) elõkészíti a két szervezet egyesítéséhez szükséges jogszabálytervezeteket,

d) szükség esetén intézkedést kezdeményez a két szervezetet felügyelõ adópolitikáért felelõs miniszternél

az országos parancsnok tevékenységének irányításával, illetve a két szervezet egységesítésével kapcsolatos

kérdésekben.

3. A Kormány felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy támogassák a kormánybiztos munkáját.

4. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 51/2010. (VII. 7.) ME határozata

címzetes fõjegyzõi cím adományozásáról

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 30/B. § (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter

és a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter együttes javaslatára

Pardiné dr. Szabó Zsuzsannának, Köröstarcsa község jegyzõjének

Hegedûs Gábornénak, Jakabszállás község jegyzõjének

dr. Schindler Andreának, Boda község jegyzõjének

Bognárné dr. Solymoskövi Veronikának, Kesztölc község jegyzõjének

Kissné Kiss Zsuzsannának, Adorjánháza–Csögle–Egeralja–Külsõvat körjegyzõjének

dr. Woth Lászlónak, Mezõfalva nagyközség jegyzõjének

dr. Szakali Erzsébetnek, Szolnok Megyei Jogú Város jegyzõjének

dr. Hancsicsák Mihálynak, Nyírlugos város jegyzõjének

dr. Percze Tündének, Nagyréde község jegyzõjének

dr. Bekecs Andreának, Mátraszentimre község jegyzõjének

dr. Herczeg Tibornak, Szuhakálló község jegyzõjének

Tóthné Bodnár Irénnek, Emõd város jegyzõjének

Török Barnabásnak, Sajóbábony város jegyzõjének

Sárádi Kálmánné dr.-nak, Óbuda–Békásmegyer (III. kerület) jegyzõjének

dr. Csizmadia Juliannának, Pécel város jegyzõjének

dr. Molnár Ildikónak, Szentendre város jegyzõjének

Rozgonyi Eriknek, Alsónémedi nagyközség jegyzõjének

Varga Sándornak, Jánosháza nagyközség jegyzõjének

dr. Korsós Ágnesnek, Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város jegyzõjének

címzetes fõjegyzõi címet adományozok.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
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