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Tar ta lom jegy zék

28/2011. (VIII. 3.) NGM
rendelet

A költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk
nyilvántartásáról és kötelezõ szakmai továbbképzésérõl, valamint
a költségvetési szervek vezetõinek és gazdasági vezetõinek belsõ
kontrollrendszer témájú továbbképzésérõl 25880

29/2011. (VIII. 3.) NGM
rendelet

A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeirõl
és megfelelõség-tanúsításáról 25889

49/2011. (VIII. 3.) NEFMI
rendelet

Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának
részletes szabályairól 25899

40/2011. (VIII. 3.) NFM
rendelet

A közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos
közúthálózattal összefüggõ egyes feladatok ellátásáról 25906

77/2011. (VIII. 3.) VM
rendelet

A Magyar Élelmiszerkönyv kötelezõ elõírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM 
rendelet módosításáról 25916

78/2011. (VIII. 3.) VM
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek
korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl 25933

79/2011. (VIII. 3.) VM
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske
állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes
feltételeirõl 25942

80/2011. (VIII. 3.) VM
rendelet

Egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25944
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzetgazdasági miniszter 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelete
a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilvántartásáról 
és kötelezõ szakmai továbbképzésérõl, valamint a költségvetési szervek vezetõinek 
és gazdasági vezetõinek belsõ kontrollrendszer témájú továbbképzésérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (4) bekezdés j) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. §
(2) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában
a) ÁBPE: Államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzés, ami az államháztartási kontrollrendszer eleme az

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 120/A. § (3) bekezdésének megfelelõen;
b) ÁBPE-továbbképzés I.: a belsõ ellenõrök kötelezõ szakmai továbbképzése keretében az „ÁBPE-továbbképzés I.”

elnevezésû képzés, melynek tematikáját az Éves Továbbképzési Tájékoztató tartalmazza;
c) ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetõi és gazdasági vezetõi részére: a költségvetési szervek vezetõi és

a gazdasági vezetõk kötelezõ szakmai továbbképzése keretében az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek 
vezetõi és gazdasági vezetõi részére” elnevezésû képzés, melynek tematikáját az Éves Továbbképzési Tájékoztató
tartalmazza;

d) ÁBPE-továbbképzés II.: a belsõ ellenõrök, a költségvetési szervek vezetõi és a gazdasági vezetõk kötelezõ szakmai
továbbképzése keretében, az ÁBPE-továbbképzés I. képzésre, valamint az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési
szervek vezetõi és gazdasági vezetõi részére elnevezésû képzésekre épülõ, az Éves Továbbképzési
Tájékoztatóban található listában szereplõ, a továbbképzésre kötelezett által választott képzés;

e) belsõ ellenõr: A költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ber.) 2. § m) pontjában meghatározott fogalom;

f) e-learning: olyan számítógépes hálózaton elérhetõ képzési forma, amely a tanítási, tanulási folyamatot
megszervezve hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot
a továbbképzésre kötelezett számára hozzáférhetõvé teszi;

g) Éves Továbbképzési Tájékoztató: a miniszter által a belsõ ellenõrök kötelezõ szakmai továbbképzésével és a vizsga
letételével, valamint a költségvetési szervek vezetõinek és gazdasági vezetõinek belsõ kontrollrendszer témájú
továbbképzésével kapcsolatban a Központ és a Kormány honlapján, valamint a Hivatalos Értesítõben minden év
január 15-ig közzétett tájékoztató;

h) kérelmezõ: a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel kapcsolatosan
a miniszter részére kérelmet benyújtó természetes személy;

i) kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi
és Kulturális Intézete;

j) Központ: Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Módszertani és Képzési Központ;
k) miniszter: az államháztartásért felelõs miniszter;
l) nyilvántartás: a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõknek az Áht. 121/D. § (4) bekezdése

szerinti nyilvántartása;
m) továbbképzésre kötelezett: az Áht. 121/D. § (1), (2) és (9) bekezdése, illetve a 121/E. § (1)–(2) bekezdése alapján

továbbképzésre kötelezett személy.
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2. Belsõ ellenõrök nyilvántartása

2. § (1) A kérelmezõnek az 1. mellékletben foglalt adattartalommal a Kormány honlapján közzétett, a miniszter által e célra
rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell a kérelmet benyújtania a miniszternek. A kérelem
benyújtásával kapcsolatos részletes információkat a miniszter Közleményben teszi közzé a Kormány honlapján.
A kérelemhez mellékelni kell:
a) a Ber. 11. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szakirányú és más felsõfokú iskolai végzettséget igazoló 

oklevél, bizonyítvány másolatát, illetve a Ber. 11. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a szakmai képesítés alóli
felmentést igazoló dokumentumot;

b) a Ber. 11. § (1) bekezdése szerinti legalább kétéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó kérelmezõi
nyilatkozatot vagy a Ber. 11. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a szakmai gyakorlat alóli felmentést igazoló
dokumentumot;

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot (a fizetési számlára történõ készpénzbefizetés
esetén a készpénzbefizetési megbízást igazoló szelvényrészének, vagy a kérelmezõ fizetési számlájának
megterhelését tanúsító bizonylatnak a másolatát).

(2) Az engedélykiadás büntetlen elõéletre vonatkozó feltétele teljesülésének az eljáró hatóság általi igazolása helyett
a kérelmezõ 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal maga is igazolhatja e feltétel teljesülését.

3. § A belsõ ellenõr a nyilvántartásban szereplõ adataiban bekövetkezett változást az adatváltozást követõ 30 napon belül
az 1. melléklet szerinti kérelmen köteles írásban bejelenteni a miniszternek. A kérelemhez csatolni kell az adatváltozást
igazoló dokumentum másolatát. Amennyiben a miniszter az adatváltozás-bejelentés 30 napon túli elmulasztásának
tényérõl tudomást szerez, akkor a belsõ ellenõrt 30 napos hiánypótlási határidõ megadásával
adatváltozás-bejelentésre hívja fel.

4. § (1) Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre – az Áht. 121/D. § (6) bekezdés a)–f) szerinti – okot adó körülmény merült
fel, a belsõ ellenõr köteles ezt a miniszter részére a körülmény bekövetkeztét követõ 30 napon belül az 1. melléklet
szerinti kérelem kitöltésével írásban bejelenteni.

(2) Amennyiben az Áht. 121/D. § (6) bekezdés b), c) vagy f) pontjaiban meghatározott, a nyilvántartásból való törlésre okot 
adó körülmény merült fel, a belsõ ellenõr vagy a képviseletében eljárni jogosult személy köteles az (1) bekezdés
szerinti bejelentés mellékleteként megküldeni a törlés alapjául szolgáló bírósági döntés másolatát.

(3) Az Áht. 121/D. § (6) bekezdés g) pontja szerinti esetben a nyilvántartásból való törlésre az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény alapján a halotti anyakönyvi kivonat másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben foglalt kezelõ központi szerv igazolása alapján hivatalból,
díjmenetesen kerül sor. Ebben az esetben a törlést a munkáltató kezdeményezi.

(4) Az Áht. 121/D. § (6) bekezdésében leírt körülmények ellenõrzésérõl a miniszter intézkedik.
(5) A belsõ ellenõr – az Áht. 121/D. § (6) bekezdés g) pontja szerinti törlés kivételével – köteles a törlésrõl haladéktalanul

értesíteni a munkáltatói jogok gyakorlóját (megbízóját).

5. § (1) Az Áht. 121/D. § (8) bekezdésében meghatározott újbóli felvételi eljárásra a 2. §-ban foglalt szabályok irányadóak.
(2) Az Áht. 121/D. § (8) bekezdésében meghatározott újbóli nyilvántartásba vétel esetén a belsõ ellenõr továbbképzési

kötelezettségére a 7. §-ban foglaltak az irányadók.

6. § (1) A tevékenység engedélyezése iránti eljárásért és a kérelemre történõ törlésért a következõk szerint kell igazgatási
szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizetni:
a) az engedély iránti eljárás díja 8000 forint;
b) a kérelemre történõ törlés díja 4600 forint;
c) a 3. § szerinti adatváltozás bejelentése díjmentes.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjakat a 10032000-01460658-00000000 számú, Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest
elnevezésû számlára kell befizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti díj a Nemzetgazdasági Minisztérium mûködési bevétele.
(4) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmezõ a szükséges mértéket

meghaladó összegû díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.
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(5) A többlet visszatérítését hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítésérõl a többlet megállapításától számított
30 napon belül a befizetés módjával megegyezõ módon intézkedni kell.

(6) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elõírásait kell alkalmazni.

(7) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §
(2)–(3) bekezdésében foglaltakat, valamint az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

3. Belsõ ellenõrök szakmai továbbképzése

7. § (1) A belsõ ellenõrök kötelezõ szakmai továbbképzésen („ÁBPE-továbbképzés I.” és „ÁBPE-továbbképzés II.”) kötelesek
részt venni.

(2) Az „ÁBPE-továbbképzés I.” teljesítésének kötelezettsége a belsõ ellenõrt az engedélykiadás évét követõ évben terheli.
A továbbképzés vizsgával zárul.

(3) Az „ÁBPE-továbbképzés II.” teljesítésének kötelezettsége a belsõ ellenõrt az „ÁBPE-továbbképzés I.” sikeres elvégzését
követõen kétévente (naptári évben számolva) terheli.

(4) A jelentkezõ a kötelezõ szakmai továbbképzésen való részvételi szándékát az adott képzési kötelezettség
fennállásának évében a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezethez történõ jelentkezés
megküldésével jelzi február 28-ig, a Központ honlapján keresztül.

(5) A kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen beküldött
elektronikus jelentkezést követõ 30 naptári napon belül elektronikus levélben megerõsíti a jelentkezés beérkezését.

(6) A költségvetési szervnél foglalkoztatott munkajogi vagy közszolgálati jogviszonyban álló továbbképzésre
kötelezettek számára az e-learning tanfolyam ingyenesen vehetõ igénybe, egyéb esetben díjköteles, amelynek
összegét az Éves Továbbképzési Tájékoztató tartalmazza. A jelentkezéshez, valamint a díjmentesség megállapításához 
a 2. melléklet szerinti nyilatkozatokat az elektronikus jelentkezést követõ 10 naptári napon belül kell kitölteni és eredeti 
példányban megküldeni a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet részére.

(7) A kötelezõ szakmai továbbképzésen való részvétel feltétele a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ
szervezet és a kötelezõ szakmai továbbképzésen részt vevõ személy között, a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi
CI. törvény (a továbbiakban: felnõttképzésrõl szóló törvény) 20. §-ában foglaltak szerint felnõttképzési szerzõdés
megkötése, melyet a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet a részvételi díj, illetve díjmentesség
esetén a (6) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok beérkezését követõen elektronikus úton küld meg
a továbbképzésre kötelezett részére.

(8) A kötelezõ szakmai továbbképzés éves idõszaka február 1-jétõl december 15-ig tart.

8. § (1) A 7. § szerinti szakmai továbbképzési kötelezettséggel, illetve az ezzel kapcsolatos jelentkezési kötelezettséggel
szemben kimentési kérelemmel lehet élni.

(2) A kimentési kérelmet a képzési kötelezettség fennállásának évében, december 15-ig lehet benyújtani a miniszternek.
A kimentési kérelem tudomásulvételérõl a miniszter határozatot hoz, amelyet következõ évben mellékelni kell
a képzésre történõ újbóli jelentkezéshez, annak érdekében, hogy a 7. § (6) bekezdésében meghatározott díjmentesség 
megállapítható legyen.

(3) A belsõ ellenõr a kimentési kérelemmel érintett továbbképzési évet követõ évben pótlólag köteles teljesíteni
továbbképzési kötelezettségét. A pótlólag teljesített képzés esetén a belsõ ellenõr a díjfizetés tekintetében képzésre
kötelezettnek minõsül.

(4) Amennyiben a belsõ ellenõr nem teljesíti a (3) bekezdés szerint pótlólagos továbbképzési kötelezettségét, számára
ezen mulasztással kapcsolatban további kimentés nem adható.

(5) A (2) bekezdésben foglalt határozat meghozatalakor a miniszter a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
mérlegelés nélkül dönt.

9. § (1) Az „ÁBPE-továbbképzés I.”-hez vizsga kapcsolódik.
(2) A vizsga eredményét a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet a vizsga napján

a) kiválóan megfelelt,
b) megfelelt,
c) nem felelt meg
minõsítéssel értékeli.
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(3) A vizsgaeredménnyel kapcsolatos panasz kezelését a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet
vizsgaszabályzata szabályozza, amelyet a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet a honlapján
tesz közzé.

(4) Sikertelen vizsga esetén az adott év december 15-éig 3 alkalommal van lehetõség pótvizsgát tenni. A pótvizsga
díjköteles, melynek mértéke az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban kerül meghatározásra.

(5) A kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet a sikeres vizsgát követõ 30 naptári napon belül,
de legkésõbb december 20-áig az „ÁBPE-továbbképzés I.”-et elvégzett személy részére megküldi a tanúsítványt.

(6) A felnõttképzésrõl szóló törvénynek megfelelõen, a 7. § (1) bekezdésben foglalt kötelezõ szakmai továbbképzés
– miniszter által jóváhagyott – akkreditált képzési programjában meghatározott elõzetes tudásszint-felmérésen
legalább 80%-os eredményt elérõ belsõ ellenõr az adott év vonatkozásában mentesül a továbbképzésen való
részvétel és vizsgatételi kötelezettség alól.

(7) Az elõzetes tudásszint-felmérés díjköteles, melynek mértéke az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban kerül
meghatározásra.

4. A költségvetési szervek vezetõinek és gazdasági vezetõinek belsõ kontrollrendszer témájú
továbbképzése

10. § (1) Az Áht. 121/E. § (1)–(2) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetõi, illetve az általuk írásban kijelölt vezetõ állású
személyek és gazdasági vezetõi az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetõi és a gazdasági vezetõi
részére” és az „ÁBPE-továbbképzés II.” kötelezõ szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezõ szakmai továbbképzésen való részvétel a gazdasági vezetõk számára
a gazdasági vezetõvé történõ kinevezés vagy megbízás évében kötelezõ, kivéve, ha a vezetõi kinevezésre vagy
megbízásra az adott év július 1-jét követõen került sor.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezõ szakmai továbbképzésen való részvétel a költségvetési szervek vezetõi
számára a rendelet hatálybalépésének évében, illetve a költségvetési szerv vezetõjévé történõ kinevezés vagy
megbízás évében kötelezõ. Amennyiben a vezetõi kinevezésre vagy megbízásra az adott év július 1. után kerül sor,
az (1) bekezdésben meghatározott kötelezõ szakmai továbbképzésen való részvétel a vezetõi kinevezést vagy
megbízást követõ évben kötelezõ.

(4) Az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetõi és gazdasági vezetõi részére” szakmai továbbképzésen való
részvételt követõen, az „ÁBPE-továbbképzés II.” szakmai továbbképzési kötelezettség a továbbképzésre kötelezettet
kétévente (naptári évben számolva) terheli.

(5) A továbbképzésre kötelezett a részvételi szándékát a képzési kötelezettsége fennállásának évében a kötelezõ szakmai
továbbképzésben közremûködõ szervezethez történõ jelentkezés megküldésével jelzi február 28-ig, a Központ
honlapján keresztül. Azok esetében, akik a február 28-át követõ idõszakban kerültek kinevezésre, a miniszter
lehetõséget biztosít pótjelentkezésre június 30-ig. A pótjelentkezési lehetõséget a miniszter a Kormány és a Központ
honlapján teszi közzé.

(6) A kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen
beküldött elektronikus jelentkezést követõ 30 naptári napon belül, elektronikus levélben megerõsíti a jelentkezés
beérkezését.

(7) A továbbképzésre kötelezettek számára az e-learning tanfolyam ingyenesen vehetõ igénybe, egyéb esetben
díjköteles, amelynek összegét a miniszter által minden év január 15-ig közzétett Éves Továbbképzési Tájékoztató
tartalmazza. A jelentkezéshez, valamint a díjmentesség megállapításához a 2. melléklet szerinti nyilatkozatokat az
elektronikus jelentkezést követõ 10 naptári napon belül kell kitölteni és eredeti példányban megküldeni a kötelezõ
szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet részére.

(8) A kötelezõ szakmai továbbképzésen való részvétel feltétele a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ
szervezet és a kötelezõ szakmai továbbképzésen részt vevõ személy között, a felnõttképzésrõl szóló törvény 20. §-ában 
foglaltak szerint felnõttképzési szerzõdés megkötése, melyet a részvételi díj, illetve díjmentesség esetén
a (7) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok beérkezését követõen, kötelezõ szakmai továbbképzésben
közremûködõ szervezet elektronikus úton küldi meg a továbbképzésre kötelezett részére.

(9) A kötelezõ szakmai továbbképzés éves idõszaka február 1-jétõl december 15-ig tart.
(10) A felnõttképzésrõl szóló törvénynek megfelelõen, az (1) bekezdésben foglalt kötelezõ szakmai továbbképzés

– miniszter által jóváhagyott – akkreditált képzési programjában meghatározott elõzetes tudásszint-felmérésen
legalább 80%-os eredményt elérõ költségvetési szervek vezetõi, illetve az általuk írásban kijelölt vezetõ állású
személyek és gazdasági vezetõi az adott év vonatkozásában mentesülnek a továbbképzésen való részvétel alól.
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(11) A kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet a képzést követõ 30 naptári napon belül, de legkésõbb
december 20-áig megküldi a tanúsítványt a képzésre kötelezett részére a képzési kötelezettségének teljesítésérõl.

(12) Az Áht. 121/E. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölést a költségvetési szerv vezetõje a 3. mellékletben
meghatározott formanyomtatványon köteles bejelenteni a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ
szervezet felé.

(13) A (12) bekezdés alapján történõ kijelölést tartalmazó formanyomtatványt, valamint a 2. mellékletben a kijelölt
személyre vonatkozó nyilatkozatokat a kötelezõ szakmai továbbképzésre történõ jelentkezést követõ 10 naptári
napon belül kell megküldeni a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet részére.

5. A Központ mûködésével kapcsolatos feladatok

11. § (1) A miniszter gondoskodik a Központ szakmai tevékenységének irányításáról, melynek keretében a Központ
rendelkezésére bocsátja az „ÁBPE-továbbképzés I.”, az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetõi és
gazdasági vezetõi részére” és az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzési programját.

(2) A miniszter nyilvános pályázat keretében kiválasztja az oktatási tevékenység ellátására a Központ által felkérhetõ
oktatókat és gondoskodik azok képzésérõl. Az oktatók képzése vizsgával zárul, a képzés sikeres elvégzésérõl
a miniszter oklevelet állít ki. A Központ oktatója csak olyan természetes személy lehet, aki rendelkezik miniszter által
aláírt oklevéllel.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott oklevéllel rendelkezõ oktatók minden évben részt vesznek az
„ÁBPE-továbbképzés I.”, az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetõi és gazdasági vezetõi részére” és
az „ÁBPE-továbbképzés II.” témakörben szervezett oktatói továbbképzésen.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott oklevél megszerzésével az oktatók mentesülnek a számukra az Áht. 121/D. §
(9) bekezdésében, illetve az Áht. 121/E. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott továbbképzési kötelezettség alól.

12. § (1) A kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet minden év december 31-ig értesíti a minisztert
(a nyilvántartást vezetõ szervezeti egységet) a képzésekrõl, ezáltal igazolva a képzésen részt vett belsõ ellenõrök
kötelezettségeinek teljesítését. Az értesítésnek tartalmaznia kell a képzésben részt vett belsõ ellenõrök nevét, születési 
nevét, születési idejét és helyét és lakcímét.

(2) A Központ a miniszter részére minden év január 31-ig összefoglalót készít az elõzõ évben lebonyolított kötelezõ
szakmai továbbképzésekrõl.

6. Záró rendelkezések

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

14. § (1) Az „ÁBPE-továbbképzés I.”, illetve az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetõi és gazdasági vezetõi
részére” kötelezõ szakmai továbbképzést teljesített képzésre kötelezettek a Központ által 2011-ben meghirdetett és
lebonyolításra kerülõ „ÁBPE-továbbképzés II.” képzések elvégzésével kiválthatják a 2012-ben esedékes képzési
kötelezettségüket.

(2) A költségvetési szervek vezetõi és a gazdasági vezetõk esetén 2011-ben a jelentkezési határidõ 2011. szeptember 9.

15. § Hatályát veszti a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilvántartásáról és kötelezõ szakmai
továbbképzésérõl szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

KÉRELEM
a költségvetési szervnél végzett, 
az Áht. 121/D. §-ában meghatározott belsõ ellenõrzési tevékenységgel kapcsolatos eljárásokhoz

A kérelem kötelezõ tartalmi elemei a következõk:
1. A kérelemnek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmezõnek a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

(a továbbiakban: rendelet) alapján költségvetési szervnél végzendõ belsõ ellenõrzésével kapcsolatosan kérelme
 A megfelelõt kérjük X-szel jelölni! 

 a tevékenység folytatására,
 adatainak módosítására,
 vagy törlésére

irányul.
2. A tevékenység folytatására jogosító engedélyhez a kérelmen kötelezõen szükséges megadni a következõ adatokat:

Név:
Születési név:
Születési hely:
Születési idõ:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Értesítési cím:
Telefonszám:
Elektronikus elérhetõség:
Nyilvántartási szám1:

3. Nyilatkozatok:
a) „Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá nincs

tudomásom olyan körülményrõl, amely a rendelet szerinti nyilvántartásba történõ felvételemet kizárná.”
b) „Tudomásul veszem, hogy nevem és nyilvántartási számom, valamint – választás szerint – a lakcímem, értesítési

címem, telefonszámom vagy elektronikus elérhetõségem az Áht. 121/D. § (5) bekezdése szerint nyilvánosak.”
c) „Hozzájárulok alábbi adataim egyikének nyilvánosságra hozatalához [az Áht. 121/D. § (5) bekezdése alapján]:

 lakcím,
 értesítési cím (tartózkodási hely),
 telefonszám,
 elektronikus elérhetõség”

 A megfelelõt kérjük X-szel jelölni! 

1 Megadása adatváltozás bejelentése és törlési kérelem esetén kötelezõ.
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d) „Kijelentem, hogy a rendeletben meghatározott összegû igazgatási szolgáltatási díjat
 A megfelelõt kérjük X-szel jelölni! 

 magánszemélyként befizettem,
 helyettem a közöttünk levõ megállapodás szerint harmadik személy fizette be.

Egyúttal kijelentem, hogy
– a ............. számú ..................................... típusú befizetést igazoló bizonylat másolatát,
– a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 11. §

(1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szakirányú és más felsõfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél,
bizonyítvány másolatát, illetve a Ber. 11. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén szakmai képesítés alóli felmentést 
igazoló dokumentumot;

– a Ber. 11. § (1) bekezdése szerinti legalább kétéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó kérelmezõi
nyilatkozatot vagy a Ber. 11. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a szakmai gyakorlat alóli felmentést igazoló
dokumentumot;

csatolom.”
4. Egyéb megjegyzés:

Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján.

......................................................................
Kérelmezõ aláírása
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2. melléklet a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

1. MUNKÁLTATÓI NYILATKOZAT

MUNKÁLTATÓ TÖLTI KI!

1. Munkáltató adatai

1.1. Költségvetési szerv neve:
1.2. Költségvetési szerv székhelye:
1.3. Költségvetési szerv államháztartási egyedi azonosítója:
1.4. Költségvetési szerv képviselõjének neve, beosztása:

2. Foglalkoztatott adatai

2.1. Neve:
2.2. Születési neve:
2.3. Születési helye, ideje:
2.4. Anyja neve:
2.5. Lakcíme:

Igazolom, hogy fent nevezett foglalkoztatott A megfelelõt kérjük X-szel jelölni! 

 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 121/B. §-a alapján belsõ ellenõrzést végzõ
személy.

 az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 17. § (1) §
foglaltak értelmében gazdasági vezetõ.

 az Áht. 94. § (1) bekezdésében meghatározott vezetõi feladatokat ellátó személy (költségvetési szerv vezetõje).
 az Áht. 121/E. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetõje által írásban kijelölt vezetõ állású személy.

Igazolom továbbá, hogy fent nevezett tevékenységét 
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
 a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
 a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
 a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény
 az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
 az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény
 a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény
 a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
 az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi LXVI. törvény keretében látja el.

Igazolom, hogy fent nevezett továbbképzésre kötelezett személy foglalkoztatási jogviszonyának megszûnése,
megszüntetése nincs folyamatban.

Jelen igazolást fent nevezett személy kérelmére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális
Intézete (NAV KEKI) által szervezett ÁBPE-továbbképzésre történõ jelentkezés, és az ÁBPE-továbbképzés részvételi díj
központi költségvetési finanszírozásból történõ jogosultságának igazolása céljából adtam ki, a fent nevezett személy
részére.

Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján.

                     P. H.

..............................................................
Munkáltató cégszerû aláírása

..............................................................
Aláíró neve nyomtatott betûvel
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2. ADATKEZELÕI NYILATKOZAT1

KÉPZÉSRE KÖTELEZETT TÖLTI KI!

Alulírott, ......................................................................................................................................................................................................................
(születési hely, idõ: ..................................................................................................................................................................................................
anyja neve: .................................................................................................................................................................................................................
személyi igazolvány száma: ………………………..)
kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti munkáltatói nyilatkozatban közölt, foglalkoztatási jogviszonyomra
vonatkozó személyes adataimat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (NAV KEKI)
a nyilatkozat kiadásának tárgyévét követõ 5 évig az ÁBPE-továbbképzés részvételi díj központi költségvetési
finanszírozásból történõ jogosultságának ellenõrzése céljából kezelje.

Választott ÁBPE-továbbképzés intézményi azonosítója2

________________________*
*Kitöltése kötelezõ

Nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési
tevékenységet végzõk nyilvántartásáról és kötelezõ szakmai továbbképzésérõl, valamint a költségvetési szervek
vezetõinek és gazdasági vezetõinek belsõ kontrollrendszer témájú továbbképzésérõl szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM
rendelet alapján tárgyévben képzésre kötelezettnek minõsülök / nem minõsülök.**

**A megfelelõt kérjük aláhúzással jelölni

Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján.

........................................................
Képzésre kötelezett aláírása

1 Az Adatkezelõi nyilatkozat a munkáltatói nyilatkozattal együtt kezelendõ!
2 Az ÁBPE-továbbképzés intézményi azonosítója az Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Módszertani és Képzési Központ honlapján
meghirdetett ÁBPE-továbbképzés intézményi azonosítója. Jelen nyilatkozat kitöltése nem helyettesíti a továbbképzésre történõ jelentkezést!
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3. melléklet a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

Kijelölés a költségvetési szerv vezetõje helyett a képzésen részvételre

Alulírott ...................................................................................................[név], a ........................................................... [költségvetési szerv]
vezetõje/titulus kijelölöm ................................................................................................................................. [név, beosztás]-t, hogy
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott belsõ
kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelõs miniszter által meghatározott továbbképzésen részt
vegyen.
Igazolom, hogy fent nevezett, a kötelezõ továbbképzésen való részvételre kijelölt személy nem
a ................................................................... [költségvetési szerv] gazdasági vezetõje vagy belsõ ellenõrzési vezetõje.
Igazolom, hogy fent nevezett, a kötelezõ továbbképzésen való részvételre kijelölt személy vezetõ
kinevezésének/megbízásának visszavonása, foglalkoztatási jogviszonyának megszûnése, megszüntetése nincs
folyamatban.

Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján.

                     P. H.

..............................................................
Költségvetési szerv vezetõjének

cégszerû aláírása
..............................................................
Aláíró neve nyomtatott betûvel

A nemzetgazdasági miniszter 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelete
a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeirõl és megfelelõség-tanúsításáról

A fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 56.  §-ában, valamint – a 23.  § c) pontja tekintetében – az 56/A.  §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-
és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h), s) és w) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítására használt szállítható nyomástartó berendezések
közül kiterjed:
a) a forgalomba hozatal tekintetében az új szállítható nyomástartó berendezésre, amely még nincs ellátva

megfelelõségi jelöléssel;
b) a megfelelõségi jelölésekkel ellátott meglévõ szállítható nyomástartó berendezés idõszakos vizsgálatára,

közbensõ vizsgálatára, soron kívüli ellenõrzésére és használatára;
c) a megfelelõségi jelölésekkel nem ellátott szállítható nyomástartó berendezés megfelelõség-újraértékelésére.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya arra, a szállítható nyomástartó berendezésre,
a) amely 2004. május 1-jét megelõzõen került forgalomba, és amelynek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti

Szállításáról  szóló Európai Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 1979. évi 19. törvényerejû rendelettel kihirdetett
ADR Megállapodás mellékletei (a továbbiakban: ADR), a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi
Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetésérõl  szóló 1986. évi 2. törvényerejû rendelettel kihirdetett COTIF
Egyezmény C Függeléke (RID) Melléklete (a továbbiakban: RID) vagy a Genfben 2000. május 26. napján kelt,
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról  szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetésérõl  szóló 2009. évi
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III. törvénnyel kihirdetett ADN Megállapodáshoz csatolt Szabályzat (a továbbiakban: ADN) követelményeinek,
valamint az e rendeletben megállapított, az újraértékelés idõpontjában alkalmazandó valamennyi
követelménynek  való megfelelõség-újraértékelése nem történt meg,

b) amelyet kizárólag az EGT-megállapodásban részes állam és harmadik ország területe között
ba) veszélyes áruk közúti szállítására használnak és a szállítás az ADR elõírásainak megfelel, vagy
bb) a veszélyes áruk vasúti szállítására használnak, és a szállítás a RID elõírásainak megfelel, vagy
bc) a veszélyes áruk belvízi szállítására használnak, és a szállítás az ADN elõírásainak megfelel.

(3) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá az UN 1950 tétel alá tartozó aeroszolok, a nyitott mélyhûtõ tartályok,
a légzõkészülékek gázpalackja és az UN 1044 tétel alá tartozó tûzoltó készülékek, valamint az ADR, a RID és az ADN
1.1.3.2. bekezdésében meghatározott mentesség alá tartozó szállítható nyomástartó berendezések és
a 3.3. fejezetében foglalt különleges elõírások alapján a csomagolóeszköz kialakítására és vizsgálatára vonatkozó
szabályok alól mentesített szállítható nyomástartó berendezések.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában
1. szállítható nyomástartó berendezés: az ADR, a RID és az ADN 2. osztályába tartozó gázok – az osztályozási kódjukban

a „6” vagy a „7” számjegyet tartalmazó gázok és tárgyak kivételével –, valamint az e rendelet 1. mellékletben felsorolt,
más osztályba tartozó veszélyes anyagok szállítására használt nyomástartó tartály (beleértve az UN 2037 tétel alá
tartozó gázpatronokat is) az ADR, a RID és az ADN 6.2. fejezetében foglaltak értelmében, továbbá a tartány, battériás
jármû, battériás vasúti kocsi és többelemes gázkonténer (MEG-konténer) az ADR, a RID és az ADN 6.8. fejezetében
foglaltak értelmében, beleértve ezek szelepeit és egyéb tartozékaikat;

2. új szállítható nyomástartó berendezés: e rendelet hatálybalépését követõen gyártott szállítható nyomástartó
berendezés;

3. meglévõ szállítható nyomástartó berendezés: e rendelet hatálybalépését megelõzõen gyártott szállítható nyomástartó
berendezés;

4. bejelentett szervezet: a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl  szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2.  §
a) pontjában meghatározott szervezet;

5. forgalomba hozatal: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott
fogalom;

6. forgalmazás: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;
7. használat: szállítható nyomástartó berendezés feltöltése, szállítással összefüggõ ideiglenes tárolása, ürítése és

újratöltése;
8. kivonás a forgalomból: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 15. pontjában meghatározott

fogalom;
9. visszahívás: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjában meghatározott fogalom;

10. gyártó: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom;
11. meghatalmazott képviselõ: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 4. pontjában meghatározott

fogalom;
12. importõr: az EGT-megállapodásban részes államban letelepedett természetes vagy jogi személy, valamint jogi

személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely harmadik országból származó szállítható
nyomástartó berendezést vagy ahhoz tartozó részegységeket a belsõ piacon forgalomba hoz;

13. forgalmazó: a gyártótól vagy importõrtõl elkülönült, az EGT-megállapodásban részes államban letelepedett azon
természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely
szállítható nyomástartó berendezést vagy ahhoz tartozó részegységeket forgalmaz;

14. tulajdonos: az EGT-megállapodásban részes államban letelepedett természetes vagy jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, akinek vagy amelynek szállítható nyomástartó berendezés van
a tulajdonában;

15. üzemeltetõ: az EGT-megállapodásban részes államban letelepedett természetes vagy jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely szállítható nyomástartó berendezést használ;

16. gazdasági szereplõ: gazdasági vagy közszolgáltatási tevékenysége körében a gyártó, a meghatalmazott képviselõ,
az importõr, a forgalmazó, a tulajdonos és az üzemeltetõ, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen végzi
tevékenységét;
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17. piacfelügyeleti hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal;
18. megfelelõségértékelés: az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben megállapított megfelelõségértékelés és

megfelelõségértékelési eljárás;
19. megfelelõségi jelölés (Pi jelölés): arra utaló jelölés, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel

a megfelelõségértékelésre vonatkozóan az ADR-ben, a RID-ben az ADN-ben és e rendeletben megállapított
követelményeknek;

20. a megfelelõség újraértékelése: a 2004. május 1-je elõtt gyártott és forgalomba hozott szállítható nyomástartó
berendezés megfelelõségének utólagos értékelése céljából, a tulajdonos vagy az üzemeltetõ kérésére lefolytatott
eljárás;

21. idõszakos vizsgálat: az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben megállapított idõszakos vizsgálat és az arra irányadó
eljárások;

22. közbensõ vizsgálat: az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben megállapított közbensõ vizsgálat és az arra irányadó
eljárások;

23. soron kívüli ellenõrzés: az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben megállapított soron kívüli ellenõrzés és az arra irányadó
eljárások.

3. A gazdasági szereplõk kötelezettségei

3. § (1) A gyártók a szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalakor biztosítják, hogy a berendezést az ADR-ben,
a RID-ben, az ADN-ben és az e rendeletben megállapított követelményekkel összhangban tervezték, gyártották és
dokumentálták.

(2) Amennyiben a szállítható nyomástartó berendezésnek az alkalmazandó követelményeknek  való megfelelõségét
az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és az e rendeletben megállapított megfelelõségértékelési eljárás útján igazolták,
a gyártók a 14.  §-ban elõírtak szerint elhelyezik a megfelelõségi jelölést.

(3) A gyártók kötelesek megõrizni az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben elõírt mûszaki dokumentációt az említett
rendelkezésekben meghatározott idõszak végéig.

(4) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott szállítható nyomástartó
berendezés nem felel meg az ADR, a RID, az ADN vagy e rendelet követelményeinek, az adott esetnek megfelelõen
haladéktalanul meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a szállítható nyomástartó berendezés
megfelelõségének biztosítása, forgalomból  való kivonása vagy visszahívása érdekében.

(5) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a gyártók errõl haladéktalanul tájékoztatják azon
tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben forgalmazták a szállítható nyomástartó berendezést, és megadják
a meg nem felelés és a meghozott kiigazító intézkedések részleteit.

(6) A gyártók a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.
(7) A gyártók a piacfelügyeleti hatóság kérésére a hatóságnak átadják a szállítható nyomástartó berendezés

megfelelõségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, magyar nyelven. Az adott hatóság
kérésére a gyártók együttmûködnek vele az általuk forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezéssel járó
kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések tekintetében.

(8) A gyártók az üzemeltetõknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és
az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

4. § (1) A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselõt nevezhetnek ki. A 3.  § (1) és (2) bekezdése szerinti
kötelezettségek teljesítése és a mûszaki dokumentáció elkészítése nem képezheti a meghatalmazott képviselõ
megbízásának részét.

(2) A meghatalmazott képviselõ a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak
legalább az alábbiak elvégzését kell lehetõvé tennie a meghatalmazott képviselõ számára:
a) a mûszaki dokumentációnak legalább az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben a gyártók számára meghatározott

ideig a piacfelügyeleti hatóság számára történõ rendelkezésre bocsátás érdekében történõ megõrzését;
b) a piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére a szállítható nyomástartó berendezés megfelelõségének

igazolásához szükséges valamennyi információnak és dokumentációnak a hatóság részére magyar nyelven
történõ átadását;

c) a megbízása körébe tartozó szállítható nyomástartó berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett
intézkedések terén, a piacfelügyeleti hatóság kérésére e hatóságokkal történõ együttmûködést.
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(3) A meghatalmazott képviselõ nevét és címét fel kell tüntetni az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben elõírt megfelelõségi
tanúsítványon.

(4) A meghatalmazott képviselõk az üzemeltetõnek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben,
az ADN-ben és az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

5. § (1) Az importõrök csak olyan szállítható nyomástartó berendezést hozhatnak forgalomba, amely az ADR, a RID, az ADN és
az e rendelet követelményeinek megfelel.

(2) A szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalát megelõzõen az importõrök gondoskodnak arról,
hogy a gyártó elvégezze a szükséges megfelelõségértékelési eljárást. Az importõrök kötelesek ezen túlmenõen
gondoskodni arról is, hogy a gyártó elkészítse a mûszaki dokumentációt, a szállítható nyomástartó berendezésen
elhelyezze a megfelelõségi jelölést és mellékelje hozzá az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben elõírt megfelelõségi
tanúsítványt.

(3) Amennyiben az importõr úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel
meg az ADR, a RID, az ADN vagy e rendelet követelményeinek, a szállítható nyomástartó berendezést mindaddig nem
hozhatja forgalomba, amíg azt megfelelõvé nem tették. Továbbá, ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot
jelent, az importõr tájékoztatja errõl a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságot.

(4) Az importõrök az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben elõírt megfelelõségi tanúsítványon vagy ahhoz csatolva
kötelesek feltüntetni nevüket és azt a címet, amelyen elérhetõk.

(5) Az importõrök biztosítják, hogy – amíg a szállítható nyomástartó berendezés felelõsségi körükben van – a raktározás
vagy szállítás körülményei nem veszélyeztetik a szállítható nyomástartó berendezésnek az ADR-ben, a RID-ben és
az ADN-ben elõírt követelményeknek  való megfelelõségét.

(6) Azok az importõrök, akik úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott szállítható
nyomástartó berendezés nem felel meg az ADR, a RID, az ADN, vagy e rendelet követelményeinek, az adott esetnek
megfelelõen haladéktalanul meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a szállítható nyomástartó berendezés
megfelelõségének biztosítása, forgalomból  való kivonása vagy visszahívása érdekében.

(7) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, az importõrök errõl haladéktalanul tájékoztatják a gyártót,
valamint a piacfelügyeleti hatóságot, és megadják különösen a meg nem felelés és a meghozott kiigazító intézkedések 
részleteit. Az importõrök a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.

(8) Az importõrök legalább az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben a gyártók számára meghatározott ideig elérhetõvé
teszik a piacfelügyeleti hatóság számára a mûszaki dokumentáció egy példányát, és biztosítják, hogy a mûszaki
dokumentáció e hatóság rendelkezésére bocsátható legyen.

(9) Az importõrök a piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére kötelesek átadni a szállítható nyomástartó berendezés
megfelelõségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt magyar nyelven. Az importõrök
a piacfelügyeleti hatóság kérésére együttmûködnek vele az általuk forgalomba hozott szállítható nyomástartó
berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedésekben.

(10) Az importõrök az üzemeltetõknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és
az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

6. § (1) A forgalmazók csak olyan szállítható nyomástartó berendezést forgalmazhatnak, amely megfelel az ADR, a RID, az ADN 
és az e rendelet követelményeinek. A szállítható nyomástartó berendezés forgalmazása elõtt a forgalmazók ellenõrzik,
hogy azt ellátták-e a megfelelõségi jelöléssel, és mellékelték-e hozzá az elõírt megfelelõségi tanúsítványt és
elérhetõségi címet.

(2) Ha a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg az ADR,
a RID, az ADN vagy az e rendelet követelményeinek, akkor azt addig nem forgalmazhatja, amíg azt megfelelõvé nem
tették. Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja errõl a gyártót vagy
az importõrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.

(3) A forgalmazók biztosítják, hogy – amíg a szállítható nyomástartó berendezés felelõsségi körükben van – a raktározás
vagy a szállítás körülményei nem veszélyeztetik az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben meghatározott
követelményeknek  való megfelelõséget.

(4) Azok a forgalmazók, akik úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk forgalmazott szállítható nyomástartó
berendezés nem felel meg az ADR, a RID, az ADN vagy az e rendelet követelményeinek, az adott esetnek megfelelõen
meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a szállítható nyomástartó berendezés megfelelõségének biztosítása,
forgalomból  való kivonása vagy visszahívása érdekében.
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(5) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a forgalmazók errõl haladéktalanul tájékoztatják a gyártót
vagy az importõrt, továbbá a piacfelügyeleti hatóságot, és megadják különösen a meg nem felelés és a meghozott
kiigazító intézkedések részleteit. A forgalmazók a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket
kötelesek dokumentálni.

(6) A forgalmazók a piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére kötelesek a hatóságnak átadni a szállítható nyomástartó
berendezés megfelelõségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt magyar nyelven.
A hatóság kérésére a forgalmazók együttmûködnek vele az általuk forgalmazott szállítható nyomástartó
berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedésekben.

(7) A forgalmazók az üzemeltetõknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és
az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

7. § (1) Amennyiben a tulajdonos úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel
meg az ADR, a RID és az ADN – ideértve az idõszakos vizsgálat követelményeit is –, valamint e rendelet
követelményeinek, a szállítható nyomástartó berendezést mindaddig nem bocsáthatja más rendelkezésére, illetve
nem használhatja, amíg azt megfelelõvé nem tették.

(2) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a tulajdonos tájékoztatja errõl a gyártót vagy az importõrt
vagy a forgalmazót, valamint a piacfelügyeleti hatóságot. A tulajdonosok a meg nem felelés minden esetét és
a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.

(3) A tulajdonosok biztosítják, hogy – amíg a szállítható nyomástartó berendezés felelõsségi körükben van – a raktározás
vagy a szállítás körülményei nem veszélyeztetik az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben meghatározott
követelményeknek  való megfelelõséget.

(4) A tulajdonosok az üzemeltetõknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és
az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak azokra a magánszemélyekre, akik a szállítható nyomástartó
berendezést személyes célra vagy háztartásukban, illetve szabadidõs- vagy sporttevékenység céljából használják vagy 
szándékoznak használni.

8. § (1) Az üzemeltetõk csak olyan szállítható nyomástartó berendezést használhatnak, amely megfelel az ADR-ben,
a RID-ben, az ADN-ben és az e rendeletben megállapított követelményeknek.

(2) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, az üzemeltetõ tájékoztatja errõl a tulajdonost, valamint
a piacfelügyeleti hatóságokat.

9. § Amennyiben az importõr vagy forgalmazó saját neve vagy védjegye alatt hozza forgalomba a szállítható nyomástartó
berendezést, vagy olyan módon módosít egy már a belsõ piacon forgalmazott szállítható nyomástartó berendezést,
ami befolyásolhatja az alkalmazandó követelményeknek  való megfelelõséget, e rendelet alkalmazásában gyártónak
kell tekinteni és a gyártó 3.  §-ban elõírt kötelezettségei terhelik.

10. § A gazdasági szereplõk kötelesek a piacfelügyeleti hatóság kérésére legalább tízéves idõtartamra vonatkozóan
azonosítani:
a) bármely gazdasági szereplõt, aki vagy amely nekik a szállítható nyomástartó berendezést szállította;
b) bármely gazdasági szereplõt, akinek vagy amelynek szállítható nyomástartó berendezést szállítottak.

4. Szállítható nyomástartó berendezés megfelelõsége és megfelelõségértékelése

11. § (1) Az 1.  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szállítható nyomástartó berendezésnek meg kell felelnie az ADR,
a RID és az ADN vonatkozó elõírásainak és az e rendeletben a megfelelõségértékelésre, az idõszakos vizsgálatra,
a közbensõ vizsgálatra és a soron kívüli ellenõrzésekre vonatkozóan megállapított követelményeknek. A megfelelõség-
értékelését a megfelelõségértékelésre bejelentett szervezet végezheti.

(2) Az 1.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szállítható nyomástartó berendezésnek meg kell felelnie abban
a dokumentációban foglalt leírásnak, amelynek alapján a berendezést gyártották. A berendezést idõszakos
vizsgálatnak, közbensõ vizsgálatnak és soron kívüli ellenõrzéseknek kell alávetni az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben
és az e rendeletben megállapított követelmények szerint.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 91. szám 25893



(3) Az újratölthetõ szállítható nyomástartó berendezések leszerelhetõ részei külön megfelelõségértékelésnek is
alávethetõk.

5. Meglévõ szállítható nyomástartó berendezés megfelelõség-újraértékelése

12. § (1) A megfelelõség-újraértékelésre bejelentett szervezet állapítja meg hogy az 1.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a 2004.
május 1-je elõtt gyártott és üzembe helyezett szállítható nyomástartó berendezések megfelelnek-e az ADR, a RID és
az ADN vonatkozó elõírásainak és az e rendeletben alkalmazott mûszaki elõírásoknak, alkalmazva e rendelet szerinti
megfelelõség-újraértékelési eljárást.

(2) A megfelelõségi jelölést a rendelet 14.  §-ban elõírtak szerint, a 13.  §-ban elõírt kiegészítések figyelembevételével kell
elhelyezni.

6. Megfelelõség-újraértékelési eljárás

13. § (1) A tulajdonos vagy az üzemeltetõ a szállítható nyomástartó berendezésekre vonatkozóan az MSZ EN ISO/IEC
17020:2004 szabvány értelmében A típusúnak minõsülõ megfelelõség-újraértékelésre bejelentett szervezet
rendelkezésére bocsátja a szállítható nyomástartó berendezés azonosításához szükséges adatokat (eredet, tervezési
elõírások és az acetilén palackoknál a porózus anyag részletes adatai). A berendezés üzemeltetõje köteles közölni
– ahol ilyen fennáll – a használatot korlátozó minden elõírást, és elõre átadni minden, az esetleges meghibásodásokra
vagy az elvégzett javításokra vonatkozó feljegyzést.

(2) A megfelelõség-újraértékelésre bejelentett szervezet ellenõrzi, hogy a forgalomban lévõ szállítható nyomástartó
berendezés biztonsági szintje legalább olyan-e, mint az ADR, a RID és az ADN elõírásainak megfelelõ szállítható
nyomástartó berendezésé. Az ellenõrzés az (1) bekezdésnek megfelelõen összeállított dokumentáció alapján történik,
szükség szerint további vizsgálatokkal kiegészítve.

(3) Ha az ellenõrzés eredménye megfelelõ, akkor a szállítható nyomástartó berendezést az ADR, RID és az ADN
elõírásaiban meghatározott idõszakos vizsgálatnak kell alávetni. Ha az idõszakos vizsgálat által elõírt követelmények
teljesülnek, az idõszakos vizsgálatért felelõs bejelentett szervezet a 14.  §-nak megfelelõen elhelyezi a szállítható
nyomástartó berendezésen a megfelelõségi jelölést, vagy ellenõrzi az elhelyezését. A megfelelõségi jelölés mögött fel
kell tüntetni az idõszakos vizsgálatért felelõs bejelentett szervezet azonosító számát. Az idõszakos vizsgálatért felelõs
bejelentett szervezet az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen tanúsítványt ad ki az újraértékelésrõl.

(4) Sorozatban gyártott szállítható nyomástartó tartályok esetében – beleértve azok szelepeit és a szállításhoz használt
egyéb tartozékait is – egyedi darabjainak megfelelõség-újraértékelését az adott szállítható nyomástartó tartályok
idõszakos vizsgálatára bejelentett szervezet is elvégezheti, feltéve, hogy elõzõleg az (1) bekezdésben meghatározott
megfelelõség-újraértékelésre bejelentett szervezet már elvégezte a típus (2) bekezdés szerinti
megfelelõségértékelését. A megfelelõségi jelölés mögött fel kell tüntetni az idõszakos vizsgálatára bejelentett
szervezet azonosító számát.

(5) Az újraértékelésrõl a tanúsítványt minden esetben az idõszakos vizsgálatra bejelentett szervezet adja ki, és feltünteti
benne legalább:
a) a tanúsítványt kiállító bejelentett szervezet azonosító adatait, valamint ha ettõl eltérõ, a (2) bekezdésben

foglaltakkal összhangban, az (1) bekezdésben meghatározott megfelelõség-újraértékelésre bejelentett szervezet
azonosító számát,

b) az (1) bekezdésben meghatározott tulajdonos vagy üzemeltetõ nevét és címét,
c) a (4) bekezdésben szereplõ eljárás alkalmazása esetén a típus-újraértékelésrõl  szóló tanúsítvány azonosító

adatait,
d) annak a szállítható nyomástartó berendezésnek az azonosító adatait, amelyen a megfelelõség jelölést

elhelyezték, ezen belül legalább a sorozatszámot vagy sorozatszámokat, és
e) a kiállítás idõpontját.

(6) A (4) bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén a megfelelõség-újraértékelésre bejelentett szervezet tanúsítványt
ad ki a típus (2) bekezdés szerinti megfelelõségértékelésrõl, amelyben feltünteti legalább:
a) a tanúsítványt kiállító bejelentett szervezet azonosító adatait,
b) az újraértékelésnek alávetett szállítható nyomástartó berendezés gyártójának nevét és címét, valamint – ha az

nem a gyártó – az eredeti típusjóváhagyás birtokosának nevét és címét,
c) az adott sorozathoz tartozó szállítható nyomástartó berendezések azonosító adatait,
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d) a kiállítás idõpontját, és
e) a következõ szöveget: „Ez a tanúsítvány nem jogosít fel szállítható nyomástartó berendezések vagy alkatrészeik

gyártására.”.
(7) A tulajdonos vagy az üzemeltetõ a megfelelõségi jelölés elhelyezésével vagy elhelyeztetésével jelzi, hogy felelõsséget

vállal arra vonatkozóan, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel az ADR, a RID és az ADN vonatkozó
elõírásainak és az e rendeletben megállapított, az újraértékelés idõpontjában alkalmazandó valamennyi
követelménynek.

7. Megfelelõségi jelölés

14. § (1) Az ADR, a RID és az ADN szállítható nyomástartó berendezés jelölésére vonatkozó követelményeken túl, olyan
szállítható nyomástartó berendezés látható el a 2. melléklet szerinti megfelelõségi jelöléssel, amely megfelel a 11.  §
(1) bekezdésében és a 12.  § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(2) Az újratölthetõ szállítható nyomástartó berendezések közvetlen biztonsági funkcióval rendelkezõ leszerelhetõ
részegységeit megfelelõségi jelöléssel kell ellátni.

(3) A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirõl és megfelelõség tanúsításáról  szóló rendelet
szerinti megfelelõségi jelöléssel ellátott közvetlen biztonsági funkcióval rendelkezõ szelep és egyéb tartozék továbbra
is forgalmazható.

(4) Az új szállítható nyomástartó berendezésen a gyártó, a meglévõ nyomástartó berendezésen a megfelelõségének
újraértékelése során a megfelelõség-újraértékesítésére, vagy az idõszakos vizsgálatra bejelentett szervezet köteles
a megfelelõség jelölést feltüntetni. Azon gázpalackok esetében, amelyek korábban megfeleltek a Gázpalack
Biztonsági Szabályzatról  szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet (a továbbiakban: GBSZ) IV-VI. fejezetében meghatározott
követelményeknek, a megfelelõségi jelölés az idõszakos vizsgálatra bejelentett szervezet által vagy a bejelentett
szervezet ellenõrzése mellett helyezhetõ el.

(5) A megfelelõségi jelölést ki kell egészíteni a megfelelõségértékelésre bejelentett szervezet, illetve
a megfelelõség-újraértékelésre bejelentett vagy az idõszakos vizsgálatra bejelentett szervezet azonosító számával.

(6) A bejelentett szervezet azonosító számát maga a bejelentett szervezet, vagy az általa adott utasítások alapján a gyártó
helyezi el.

(7) Az idõszakos vagy közbensõ vizsgálat alkalmával a vizsgálat idõpontját is fel kell tüntetni az idõszakos vizsgálatra
bejelentett szervezet azonosító száma mellett.

(8) A megfelelõségi jelölés magasságának legalább 5 mm-nek kell lennie. A legfeljebb 140 mm átmérõjû szállítható
nyomástartó berendezések esetében a jelölés magasságának legalább 2,5 mm-nek kell lennie.

(9) A 2. mellékletben a négyzethálós rajzon megadott arányokat be kell tartani. A négyzetháló nem része a jelölésnek.
(10) A megfelelõségi jelölést a szállítható nyomástartó berendezésen vagy annak adattábláján, valamint az újratölthetõ

szállítható nyomástartó berendezés közvetlen biztonsági funkcióval rendelkezõ leszerelhetõ részein jól láthatóan,
egyértelmûen és maradandóan kell rögzíteni.

(11) A megfelelõségi jelölést azt megelõzõen kell elhelyezni, hogy az új szállítható nyomástartó berendezést vagy
az újratölthetõ szállítható nyomástartó berendezés közvetlen biztonsági funkcióval rendelkezõ leszerelhetõ részét
forgalomba hozzák.

(12) Nem alkalmazható a rendelet hatálya alá tartozó szállítható nyomástartó berendezésen olyan jel, jelölés vagy felirat,
amely a megfelelõségi jelölés jelentése vagy formája tekintetében megtévesztõ. Minden egyéb jelölés, amely nem
akadályozza a megfelelõségi jelölés olvashatóságát, feltüntethetõ a szállítható nyomástartó berendezésen.

8. Bejelentett szervezet kijelölése

15. § (1) Az iparügyekért felelõs miniszter (a továbbiakban: kijelölõ hatóság) jelöli ki a bejelentett szervezeteket
a) megfelelõségértékelésre;
b) megfelelõség-újraértékelésre;
c) idõszakos vizsgálatra.

(2) Egy szervezet a felsorolás több pontja alapján is kijelölhetõ.
(3) A bejelentett szervezetek kijelölése a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl  szóló 2009. évi

CXXXIII. törvényben elõírt feltételek alapján történik.
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(4) A kijelölõ hatóság bejelenti az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) és az EGT-államoknak az (1) bekezdés
szerinti eljárások lefolytatására kijelölt szervezeteket.

(5) A kijelölõ hatóság nem jelentheti be a Bizottságnak az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben meghatározott kijelölt
üzemi vizsgálóhelyet az (1) bekezdés szerinti eljárások lefolytatására.

16. § A bejelentett szervezetnek a bejelentés vonatkozásában eleget kell tennie az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben és
e rendeletben megállapított követelményeknek.

17. § (1) A vizsgáló szervezet kijelölés iránti kérelmet nyújt be a kijelölõ hatósághoz.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésérõl, valamint a kijelölt szervezetek

tevékenységének részletes szabályairól  szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl azon szállítható
nyomástartó berendezések leírását, amelyekre vonatkozóan a szervezet a kijelölését kérelmezi.

9. Piacfelügyelet

18. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja vagy feltételezi, hogy a rendelet hatálya alá tartozó, megfelelõségi jelöléssel
ellátott szállítható nyomástartó berendezés elõírás szerint karbantartva és rendeltetésszerûen használva
veszélyeztetheti emberek és állatok életét, egészségét, vagy anyagi javak biztonságát, akkor elvégzik a szállítható
nyomástartó berendezés értékelését, amely kiterjed e rendeletben megállapított valamennyi követelményre.

(2) Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a szállítható nyomástartó berendezés
nem felel meg az ADR, a RID és az ADN vonatkozó elõírásainak és az e rendeletben megállapított követelményeknek,
akkor haladéktalanul felszólítja a gazdasági szereplõt valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételére, hogy
a szállítható nyomástartó berendezés megfeleljen az említett követelményeknek, vagy – az elõírásuktól függõen és
a kockázat jellegével arányosan – ésszerû határidõn belül kivonja a szállítható nyomástartó berendezést a forgalomból 
vagy azt visszahívja. A piacfelügyeleti hatóság intézkedésérõl tájékoztatja a szállítható nyomástartó berendezés
megfelelõségét tanúsító bejelentett szervezetet.

(3) A gazdasági szereplõ köteles minden megfelelõ kiigazító intézkedést meghozni az általa a belsõ piacon forgalmazott
szállítható nyomástartó berendezés tekintetében.

(4) Ha az érintett gazdasági szereplõ nem teszi meg a megfelelõ kiigazító intézkedéseket a meghatározott határidõn
belül, a piacfelügyeleti hatóság meghozza az összes megfelelõ átmeneti intézkedést a szállítható nyomástartó
berendezés magyar piacon történõ forgalmazásának megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból  való kivonása
vagy visszahívása érdekében.

(5) A (4) bekezdés szerinti intézkedésrõl – megfelelõ indokolással együtt – tájékoztatni kell a Bizottságot és a többi
tagállamot.

(6) Az (5) bekezdésben említett tájékoztatásnak az összes rendelkezésre álló adatot tartalmaznia kell, különösen a nem
megfelelõ szállítható nyomástartó berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét,
a feltételezett nem megfelelõség és a felmerülõ kockázatok jellegét, a megtett intézkedések jellegét és idõtartamát,
valamint az érintett gazdasági szereplõ által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, hogy az elõírások
megsértése a következõk valamelyike  miatt következett-e be:
a) a szállítható nyomástartó berendezés meg nem felelése a személyek egészségével vagy biztonságával

kapcsolatos követelményeknek vagy a közérdek védelmére vonatkozóan az ADR, a RID és az ADN vonatkozó
elõírásainak és az e rendeletben megállapított követelményeknek; vagy

b) az ADR, a RID és az ADN mellékleteiben hivatkozott honosított harmonizált szabványok vagy mûszaki elõírások
vagy az ADR, a RID és az ADN belföldi alkalmazását elõíró jogszabályok követelményeinek elégtelensége.

19. § (1) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság a 18.  § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követõen megállapítja, hogy
bár egy szállítható nyomástartó berendezés megfelel az ADR, a RID és az ADN vonatkozó elõírásainak és
az e rendeletben megállapított követelményeknek, azonban mégis kockázatot jelent a személyek egészségére vagy
biztonságára, illetve az anyagi javakra, akkor felszólítja az érintett gazdasági szereplõt, hogy tegyen meg minden
szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az érintett szállítható nyomástartó berendezés
a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, illetve hogy – az elõírásoknak és a veszély mértékének
megfelelõen – ésszerû határidõn belül kivonják a szállítható nyomástartó berendezést a forgalomból vagy visszahívják 
azt.
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(2) A gazdasági szereplõ biztosítja, hogy kiigazító intézkedést hoznak az összes olyan érintett szállítható nyomástartó
berendezés tekintetében, amelyeket forgalmaz.

(3) A piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják
az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a meg nem felelõ szállítható nyomástartó berendezés azonosításához
szükséges adatokat, a berendezés származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülõ kockázatok jellegét,
a meghozott intézkedések jellegét és idõtartamát.

20. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a szállítható nyomástartó berendezésen
a) a megfelelõségi jelölést nem a 11–14.  §-ban foglaltaknak megfelelõen tüntették fel,
b) a megfelelõségi jelet nem tüntették fel,
c) a mûszaki dokumentáció nem elérhetõ, vagy hiányos, vagy
d) az ADR, a RID és az ADN vonatkozó elõírásainak és az e rendeletben megállapított követelményeknek nem

megfelelõ szállítható nyomástartó berendezésen tüntették fel,
kötelezi az érintett gazdasági szereplõt a jogsértés megszüntetésére és a szállítható nyomástartó berendezés
megfelelõségének biztosítására.

(2) Ha a jelölést jogosulatlanul feltüntetõ érintett gazdasági szereplõ határidõben nem tesz eleget a kötelezésnek,
a hatóság megtiltja vagy korlátozza a szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalát, szállítását, üzembe
helyezését vagy használatát, illetve intézkedik a visszahívás, vagy a forgalomból történõ kivonás iránt.

10. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) A bróm-pentafluorid UN 1745, a bróm-trifluorid UN 1746 és a jód-pentafluorid UN 2495 azonosító számú áruk

szállítására használt nyomástartó berendezések – a tartányban történõ szállítás kivételével –, valamint e berendezések
szelepeire és egyéb tartozékaira a rendelet elõírásait 2013. július 1-jétõl kell alkalmazni.

(3) A 17.  § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

11. Átmeneti rendelkezések

22. § (1) Azon az ADR elõírásainak megfelelõ, cseppfolyós propán-bután gáz töltetû, alumínium ötvözetû hegesztett
gázpalackok, amelyeket 2004. május 1. elõtt, a GBSZ vagy a korábban hatályos ide vonatkozó jogszabályok alapján,
Magyarországon gyártottak és helyeztek forgalomba, az idõszakos vizsgálaton történõ megfelelõségükig belföldön
forgalomban tarthatóak a következõ feltételek együttes megléte esetén:
a) el vannak látva egyedi azonosítóval (gyártási szám),
b) egyértelmûen beazonosítható a gyártásközi ellenõrzést végzõ hatóság jele (bélyegzõ lenyomata),
c) a tízévenként esedékes termék idõszakos ellenõrzést az arra jogosult, kijelölt ellenõrzõ szervezet elvégezte, és

a gázpalack adattáblán ezt igazoló jelöléssel ellátta.
(2) Üzemben tarthatók, és csak belföldön forgalmazhatók és szállíthatók azon cseppfolyós propán-bután gáz töltetû,

alumínium ötvözetû hegesztett gázpalackok is, amelyek falvastagsága kisebb mint 3 mm, ha egyéb vonatkozásban
megfelelnek az ADR elõírásainak és az (1) bekezdésben foglaltaknak.

(3) A bejelentett vizsgáló ellenõrzõ szervezeteknek az e rendelet által elõírt követelményeknek 2012. december 31-ig kell
megfelelni. A bejelentett vizsgáló ellenõrzõ szervezet az e rendelet által elõírt követelmények teljesülését a Nemzeti
Akkreditáló Testület akkreditált státuszt megállapító határozatával is igazolhatja. A követelményeknek  való
megfelelést a kijelölõ hatóság ellenõrzi.

(4) A varratnélküli acél, varratnélküli alumínium és alumíniumötvözet, valamint hegesztett kivitelû ötvözetlen acél
gázpalackokra a GBSZ  IV-VI. fejezete alapján kiadott EGK-típusjóváhagyási tanúsítványok, valamint a szállítható
nyomástartó berendezések biztonsági követelményeirõl és megfelelõség tanúsításáról  szóló 8/2003. (II. 19.) GKM
rendelet alapján kiadott EK-tervvizsgálati tanúsítványok az érvényességi idejükig egyenértékûek az e rendelet alapján
kiadott típusbizonyítvánnyal.

23. § Hatályát veszti
a) a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeirõl és megfelelõség-tanúsításáról  szóló

8/2003. (II. 19.) GKM rendelet,
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b) a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról  szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet 1.  § b) pontja és a Melléklet
IV–VI. fejezete,

c) a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól  szóló
4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet 5.  §-ában az „és 98-as” szövegrész.

12. Az Európai Unió jogának  való megfelelés

24. § Ez a rendelet a szállítható nyomástartó berendezésekrõl és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK
és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2010. június 16-i 2010/35/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek  való megfelelést szolgálja.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

A 2. osztályba nem tartozó veszélyes áruk jegyzéke

A B C D

sorszám UN szám Osztály Veszélyes anyagok

1. 1051 6.1 HIDROGÉN-CIANID, STABILIZÁLT, 3%-nál kevesebb
víztartalommal

2. 1052 8 HIDROGÉN-FLUORID, VÍZMENTES
3. 1745 5.1 BRÓM-PENTAFLUORID. A tartányban történõ szállítás kivételével
4. 1746 5.1 BRÓM-TRIFLUORID. A tartányban történõ szállítás kivételével
5. 1790 8 FLUOR-HIDROGÉNSAV, 85%-nál több

hidrogén-fluorid-tartalommal
6. 2495 5.1 JÓD-PENTAFLUORID. A tartányban történõ szállítás kivételével

2. melléklet a 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

Megfelelõségi jelölés (Pi-jelölés)

A 14.  §-ban meghatározott megfelelõségi jelölést a következõ ábra szerint kell kialakítani:
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A nemzeti erõforrás miniszter 49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelete
az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 15. pontjában,
a 16. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. melléklet 12. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 15. pontjában
meghatározott 100,0 millió forint támogatási elõirányzat az e rendeletben elõírt pályázati eljárás szerint kerül
felosztásra.

(2) A támogatás utólagos elszámolás melletti, elõfinanszírozott, egy összegben folyósított, nem visszatérítendõ juttatás,
amely az e rendeletben meghatározott módon, csak a pályázati támogatást elnyerõ fejlesztésekre használható fel.

2. § A támogatás célja, hogy
a) elõsegítse az „art” mozik digitális korszerûsítését;
b) elõsegítse a helyi önkormányzatok által fenntartott vagy támogatott mozik olyan digitális fejlesztéseinek

megvalósulását, amelyek a filmszínházak mûszaki feltételeire vonatkozó nemzetközi paraméterekhez való
igazodást szolgálják;

c) lehetõséget teremtsen a magyar és európai, illetve az egyéb „art” besorolású filmalkotásoknak az országon belüli
egyidejû bemutatására, és ezzel ösztönözze e filmek széles körû terjesztését.

3. § (1) A pályázaton helyi önkormányzatok vehetnek részt. Pályázatot nyújthatnak be azok a helyi önkormányzatok
(a továbbiakban: pályázó), amelyek
a) a fejleszteni kívánt mozi vagy a mozit tulajdonló gazdasági társaság többségi tulajdonosai (fenntartók), vagy
b) vállalják, hogy a nem önkormányzati vagy részben önkormányzati tulajdonban lévõ mozi mûködéséhez

a pályázat megvalósulását követõ három évben folyamatosan, az éves mûködési, üzemeltetési költségek
legalább 10%-át biztosítják.

(2) Az a fejleszteni kívánt mozi (a továbbiakban: kedvezményezett) részesülhet támogatásban, amely a következõ
feltételeknek megfelel:
a) a fejleszteni kívánt moziterem az „art” mozik minõsítésének és a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének

feltételeirõl szóló 46/2007. (XII. 29.) OKM rendeletben (a továbbiakban: „art” mozi rendelet) elõírt feltételek
teljesítése alapján a mozgóképszakmai hatóságtól „art” terem minõsítést kapott, illetve ennek hiányában
a kedvezményezett vállalja, hogy a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontjáig e minõsítést megszerzi;

b) legfeljebb öt moziterembõl áll;
c) nem rendelkezik az 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott berendezéssel;
d) nem rendelkezik érvényes virtuális kópia díj megállapodással; valamint
e) nyilatkozik arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatásból felszerelt mozitermet legalább két évig „art”

teremként mûködteti.

4. § (1) Támogatás csak olyan fejlesztéshez adható, amelynél a fejlesztés bekerülési összegének legalább 25%-át a pályázó
saját forrásként biztosítja.

(2) A támogatás nem haladhatja meg pályázatonként a 12,5 millió forintot.
(3) A támogatás nem igényelhetõ a fejlesztések után levonható és visszaigényelhetõ általános forgalmi adó összegére.

5. § (1) Támogatás igényelhetõ a fejleszteni kívánt moziterem meglévõ vetítõterme mûszaki feltételeinek javításához,
az alábbi fejlesztések együttes vagy önálló megvalósítására:
a) 2048×1080 felbontású, JPEG 2000 tömörítési formátumú, DCI kompatibilis projektor beszerzése, valamint
b) a beszerzett eszköz üzembe helyezése, ide nem értve a gépház átalakításának költségeit.
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(2) Nem nyújtható támogatás a moziterem 3D vetítõ berendezéssel való felszerelésére, de a támogatás elnyerésénél nem
kizáró ok, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti berendezés 3D vetítésre is alkalmas, vagy arra alkalmassá tehetõ.

6. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) tartalomjegyzéket a benyújtott dokumentumokról;
b) az 1. melléklet szerint kitöltött pályázati adatlapot;
c) a 2. melléklet szerint az igényelt támogatási összeg felhasználásának tételenkénti bontását;
d) a pályázó nyilatkozatát az alábbi kérdésekben:

da) a fejleszteni kívánt mozitermet a pályázó a fejlesztés igazolt befejezésétõl számított két éven keresztül az
„art” mozi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõen „art” moziteremként mûködteti,

db) a mozi tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának átadása esetén úgy köt szerzõdést az új tulajdonossal
vagy üzemeltetõvel, hogy a pályázatban meghatározott feltételek a da) pontban megjelölt határidõ
leteltéig az új tulajdonost, illetve üzemeltetõt is kötelezzék,

dc) ha a pályázó pályázati jogosultsága nem tulajdonjogon, hanem a mozi támogatásán alapul, a pályázó
kötelezettséget vállal, hogy a mozi részére a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint támogatást biztosít;

e) ha a pályázó nem tulajdonosa a fejleszteni kívánt mozinak, a tulajdonosnak a d) pont da)–dc) alpont szerinti
tartalmú nyilatkozatát;

f) a pályázó szöveges indokolását a tervezett fejlesztés céljáról, annak esetleges hosszabb távú mozifejlesztési
tervvel való összefüggésérõl, és arról, hogy mindez miként illeszkedik az pályázó kulturális területre vonatkozó
fejlesztési terveihez;

g) a fejlesztés pénzügyi hátterének bemutatása céljából:
ga) a pályázónak a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását,
gb) a fejlesztésre vonatkozó költségvetési tervet;

h) a fejlesztés mûszaki hátterének bemutatása céljából:
ha) tervjegyzéket, valamint
hb) mûszaki leírást.

(2) A pályázathoz csatolni kell továbbá a pályázó hitelesített, írásbeli nyilatkozatát
a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörûségérõl, valódiságáról és hitelességérõl;
b) arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejûleg mikor és hová nyújtott be, valamint

arról, hogy az 5. §-ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra nem nyert el támogatást az Új Magyarország
Fejlesztési Terv regionális operatív programjai keretében, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében;

c) arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, rendelkezik-e lejárt esedékességû, meg nem fizetett
köztartozással;

d) annak tudomásulvételérõl, hogy lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás
megfizetéséig a támogatásnak a köztartozás összegével megegyezõ része nem illeti meg, az esedékes támogatás
folyósítása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 13/A. § (6) bekezdése
szerint visszatartásra kerül;

e) annak tudomásulvételérõl, hogy
ea) adószámát a kultúráért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), a helyi önkormányzatokért felelõs

miniszter és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, 
a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, és

eb) a Kincstár által mûködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylõi, kedvezményezetti adataihoz
– azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétõl függetlenül – a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, az Állami
Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság,
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegû támogatások nyilvántartásában érintett szervek
hozzáférhetnek;

f) arról, hogy a támogatási kérelem szabályszerûségének és a költségvetésbõl nyújtott támogatás rendeltetésszerû
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzését tudomásul veszi;

g) bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról arra nézve, ha a 13. § a), b), c) vagy e) pontjában
meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest
csökken, a kedvezményezett adólevonási jogosultságában, valamint a saját vagy a kedvezményezett más
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adataiban, vagy a költségvetésbõl nyújtott támogatás egyéb – az e rendeletben vagy a támogatási szerzõdésben
rögzített – feltételeiben változás következik be, a pályázó a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles
azt írásban bejelenteni a miniszternek és a Kincstár területileg illetékes szervének (a továbbiakban: Igazgatóság);

h) arról, hogy az Áht. 64/B. § (1) bekezdése szerinti esetekben a miniszter által megállapított jogosulatlanul igénybe
vett támogatás összegét és annak kamatait az Áht.-ban foglaltak szerint visszafizeti;

i) arról, hogy a támogatás felhasználása során a fizetendõ általános forgalmi adóból a támogatás célja tekintetében
rendelkezik-e adólevonási joggal;

j) annak tudomásulvételérõl, hogy a költségvetésbõl nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése,
célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható, továbbá mellékeli
a kedvezményezett e tárgyú tudomásulvételi nyilatkozatát; valamint

k) annak tudomásulvételérõl, hogy az Áht. 18/C. § (13) bekezdésében meghatározott adatait, az ott meghatározott
szervek az Áht. 13/A. § (6) és (7) bekezdésében, valamint az Áht. 18/C. § (12) és (13) bekezdésében foglaltak szerint
felhasználhatják.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat egy okiratba foglalva szükséges a pályázathoz csatolni. A nyilatkozatok nem
lehetnek a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál régebbiek.

(4) Egy pályázó több moziteremre vonatkozó pályázatait külön-külön kell benyújtani az (1) bekezdésben foglalt
dokumentumokkal együtt. A (2) bekezdésben szereplõ nyilatkozatokat elegendõ egy pályázathoz csatolni.

7. § (1) A pályázó – az Áht. 64/B. § (3) bekezdése alapján – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített,
onnan kinyomtatott adatlapokat és a szükséges mellékleteket egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban,
postai úton, 2011. szeptember 30-ig nyújtja be az Igazgatósághoz. A beadási határidõ az informatikai rendszerben
határnapon éjfélig rögzített igénylésnek legkésõbb másnap történõ postára adását jelenti. A határidõ elmulasztása
jogvesztõ. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.

(2) Az Igazgatóság az Áht. szerinti vizsgálat során a nem megfelelõ, hiányos kérelem esetében legfeljebb 8 napos határidõ
kitûzésével szólítja fel hiánypótlásra a pályázót. A vizsgálat lezárását követõen a formailag megfelelõ kérelmek eredeti
példányát legkésõbb 2011. október 14-ig az Igazgatóság továbbítja a miniszternek, akit egyúttal tájékoztat arról is,
hogy mely pályázatokat nem továbbította részére.

8. § (1) A pályázatok értékelésére a miniszter 3 tagú döntéselõkészítõ bizottságot hoz létre, amely javaslatot tesz arra, hogy
mely pályázatok részesüljenek támogatásban.

(2) A bírálatra alkalmas, tartalmilag és formailag megfelelõ pályázatokat a döntéselõkészítõ bizottság részletesen elbírálja, 
és a bírálatakor elõnyben részesíti azt a pályázót, amely
a) már rendelkezik a berendezés megfelelõ mûködtetéséhez szükséges egyéb feltételekkel, így különösen

megfelelõ hangrendszerrel;
b) többéves „art” mozi, illetve e-cinema üzemeltetési gyakorlattal rendelkezik; illetve
c) a 4. § (1) bekezdésében meghatározottnál nagyobb mértékû önrész biztosítását vállalja.

(3) A döntéselõkészítõ bizottság a javaslata elõkészítése során külön hangsúlyt fektet arra is, hogy a támogatásra javasolt
pályázók egyenletes országos területi eloszlást nyújtsanak.

(4) A támogatásról a miniszter – a döntéselõkészítõ bizottság javaslatát mérlegelve – 2011. október 28-ig dönt, és
a döntést legkésõbb 2011. november 4-ig közzéteszi a Kormány honlapján.

(5) A támogatási szerzõdést a miniszter és a nyertes pályázók legkésõbb 2011. november 30-ig kötik meg. E határidõnek
a pályázó érdekkörében felmerült okból történõ elmulasztása jogvesztõ.

9. § (1) A miniszter a támogatási szerzõdések egy-egy eredeti példányát, valamint a támogatásban részesített pályázók nevét,
KSH azonosító kódját és a részükre jóváhagyott támogatási összegek jegyzékét legkésõbb 2011. december 5-ig
utalványozás céljából elektronikus levélben és papír alapon is megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszternek.

(2) A megítélt támogatást a kincstári finanszírozás általános szabályai szerint a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium utalványozása alapján a Kincstár legkésõbb 2011. december 8-ig folyósítja a pályázók
költségvetési elszámolási számlájára.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 91. szám 25901



10. § (1) Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, amely
a) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott mértékû saját forrással nem rendelkezik, vagy nem igazolja annak

meglétét;
b) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztõ adatot szolgáltatott,

vagy ilyen nyilatkozatot tett;
c) adósságrendezési eljárás alatt áll;
d) az e rendeletben a támogatási szerzõdés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi

meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; vagy
e) nem tett eleget a mindenkori zárszámadás keretében történõ elszámolási kötelezettségének.

(2) A támogatásnak a pályázó által levont vagy áthárított adóval érintett része tekintetében a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

11. § A támogatási összegbõl finanszírozott beszerzéseket a közbeszerzésekre vonatkozó hatályos jogszabályi elõírások
szerint kell megvalósítani.

12. § (1) A pályázó gondoskodik arról, hogy a kapott támogatást az e rendeletben elõírt célra használják fel, valamint arról, hogy 
a kérelemben megjelölt kedvezményezett a központi támogatáshoz a saját forrással együtt a támogatási összegnek
a pályázó költségvetési elszámolási számlájára történõ megérkezésétõl számított 10 napon belül hozzáférhessen.

(2) A pályázó a kapott támogatás felhasználásáról 2011. december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás
keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a 2011. december 31-én
kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. szeptember 30-ig lehet felhasználni.

(3) A miniszter a szakmai megvalósulást folyamatosan ellenõrizheti, és vizsgálhatja, hogy a támogatás az 5. §-ban
meghatározott és a támogatásban részesített kérelmezõ által vállalt feladat megvalósítására került-e felhasználásra.

13. § A miniszter jogosult a támogatási szerzõdéstõl elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek valamelyike
bekövetkezik:
a) a támogatási szerzõdésben meghatározott megvalósítási idõszak kezdõ idõpontjától számított 3 hónapon belül

a támogatott tevékenység nem kezdõdik meg;
b) a 10. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát

követõen következik be, vagy jut a miniszter tudomására;
c) a támogatott fejlesztés megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerzõdésben

foglalt ütemezéshez képest – amennyiben ez a szerzõdésben szerepel – jelentõs késedelmet szenved;
d) a pályázó neki felróható okból megszegi a támogatási szerzõdésben foglalt, illetve más jogszabályi

kötelezettségeit;
e) a pályázó a 6. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
f) a záró beszámoló határidejének elmulasztása, vagy nem megfelelõ teljesítése esetén.

14. § (1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsülnek, amelyeket
kizárólag a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L 379/5., 2006. 12. 28. – (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet)
szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) Csekély összegû (de minimis) támogatás nem nyújtható nehéz helyzetben lévõ vállalatok részére.
(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegû (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatás

támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ
forintösszeget.

(4) Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ
két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegû (de minimis) támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

(5) A csekély összegû (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható
állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.

(6) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegû (de minimis)
támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az 1998/2006/EK bizottsági rendeletre – hivatkozva
annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére –, valamint meg kell határoznia
a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.
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(7) A támogatás odaítélését megelõzõen az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot
köteles eljuttatni a polgármester, a fõpolgármester vagy a megyei közgyûlés elnöke részére, a vállalkozás által
a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû
(de minimis) támogatásról.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2012. október 1-jén hatályát veszti.

16. § Hatályát veszti az „art” mozi-hálózat fejlesztésének támogatásáról szóló 7/2006. (III. 14.) NKÖM rendelet.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelethez

Pályázati adatlap

A pályázati téma megnevezése:
„Art” mozik digitális fejlesztésének támogatása 2011.
Fejezeti száma: 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 15. pont, „Art” mozi-hálózat digitális fejlesztésének
támogatása elõirányzat.
Fõosztály megnevezése: Mozgókép-mûvészeti Fõosztály

1. A pályázó önkormányzat adatai
1.1. Az önkormányzat megnevezése:
.........................................................................................................................................................................................................................................
1.2. Székhelye:
irányítószám:    
megye: .......................................................................................................................................................................................................................
helység: ......................................................................................................................................................................................................................
út, utca: ......................................................................................................................................................................................................................
házszám: ....................................................................................................................................................................................................................
1.3. Levelezési címe (amennyiben eltér a székhelyétõl):
irányítószám:    
megye: .......................................................................................................................................................................................................................
helység: ......................................................................................................................................................................................................................
út, utca: ......................................................................................................................................................................................................................
házszám: ....................................................................................................................................................................................................................
1.4. Telefonszáma: ................................................................................................................................................................................................
1.5. Faxszáma: ........................................................................................................................................................................................................
E-mail címe: ..............................................................................................................................................................................................................
1.6. KSH azonosító: 
.........................................................................................................................................................................................................................................

2. A megvalósítással kapcsolatos adatok
2.1. A pályázati cél megnevezése és rövid ismertetése (A részletes megvalósítási terv a melléklet részét képezi.):
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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2.2. Megvalósítás helye:
irányítószám:    
megye: .......................................................................................................................................................................................................................
helység: ......................................................................................................................................................................................................................
út, utca: ......................................................................................................................................................................................................................
házszám: ....................................................................................................................................................................................................................
2.3. A megvalósító intézmény megnevezése:
.........................................................................................................................................................................................................................................
2.4. A megvalósító intézmény címe:
irányítószám:    
megye: .......................................................................................................................................................................................................................
helység: ......................................................................................................................................................................................................................
út, utca: ......................................................................................................................................................................................................................
házszám: ....................................................................................................................................................................................................................
2.5. A megvalósító intézmény adószáma:         -  -  

3. Az igényelt támogatással kapcsolatos adatok
3.1. A megvalósítás teljes költségigénye
  (általános forgalmi adó nélkül) (ezer Ft): ............................................................
  (általános forgalmi adóval együtt) (ezer Ft): ............................................................
3.2. Megvalósításhoz meglévõ saját forrás összege (ezer Ft): ............................................................
3.3. Más forrásból rendelkezésre álló összeg (ezer Ft): ............................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
3.4. Igényelt támogatási összeg (ezer Ft): ............................................................
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás összegének részletezése (ezer Ft-ban):
3.5. Személyi juttatások: ............................................................
3.6. Munkaadókat terhelõ járulékok: ............................................................
3.7. Dologi kiadások: ............................................................
3.8. Mûködési kiadások összesen: ............................................................
3.9. Felújítás: ............................................................
3.10. Beruházás: ............................................................
3.11. Felhalmozási kiadások összesen: ............................................................
3.12. Támogatás összesen: ............................................................

4. A pályázati cél megvalósításának adatai
kezdés tervezett idõpontja: 20.... év ........................ hó ............ nap                   
befejezés tervezett idõpontja: 20.... év ........................ hó ............ nap                   

5. Pályázati megbízott neve, (munkahelyi) címe, beosztása:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
6. Telefonszáma: ....................................................................................................................................................................................................
7. Faxszáma: ............................................................................................................................................................................................................
e-mail címe: ..............................................................................................................................................................................................................
8. Pályázatért felelõs neve, beosztása:
.........................................................................................................................................................................................................................................
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9. Szerzõdést aláíró(k) neve, beosztása:
.........................................................................................................................................................................................................................................
10. Utalványozó(k) neve, beosztása:
.........................................................................................................................................................................................................................................

................................., 2011. év ........................... hó ............ nap

P. H.

............................................................
a pályázó (cégszerû) aláírása

Mellékletek: ............ db

2. melléklet a 49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelethez

Az igényelt támogatási összeg felhasználásának tételes bontása

Támogatást igénylõ neve:
         címe:
         telefonszáma:

1. Személyi juttatások:
megbízási díjak,
szakértõi díjak, mûszaki ellenõr díja,
egyéb megbízásos jogviszonyban végzett díjak,
napidíj stb.

2. Személyi juttatás járuléka:

3. Dologi kiadások:
anyagok és készletvásárlás (pl. alkatrészek, szerszámok, szakmai készletek stb.)
szolgáltatás (pl. nyomdai költség, telefon, posta, szállítási díjak, utazási költség)

4. Felhalmozás:
szakmai eszközök, gépek, berendezések, felszerelések vásárlása stb.

5. Visszaigényelhetõ áfa összege:
Megjegyzés: Amennyiben áfalevonási joguk van a programmal kapcsolatban, úgy a támogatást csak az áfával
csökkentett költségeikre igényelhetik.
Nyilatkozat: Az intézmény áfa-visszaigénylésre – jogosult
                      – nem jogosult

................................., 2011. ........................... hó ............ nap

P. H.

............................................................
a pályázó (cégszerû) aláírása
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A nemzeti fejlesztési miniszter 40/2011. (VIII. 3.) NFM rendelete
a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok
felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggõ egyes
feladatok ellátásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont m) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § (3) bekezdése tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § (1), (2) és (5) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 5. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 7. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 21. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont
27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 4. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet következõ fejezeti kezelésû
elõirányzataira terjed ki:
a) Útpénztár (16. cím, 05. alcím, 02. jogcímcsoport);
b) Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése (16. cím, 05. alcím, 01. jogcímcsoport);
c) Határkikötõk mûködtetése (16. cím, 05. alcím, 16. jogcímcsoport).

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 (a továbbiakban:
elõirányzatok) kezelésével, valamint felhasználásával kapcsolatos, e rendeletben meghatározott feladatokat az
Útpénztár és a Határkikötõk mûködtetése elõirányzat vonatkozásában a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
(a továbbiakban: KKK), a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése fejezeti kezelésû elõirányzat vonatkozásában a KKK és
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) a 17. § elõírásai szerinti megosztásban együttesen
látja el.

(2) A KKK az Útpénztár és a Határkikötõk mûködtetése elõirányzattal kapcsolatos költségvetési gazdálkodás keretében
ellátja a kötelezettségvállalással, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével, a teljesítés igazolásával, az utalványozással,
az utalványozás ellenjegyzésével, az érvényesítéssel, a könyvvezetéssel és a közlekedésért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) felé történõ beszámolással kapcsolatos feladatokat.

(3) A KKK az országos közutak vagyonkezelõjeként mûködteti az országos közúthálózat – kivéve a koncessziós szerzõdés
keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak – vagyonnyilvántartását.

(4) Az elõirányzatok kezeléséhez és mûködtetéséhez kapcsolódó költségek mértéke nem lehet több, mint az
elõirányzatok kiadási elõirányzatának 5%-a.

3. § (1) Az elõirányzatok terhére visszatérítési kötelezettséggel támogatás (kölcsön) nem nyújtható, elõleg nem folyósítható,
továbbá az elõirányzatokat megilletõ követelésrõl lemondani csak jogszabályban meghatározott esetben lehet.

(2) Az elõirányzatok bevételeit érintõ igények érvényesítése tekintetében méltányosság – amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik – nem gyakorolható.
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4. § Az elõirányzatok terhére éven túli kötelezettségvállalást a miniszter engedélyezhet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. §-ára, 36/B. § (1) bekezdésében szereplõ kötelezettségvállalás-korlátozásra és
100/D. §-ára figyelemmel.

5. § (1) A támogatás igénylõje és a kedvezményezett (a továbbiakban együtt: kifogást tevõ) a miniszterhez kifogást nyújthat
be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói
okiratok kiadására vagy a támogatási szerzõdések megkötésére, a költségvetésbõl nyújtott támogatás folyósítására,
visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértõ.

(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 kifogást tevõ a kifogást a kezelõ szervhez nyújtja be, a kezelõ szerv a kifogást annak kézhezvételétõl számított
8 munkanapon belül a kifogás elbírálásához szükséges dokumentumokkal, valamint a kifogással kapcsolatos
álláspontjával együtt a miniszter részére továbbítja.

(4) Az elkésett, a nem a jogosult által vagy a korábbival azonos tartalommal ismételten benyújtott kifogást annak
kézhezvételétõl számított 8 munkanapon belül a miniszter elutasítja, és errõl a kifogást tevõt írásban értesíti,
megjelölve az elutasítás indokát.

(5) Ha a kifogás hiányos, a miniszter a kifogás kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül legalább 3, de legfeljebb
8 munkanapos határidõ kitûzésével 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.

(6) A kifogás kivizsgálásában – a miniszter kivételével – nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban
közremûködött.

6. § (1) A miniszter a kifogást – ha az 5. § (4) vagy (5) bekezdésben foglaltak alapján nem utasítja el – annak kézhezvételétõl
számított 15 munkanapon belül érdemben elbírálja. E határidõbe nem számít be az 5. § (5) bekezdésben
meghatározott hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ.

(2) A miniszter a kifogás elbírálására meghatározott határidõt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb
15 munkanappal meghosszabbíthatja, és errõl a kifogást tevõt 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 az (1) és (2) bekezdés szerinti 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. A kezelõ szerv köteles a miniszter által a kifogásolt jogszabálysértés
megszüntetésére elrendelt intézkedéseket megtenni a miniszter által meghatározott határidõn belül és arról
a minisztert írásban tájékoztatni.

2. Az Útpénztár

7. § (1) Az Útpénztár forrásai:
a) a központi költségvetésbõl a 8. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott célra nyújtott állami támogatás;
b) a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 33/A. § (1) bekezdésében megjelölt

használati díjból és pótdíjból (a továbbiakban: használati díj és pótdíj) származó, valamint egyéb, a használati
díjjal és a pótdíjjal összefüggõ adminisztratív bevétel;

c) a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó jármûvek
közlekedésének díjából (a továbbiakban: túlsúlydíj) származó, szétosztásra nem kerülõ bevétel;

d) ha törvény másként nem rendelkezik, az Útpénztárt kezelõ, mûködtetõ költségvetési szerv vagyonkezelésében
lévõ, állami tulajdonú területek – ideértve 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, a nyomvonal-módosítással együtt járó közútépítések és korszerûsítések nyomán az
országos közút végleges határain kívülre kerülõ területrészeket és felhagyott közútszakaszokat, valamint
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a kizárólagos állami tulajdonú komplex pihenõket, figyelemmel az állami vagyonról szóló törvényben
foglaltakra – hasznosításából származó bevétel;

e) az Útpénztár rendeltetésének megfelelõ felhasználásra átvett pénzeszköz, különösen adomány, segély, más
önkéntes befizetés, pályázati, nevezési, eljárási díj, késedelmi kamat, kötbér;

f) az Útpénztár céljaira teljesített egyéb hozzájárulás és támogatás;
g) az Útpénztár fejlesztési céljaira a helyi önkormányzatok, ezek társulásai, gazdálkodó szervezetek,

magánszemélyek által – a velük kötött szerzõdés alapján – átadott hozzájárulás és támogatás.
(2) Az Állami Autópálya Kezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) a használati díjból és

pótdíjból, valamint az egyéb eljárási díjból származó tárgyhavi bevételeket a tárgyhónapot követõ második hónap
5. munkanapjáig a KKK 10032000-01465488-00000000 számú számlájára fizeti meg. A használati díj és pótdíj
beszedésére megkötött szerzõdés alapján az ÁAK Zrt.-t megilletõ összegrõl, valamint a megbízott viszonteladók
jutalékairól az ÁAK Zrt. számlát bocsát ki.

(3) A túlsúlydíj beszedését a Magyar Közút Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar
Közút Zrt.) a KKK-val kötött írásbeli megállapodás alapján látja el.

(4) A Magyar Közút Zrt. a túlsúlydíjból származó és szétosztásra nem kerülõ bevételeket negyedévente
a tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjáig a KKK 10032000-01465488-00000000 számú számlájára fizeti meg.
A túlsúlydíj beszedésére megkötött szerzõdés alapján a Magyar Közút Zrt.-t megilletõ összegrõl a Magyar Közút Zrt.
számlát bocsát ki.

(5) A KKK a (2) és (4) bekezdés szerint megfizetett összeget – annak beérkezését követõen haladéktalanul – a Magyar
Államkincstárnál vezetett „NFM Útpénztár elõirányzat felhasználási keretszámla” megnevezésû, 10032000-00290737-
51000008 számú számla javára utalja át. Ez a számla szolgál az Útpénztár bevételeinek az (1) bekezdés d)–g) pontjában
meghatározott jogcímen keletkezõ pénzeszközök fogadására is.

8. § (1) Az Útpénztár – a koncessziós szerzõdés keretében vagy a KKK vagyonkezelésében nem álló, magántõke bevonásával
megvalósult vagy megvalósuló országos közúthálózat és azok tartozékai kivételével – az országos közúthálózat
üzemeltetését, karbantartását, felújítását és fejlesztését szolgálja.

(2) Az Útpénztár felhasználható a koncessziós szerzõdés keretében vagy a KKK vagyonkezelésében nem álló, magántõke
bevonásával, valamint egyéb forrásból megvalósult vagy megvalósuló országos közúti hálózati elemek és azok
tartozékai, mûtárgyai fejlesztéséhez szükséges állami feladatok (területszerzés, minõségvizsgálatok, építtetõi
tevékenységek) finanszírozására is.

(3) Az Útpénztár felhasználható az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok szükség szerint teljes körû vagy
– egyéb, az Útpénztáron kívüli források társfinanszírozása mellett – részleges finanszírozására.

(4) Az Útpénztár felhasználása tekintetében az országos közutak üzemeltetésére, karbantartására és felújítására
vonatkozó rendelkezések alkalmazandók az Országos Közúti Adatbankban szereplõ közúthálózati elemekre, illetve
a Magyar Állam tulajdonában álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplõ közutakra is.

9. § (1) Az Útpénztár a mûködési kiadások körében felhasználható
a) a gyorsforgalmi utak nélküli országos közúthálózattal kapcsolatos – az üzemeltetési, karbantartási és útügyi

mûszaki-gazdasági szolgáltatások ellátásából adódó – közútkezelõi kötelezettségek finanszírozására;
b) a gyorsforgalmi utak nélküli országos közúthálózattal kapcsolatos programszerû, egyéb karbantartási feladatok

ellátására;
c) a koncessziós szerzõdés keretében üzemeltetett utak nélküli gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos – az üzemeltetési,

karbantartási és útügyi mûszaki-gazdasági szolgáltatások ellátásából adódó – közútkezelõi kötelezettségek
finanszírozására;

d) a koncessziós szerzõdés keretében üzemeltetett utak nélküli gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos programszerû,
egyéb karbantartási feladatok ellátására;

e) az országos közúthálózattal kapcsolatos központi üzemeltetési feladatok ellátására és költségek viselésére,
ideértve
ea) a hálózati adatfelvételi feladatokat;
eb) a mûszaki szabályozási feladatokat;
ec) a hálózati adatfelvételi, mûszaki szabályozási feladatok lebonyolítási, valamint az egyéb mûködési

lebonyolítási feladatokat;
ed) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek ellenõrzését;
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ee) az üzemeltetési, karbantartási és felújítási tevékenységekkel kapcsolatos egyéb feladatokat, különösen
a KKK-nak a közúthálózattal összefüggõ mûszaki ellenõrzési, szakmai tevékenységéhez kapcsolódó, illetve
külön jogszabályban elõírt szakértõi feladatok ellátását, továbbá a tervtanács és a tervzsûri mûködtetésével
kapcsolatos költségeket;

ef) a hídvizsgálati és hídmosási feladatokat;
eg) a közlekedéssel összefüggõ szakmai kiadványokkal kapcsolatos tevékenységet;
eh) az országos közúthálózaton végzett fejlesztési tevékenységek ellenõrzését;

f) a díjpolitika kialakításával, a szerzõdést biztosító mellékkötelezettségekkel és a kincstári költségekkel összefüggõ
kiadások fedezetére;

g) a használati díj és pótdíj beszedésének és a használati jogosultság ellenõrzésének költségeire;
h) az elõirányzatokat kezelõ, mûködtetõ intézmény ezen feladatával összefüggõ, illetve feladatkörébe utalt

tevékenységeket finanszírozó, továbbá az elõirányzat mûködtetéséhez kapcsolódóan elõre nem tervezhetõ
kiadásokra;

i) a NIF Zrt. mûködési kiadásainak fedezetére.
(2) Az Útpénztár a felhalmozási kiadások körében felhasználható

a) az országos közúthálózat – kivéve a koncessziós szerzõdés keretében üzemeltetett, vagy a KKK
vagyonkezelésében nem álló, magántõke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak –
mûtárgyai és tartozékai fejlesztésére, ezen belül új út és híd építésére, út- és hídrekonstrukciós munkára;

b) az országos közúthálózat fejlesztésével és felújításával kapcsolatos területbiztosítások költségeire, valamint a KKK
vagyonkezelésében lévõ ingatlanok hasznosításához szükséges területszerzésre, a szükséges közmûvek
átépítésére, kiépítésére, a közlekedési létesítmények megvalósításához szükséges akadálymentesítésre;

c) a felújítási és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos elõkészítési, tervezési, környezetikár-mentesítési,
gazdaságossági és minõségvizsgálati feladatokra;

d) az európai uniós forrásból megvalósult, az országos közúthálózatot érintõ pályázatokkal kapcsolatos, a miniszter
által jóváhagyott utólagos szakmai feladatokra;

e) az útügyi kutatási, mûszaki fejlesztési tevékenységekre;
f) a koncessziós szerzõdés keretében üzemeltetett utak nélküli országos közúthálózattal kapcsolatos

úthálózat-védelmi feladatokra;
g) a koncessziós szerzõdés keretében üzemeltetett utak nélküli gyorsforgalmi közúthálózat felújítási, felújítás

tervezési feladataira;
h) a nem gyorsforgalmi országos közúthálózat felújítási, felújítás tervezési feladataira, valamint a felhalmozási

kiadások keretében megvalósult, illetve megvalósuló tevékenység lebonyolítási feladataira;
i) az Útpénztár forrásaiból pályázati rendszerben megvalósuló, önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó elemek

beruházásainak támogatására.

10. § (1) Az Útpénztár terhére megvalósítandó feladatok közül a Magyar Közút Zrt. a KKK-val kötött szerzõdésben foglaltak
szerint látja el az alábbi feladatokat:
a) a gyorsforgalmi utak nélküli országos közutakon az üzemeltetési, tisztítási és karbantartási feladatokat;
b) az útügyi mûszaki-gazdasági szolgáltatások közül az útvonal-engedélyezési, ÚTINFORM-mal, az Országos Közúti

Adatbankkal, az Önkormányzati Utak Adatbankjával, a közúti szakgyûjtemény mûködtetésével kapcsolatos,
valamint a minõségvizsgálati, a szakmai oktatási, a környezetvédelmi, a közúti jármûvek súly- és méretellenõrzési
tevékenységeket;

c) a túlsúlydíjak beszedését;
d) a KKK által jóváhagyott gördülõ terv alapján a hálózati adatfelvételi feladatokat;
e) a jóváhagyott stratégia alapján az úthálózat-védelmi tevékenységet;
f) a gyorsforgalmi utak nélküli országos közúthálózat mûtárgyainak KKK által elrendelt hídmosási és hídvizsgálati

feladatait;
g) a mûszaki szabályozási feladatok elõkészítését és a KKK által jóváhagyott feladatok elvégzését a mûszaki

szabályzatok, elõírások, útmutatók kidolgozásáért, valamint a bevezetéshez szükséges hatásvizsgálatok
elkészítéséért felelõs Magyar Útügyi Társaság bevonásával, amely feladat végrehajtása során a kiadásra kerülõ
útügyi mûszaki elõírásokról szóló tájékoztatást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben 
közzé kell tenni;
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h) a gyorsforgalmi utak nélküli országos közúthálózaton saját kapacitása felhasználásával végzett felújítási
feladatokat;

i) a gyorsforgalmi utak nélküli országos közúthálózat felújítási, felújítás tervezési munkáit, valamint a felhalmozási
kiadások keretében megvalósult, illetve megvalósuló feladatok lebonyolítását.

(2) Az Útpénztár terhére megvalósítandó feladatok közül az ÁAK Zrt. a KKK-val kötött szerzõdésben foglaltak szerint látja
el az alábbi feladatokat:
a) a koncessziós szerzõdés keretében üzemeltetett utak nélküli gyorsforgalmi utak üzemeltetési, tisztítási,

karbantartási, valamint a közútkezelõi tevékenységéhez kapcsolódó, az útügyi mûszaki-gazdasági
szolgáltatásokat érintõ adatgyûjtési és adatszolgáltatási feladatait;

b) a használati díj és pótdíj beszedését, valamint az ahhoz kapcsolódóan a szerzõdésben rögzített egyéb feladatokat;
c) a gyorsforgalmi utak – kivéve a koncessziós szerzõdés keretében üzemeltetett vagy a KKK vagyonkezelésében

nem álló, magántõke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak – felújítási, felújítás tervezési
munkáit.

(3) Az Útpénztár terhére megvalósítandó feladatok közül a NIF Zrt. a KKK-val kötött támogatási szerzõdésben foglaltak
szerint látja el a tervezést, területbiztosítást és elõkészítést is magában foglaló fejlesztési feladatokat.

(4) Az Útpénztár terhére megvalósítandó feladatok közül a Nemzeti Közlekedési Hatóság a KKK-val kötött szerzõdésben
foglaltak szerint látja el
a) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek mobil ellenõrzését,
b) az ÁAK Zrt. bevonásával a díjköteles utak díjfizetés ellenében történõ használatának ellenõrzését.

(5) Az Útpénztár terhére megvalósítandó feladatok közül a KKK látja el
a) az üzemeltetési, karbantartási és felújítási tevékenységekkel kapcsolatos egyéb feladatokat, különösen a KKK-nak

a közúthálózattal összefüggõ mûszaki ellenõrzési, szakmai tevékenységéhez kapcsolódó, illetve külön
jogszabályban elõírt szakértõi feladatokat;

b) – a Magyar Mérnöki Kamara bevonásával – a tervtanács és a tervzsûri mûködtetésével kapcsolatos feladatokat;
c) a szakmai kiadványokkal, az útügyi nemzetközi kötelezettségekkel összefüggõ tevékenységeket;
d) az országos közúthálózaton végzett fejlesztési tevékenységek ellenõrzését;
e) a díjpolitika kialakítását, a szerzõdést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos feladatokat és a kincstári

kötelezettségek teljesítését;
f) az elõirányzatok kezelésével, mûködtetésével összefüggõ adatgyûjtési, pénzügyi-számviteli, jogi, ellenõrzési,

vagyonkezelõi és egyéb szakmai feladatokat;
g) az országos közúthálózatot érintõ befejezett beruházásokhoz kapcsolódó utólagos területrendezést, valamint

a KKK vagyonkezelésében lévõ ingatlanok hasznosításához szükséges területszerzést;
h) a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos döntés elõkészítési, tervezési, gazdaságossági feladatokat;
i) az útügyi kutatással és mûszaki fejlesztéssel összefüggõ feladatokat a Magyar Közút Zrt. bevonásával;
j) – a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. bevonásával – a közlekedésbiztonsággal közvetlenül összefüggõ

szabályozás elõkészítését megalapozó stratégiai vizsgálatok, valamint a közlekedési ágazati stratégiához
kapcsolódó szakmai megalapozó vizsgálatok lefolytatásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a közforgalmú
közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására,
felújítására, valamint új eszköz beszerzésére irányuló pályázatok elõkészítését, elbírálását és ellenõrzését.

11. § (1) Az Útpénztár terhére megvalósított munkák mûszaki ellenõrzését a 10. § (1) bekezdés a), b) és d)–i) pontjában,
valamint a 10. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben a KKK látja el.

(2) A 10. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatok közül, amelyeknél nem a Magyar Közút Zrt. végzi
közvetlenül a feladatokat, a munkák mûszaki ellenõrzését a Magyar Közút Zrt. látja el.

(3) A 10. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatok esetében, amelyeknél nem az ÁAK Zrt. végzi közvetlenül
a feladatokat, a munkák mûszaki ellenõrzését az ÁAK Zrt. látja el.

(4) A 10. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok mûszaki ellenõrzését a Magyar Közút Zrt., a monitoring
tevékenységet a KKK látja el.

12. § (1) Az Útpénztár felhasználása során a KKK az állami megrendelõi (építtetõi) feladatok ellátására – ideértve az elõkészítést,
a területbiztosítást, a KKK feladatkörébe nem utalt terveztetést, az Útpénztár terhére megvalósuló projektek
tanulmányterveinek elõkészítését, a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a szerzõdéskötéseket, a szerzõdések
teljesítésének igazolását – a NIF Zrt.-vel támogatási szerzõdést köt.
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(2) Az Útpénztár felhasználása során a KKK – a Kkt. 29. § (1) bekezdése szerint – az állami megrendelõi (építtetõi) feladatok
ellátására az építési engedélyhez nem kötött, valamint jogszabályban meghatározott egyéb építési munkák
tekintetében – ideértve az elõkészítést, a területbiztosítást, a terveztetést, a közbeszerzési eljárás lefolytatását,
a szerzõdéskötést, a szerzõdés teljesítésének igazolását – a közútkezelõvel is szerzõdést köthet.

(3) Az Útpénztár felhasználása során a terveztetés körében az összközlekedési fejlesztési tervek, az ezekhez kapcsolódó
stratégiák, megvalósíthatósági tanulmányok, forgalmi tanulmányok, döntés-elõkészítõ tanulmányok
elkészíttetésével, továbbá a NIF Zrt. által az adott projektekre elõkészített megvalósíthatósági tanulmányok, forgalmi
tanulmányok, döntés-elõkészítõ tanulmányok, valamint tanulmánytervek véleményezésével és miniszter számára
történõ felterjesztésével kapcsolatos feladatokat a KKK látja el.

13. § (1) Az Útpénztár terhére támogatás nyújtására – ha e rendelet másként nem rendelkezik –egyedi döntéssel kerül sor.
(2) Az Útpénztár terhére kifizetés támogatási szerzõdés megkötése esetén utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozás,

egyéb esetben kizárólag idõszakos vagy záró beszámolást követõ utófinanszírozás formájában történhet.
(3) Az Útpénztár terhére megkötendõ megállapodások esetében – mint a visszafizetést szolgáló biztosítékot –

minimálisan a kedvezményezett valamennyi számlájára vonatkozóan az azonnali beszedési megbízásra történõ
felhatalmazást elõ kell írni.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás vagy jogosulatlanul igénybe vett más kifizetés esetében a folyósítást
azonnali hatállyal fel kell függeszteni, és a támogatás vagy a kifizetés visszatérítése iránt haladéktalanul intézkedni kell. 
Ha a kedvezményezett a fizetési felszólítás kézhezvételét követõen az abban foglalt határidõn belül fizetési
kötelezettségét nem teljesíti és a visszafizetési kötelezettség részletfizetés formájában történõ engedélyezésére nem
kerül sor, a követelést a kedvezményezett által nyújtott biztosíték felhasználásával érvényesíteni kell, illetve ennek
eredménytelensége esetén a követelést peres úton kell érvényesíteni.

3. A Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

14. § (1) A Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése fejezeti kezelésû elõirányzat (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában:
elõirányzat) az országos úthálózat fejlesztési feladatainak finanszírozására szolgál, amelynek felhasználása a miniszter
által elõírt tartalommal elkészített és jóváhagyott felhasználási terv alapján történik.

(2) Az elõirányzat felhasználható a nem költségvetési forrásból megvalósuló országos közúti beruházások
elõkészítéséhez, valamint a projektek lezárásához szükséges feladatok finanszírozására is a miniszter által jóváhagyott
felhasználási terv szerint.

(3) Az elõirányzat Kvtv.-ben meghatározott támogatási összegét kiegészítheti az elõirányzatból megvalósuló
beruházásokhoz kapcsolódó egyéb forrás.

15. § (1) Az elõirányzat felhasználása során az állami megrendelõi (építtetõi) feladatokat – ideértve az elõkészítést,
a területbiztosítást, a KKK feladatkörébe nem utalt terveztetést, az elõirányzat terhére megvalósuló projektek
tanulmányterveinek elõkészítését, a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a szerzõdéskötést, valamint a szerzõdések
teljesítésének igazolását – a NIF Zrt. végzi.

(2) A NIF Zrt. által az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására harmadik személlyel megkötött szerzõdésnek tartalmaznia
kell a vállalási összegnek az elõirányzatot terhelõ részét, projektenkénti és évenkénti megbontásban.

16. § (1) Az elõirányzat pénzügyi lebonyolítási feladatait – így különösen a kötelezettségvállalást és annak ellenjegyzését,
a teljesítés igazolását, az utalványozást és annak ellenjegyzését, a pénzügyi érvényesítést és a felhasználás
ellenõrzését – a NIF Zrt. az e rendeletben és a miniszterrel megkötött megállapodásban foglaltak szerint látja el.

(2) Az elõirányzat felhasználása a feladatfinanszírozás szabályainak megfelelõen történik, az elõirányzat tárgyévi
kifizetéseinek feltételét képezõ, a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó
elõirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjérõl szóló 46/2009. (XII. 30.)
PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 34. számú melléklete szerinti Finanszírozási Alapokmány (a továbbiakban:
Alapokmány) és Szerzõdésbejelentés – a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése elõirányzat felhasználására vonatkozó,
miniszter által jóváhagyott projektlista szerkezetének megfelelõen történõ – elkészítésérõl a NIF Zrt., ellenõrzésérõl
a KKK gondoskodik.

(3) A NIF Zrt. az elõirányzat felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja a felhasználás
miniszter által jóváhagyott szerkezetnek megfelelõ projektenkénti nyomon követését. A NIF Zrt. havi gyakorisággal,
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a tárgyhónapot követõ hónap 10. napjáig az 1. és 2. melléklet szerinti analitikus kimutatást készít, és azt megküldi
a KKK részére.

17. § (1) A KKK felelõs – a NIF Zrt. (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásai alapján – az elõirányzattal kapcsolatosan
a) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerinti számviteli feladatok ellátásáért;
b) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és a PM rendelet szerinti

adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek miniszter felé történõ teljesítéséért;
c) a NIF Zrt. által az (1) bekezdés alapján készített analitikus nyilvántartás ellenõrzéséért, egyeztetéséért;
d) az Alapokmány és Szerzõdésbejelentés miniszter által jóváhagyott felhasználási tervvel való összhangjának

benyújtás elõtti ellenõrzéséért.
(2) A NIF Zrt. felelõs az elõirányzattal kapcsolatosan

a) annak biztosításáért, hogy olyan kifizetések és bevételek kerüljenek teljesítésre, amelyekkel összefüggésben
a beérkezõ bizonylatok formailag, tartalmilag és számszakilag megfelelnek az elõírásoknak és a szerzõdésben
meghatározottaknak;

b) a követelések, a kötelezettségek, a pénzügyi teljesítések bizonylatokkal alátámasztott módon történõ
nyilvántartásáért és archiválásáért;

c) a KKK (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatban
ca) az Alapokmány és a Szerzõdésbejelentés ellenõrzéséhez, a kötelezettségvállalások nyilvántartásához;
cb) az elõirányzat eszközeivel és forrásaival kapcsolatos leltározási és leltárkészítési teendõk elvégzéséhez;
cd) az éves és féléves beszámoló, valamint a negyedéves mérlegjelentés elõkészítéséhez, a könyvvizsgálóval

történõ együttmûködéshez;
ce) a Magyar Államkincstárral való folyamatos kapcsolattartás keretében a napi és havi kincstári

adatszolgáltatások ellenõrzéséhez és egyeztetéséhez; valamint
cf) a zárszámadáshoz kapcsolódó feladatok teljesítéséhez
szükséges adatok KKK részére történõ biztosításáért.

(3) 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.

18. § A 14–17. § rendelkezéseit a 2011. évi törvényi elõirányzattal nem rendelkezõ M60 autópálya Pécs-Szentdénes közötti
szakasz elõkészítési munkálatainak teljes befejezése, valamint az M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti elõkészítési 
munkálatainak teljes befejezése és az Autópálya EIB hitelbõl fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványainak
felhasználására is alkalmazni kell.

4. Határkikötõk mûködtetése

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. Az határkikötõk mûködtetése fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználható a kivitelezõi garancia által
nem érintett karbantartási, felújítási és hatósági feladatok ellátásának biztosítására is.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásának finanszírozását biztosító támogatási szerzõdés alapján
a KKK az (1) bekezdésben meghatározott feladatot ellátó részére közvetlen kifizetésként teljesíti.

5. A KKK-nak az elõirányzatok felhasználásával összefüggõ felügyeleti, ellenõrzési jogkörével
kapcsolatos feladatai

20. § A KKK helyszíni ellenõrzés és egyeztetés céljából az elõirányzatok felhasználásával és elszámolásával kapcsolatos,
jogszabály alapján vezetett nyilvántartásba, továbbá az elõirányzatból finanszírozott feladatok végrehajtását érintõ
szerzõdésbe és egyéb okiratba betekinthet, azokról másolatot készíthet, azokkal kapcsolatosan tájékoztatást kérhet,
a vagyonkezelésébe kerülõ országos közutak építése során ellenõrzést végezhet.
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21. § A miniszter a KKK közremûködésével ellenõrzi a jogszabály alapján díjköteles utak díjfizetés ellenében történõ
használatához kapcsolódó ellenõrzési és adatszolgáltatási feladatok, valamint a meghatározott össztömeget,
tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek mobil ellenõrzésének végrehajtását.

22. § (1) A koncessziós szerzõdés keretében megvalósult vagy 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
karbantartási és felújítási feladatoknak és a koncesszor jelentéseinek ellenõrzését,

b) a koncessziós szerzõdések teljesítésérõl készített jelentéseket felülvizsgálja és véleményezi,
c) helyszíni szemle és a burkolatállapot adatai alapján ellátja a koncesszor éves felújítási programjának

véleményezését.
(2) A KKK a kivitelezés minõségének ellenõrzésére a megrendelõi és a kivitelezõi minõségvizsgálati laboratóriumoktól

független, akkreditált útépítési laboratóriumot is bevonhat.

6. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok

felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló
5/2010. (II. 16.) KHEM rendelet.

(3) Az e rendelet hatálybalépése elõtt megkötött szerzõdések esetében a 15. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat
– ha azokat a megkötött szerzõdés nem tartalmazza – a NIF Zrt. a 16. § (2) bekezdése szerinti Szerzõdésbejelentéshez
egyidejûleg külön nyilatkozatban csatolja.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 40/2011. (VIII. 3.) NFM rendelethez

Kimutatás a XVII. NFM fejezet feladatfinanszírozási körbe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatainak pénzügyi folyamatairól
... év ............hónap ... napi állapot

... fejezeti kezelésû elõirányzat (ÁHT-T: ...)*                                                Adatok: Ft-ban

Finan-
szírozási

alap-
okmány
száma

Projekt Kötelezettségvállalás
Kötelezett-
ségvállalás

teljes
bruttó

összege

Tárgyévi kötelezettségvállalás összege
Tárgyévet
megelõzõ

évek összes 
kifizetései

Tárgyévi pénzügyi
teljesítés

Tárgyévi ki nem fizetett
kötelezettségvállalás

További
éveket
terhelõ
ki nem
fizetett

kötelezett-
ségvállalás

kód

jóvá-
hagyott
szakasz

meg-
nevezése

száma
partner

meg-
nevezése

tárgya
mind-

összesen

maradvány
forrás

terhére

… évi
támogatás

forrás
terhére

maradvány
forrásból

… évi
támogatás
forrásból

maradvány
forrásból

… évi
támogatás
forrásból

…… projekt összesen

Projekthez nem sorolható tevékenység

Több projekthez tartozó tevékenység

... elõirányzat mindösszesen

Ténylegesen
megkötött
szerzõdések
Elõzetes
kötelezettség-
vállalások
Egyéb kötelezettség-
vállalások
Kötelezettség-
vállalások összesen
További tervezett
kötelezettség-
vállalás
Kiadások összesen

* elõirányzatonként külön táblázatban
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2. melléklet a 40/2011. (VIII. 3.) NFM rendelethez

Kimutatás a XVII. NFM fejezet feladatfinanszírozási körbe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatainak hatályos szerzõdéseirõl
... év ............hónap ... napi állapot

... fejezeti kezelésû elõirányzat (ÁHT-T: ...)*                                                Adatok: Ft-ban

Projektszám
Projekt

megnevezése

Szerzõdés
nyilvántartási

száma

Partner
megnevezése

Aláírás dátuma
Teljesítés
kezdete

Teljesítés
határideje

(szerz.
véghatáridõ)

Kötelezettség-
vállalás

összesen

2011. évi forrást
terhelõ

kötelezettség

2012. évi forrást
terhelõ

kötelezettség

2013. évi forrást
terhelõ

kötelezettség

2014. évi forrást
terhelõ

kötelezettség

Mindösszesen

* elõirányzatonként külön táblázatban
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A vidékfejlesztési miniszter 77/2011. (VIII. 3.) VM rendelete
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezõ elõírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet
módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § c) és d) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Élelmiszerkönyv kötelezõ elõírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 6. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. az Európai Parlament és a Tanács 95/2/EK irányelve (1995. február 20.) a színezékeken és édesítõszereken kívüli
egyéb élelmiszer-adalékanyagokról, valamint az azt módosító 96/85/EK, 98/72/EK, 2001/5/EK, 2003/52/EK,
2003/114/EK, 2006/52/EK irányelvei, valamint az ezt módosító, a Bizottság 2010/69/EU irányelve;”

(2) Az R. 3. § 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. a Bizottság 2008/128/EK irányelve (2008. december 22.) az élelmiszerekben használható színezékek különleges
tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat), valamint az ezt módosító, a Bizottság
2011/3/EU irányelve;”

(3) Az R. 3. § 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. a Bizottság 2008/84/EK irányelve (2008. augusztus 27.) a színezékeken és édesítõszereken kívüli egyéb
élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat), valamint
az azt módosító 2009/10/EK irányelve, valamint az ezt módosító, a Bizottság 2010/67/EU irányelve;”

(4) Az R. 3. § 17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. az Európai Parlament és a Tanács 2009/32/EK irányelve (2009. április 23.) az élelmiszerek és az
élelmiszer-összetevõk elõállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl, valamint az ezt módosító, a Bizottság 2010/59/EU irányelve;”

2. § (1) Az R. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R. 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az R. 14. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az R.
a) 1. § (2) bekezdésének 25., 26. és 27. pontja,
b) 3. §-ának 27., 28. és 32. pontja,
c) 27–29. melléklete.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (1), (3) és (4) bekezdése, 2. § (1)–(3) bekezdése, valamint az 1–3. melléklet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 2. § (4) bekezdése és a 4. melléklet 2011. szeptember 15-én lép hatályba.
(4) Ez a rendelet 2011. szeptember 16-án hatályát veszti.

5. § (1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2010/59/EU irányelve (2010. augusztus 26.) az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevõk elõállítása

során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 2009/32/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról;

b) a Bizottság 2010/67/EU irányelve (2010. október 20.) a színezékeken és édesítõszereken kívüli egyéb
élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 2008/84/EK irányelv
módosításáról;

c) a Bizottság 2010/69/EU irányelve (2010. október 22.) a színezékeken és édesítõszereken kívüli egyéb
élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról;

d) a Bizottság 2011/3/EU irányelve (2011. január 17.) az élelmiszerekben használható színezékek különleges
tisztasági követelményeirõl.
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(2) Ez a rendelet a Bizottság 2011. január 14-i, az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ mûanyagokról
és mûanyag tárgyakról szóló 10/2011/EK rendeletének végrehajtását szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 77/2011. (VIII. 3.) VM rendelethez

1. Az R. 5. melléklete C részének az „Elõrecsomagolt friss, darált húsok” rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Élelmiszer  Adalékanyag Maximális szint]

„Elõrecsomagolt, friss, darált
húsok 

E 261 kálium-acetát quantum satis”

E 262i nátrium-acetát
E 262ii nátrium-hidrogén-acetát
E 300 aszkorbinsav
E 301 nátrium-aszkorbát
E 302 kalcium-aszkorbát
E 325 nátrium-laktát
E 326 kálium-laktát
E 330 citromsav
E 331 nátrium-citrátok
E 332 kálium-citrátok
E 333 kalcium-citrátok

2. Az R. 5. mellékletének C része a következõ rendelkezéssel egészül ki:

[Élelmiszer  Adalékanyag Maximális szint]

„Ízesítetlen, erjesztett, élõ
mikroflórájú tejtermékek és
helyettesítõ termékek
kevesebb mint
20% zsírtartalommal

E 406 agar quantum satis”

E 407 karragén (gyöngyzuzmó)
E 410 szentjánoskenyérmag-liszt
E 412 guargumi (guargyanta)
E 415 xantángumi (xantángyanta)
E 440 pektinek
E 460 cellulóz
E 466 karboxi-metil-cellulóz
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei

E 1404 oxidált keményítõ
E 1410 monokeményítõ-foszfát
E 1412 dikeményítõ-foszfát
E 1413 foszforilezett

dikeményítõ-foszfát
E 1414 acetilezett dikeményítõ-foszfát
E 1420 acetilezett keményítõ
E 1422 acetilezett dikeményítõ-adipát
E 1440 hidroxil-propil-keményítõ
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[Élelmiszer  Adalékanyag Maximális szint]

E 1442 hidroxil-propil-dikeményítõ-
foszfát

E 1450 keményítõ-nátrium-oktenil
szukcinát

E 1451 acetilezett oxidált keményítõ

3. Az R. 5. melléklet D része I. pontjának második táblázata a következõ rendelkezéssel egészül ki:

[Élelmiszer
Maximális szint, mg/kg vagy mg/l

SA BA PHB SA+BA SA+PHB SA+BA+PHB]

„Algaalapú, halanalógok 1000 500
0,5%-nál több hozzáadott
erjeszthetõ cukrokat és/vagy
gyümölcslevet vagy
gyümölcs-sûrítményt tartalmazó
hordós sör 

 200 200  400

Hámozatlan friss citrus gyümölcsök
(csak felületi kezelés)

 20

A-vitamint, valamint A- és D-vitamin
keverékét tartalmazó szilárd
étrend-kiegészítõk a 37/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint

1000
a fogyasz-
tásra kész

termé-
kekben”

4. Az R. 5. melléklet D része II. pontjának második táblázata a következõ rendelkezéssel egészül ki:

[Élelmiszer
Maximális szint,

mg/kg vagy mg/l, SO2-ben kifejezve]

„Áfonya (csak Vaccinium corymbosum) 10
Fahéj (csak Cinnamomum zeylanicum) 150”

5. Az R. 5. melléklet D része a III. pontjának az E 234 adalékanyagra vonatkozó rendelkezése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

„E 234 nizin(1) Búzadara- és tápióka-pudingok és hasonló
termékek

3 mg/kg

Érlelt sajtok és ömlesztett sajtok 12,5 mg/kg
Clotted cream 10 mg/kg
Mascarpone 10 mg/kg
Pasztõrözött folyékony tojás (tojás-fehérje,
tojássárgája vagy egész tojás)

6,25 mg/l

(1) Ezen anyag bizonyos sajtokban az érési folyamat következtében természetesen is jelen lehet.”

6. Az R. 5. melléklet D része III. pontjának az E 242 adalékanyagra vonatkozó rendelkezése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

„E 242 dimetil-dikarbonát Alkoholmentes ízesített italok 250 mg/l beadagolt
mennyiség, maradék
nem mutatható ki

Alkoholmentes bor
Folyékony teakon-centrátum
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[E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

Almabor, körtebor és gyümölcsborok 250 mg/l beadagolt
mennyiség, maradék
nem mutatható ki”

Csökkentett alkoholtartalmú bor
Boralapú italok és az 1601/91/EGK
rendeletben meghatározott termékek

7. Az R. 5. melléklet D része III. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

„E 392 rozmaringkivonatok Nem hõkezelt élelmiszerekhez használt
növényi olajok (szûz olajok és olívaolajok
kivételével) valamint zsírok, ha többszörösen 
telítetlen zsírsav tartalmuk a teljes zsírsav
tartalom 15 tömegszázalékánál nagyobb

30 mg/kg
(a karnoszol és
karnoszolsav
együttes
mennyisége)
Zsírtartalomra
számítva

Halolajok és alga-olajok 50 mg/kg
(a karnoszol és
karnoszolsav
együttes
mennyisége)
Zsírtartalomra
számítva

Sertészsír, marha-, baromfi-, birka-,
sertészsíradékok
Zsírok és olajok hõkezelt élelmiszerek ipari
elõállításához
Sütõolaj és sütõzsír, az olívaolaj és az
olívapogácsaolaj kivételével
Gabona-, burgonya- vagy keményítõ alapú
snackek
Mártások 100 mg/kg

(a karnoszol és
karnoszolsav
együttes
mennyisége)
Zsírtartalomra
számítva

Finom pékáruk 200 mg/kg
(a karnoszol és
karnoszolsav
együttes
mennyisége)
Zsírtartalomra
számítva

A 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendeletben
meghatározott étrendkiegészítõk

400 mg/kg
(a karnoszol és
karnoszolsav
együttes
mennyiségében
kifejezve)
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[E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

Szárított burgonya 200 mg/kg
(a karnoszol és
karnoszolsav
együttes
mennyiségében
kifejezve)

Tojástermékek
Rágógumi
Tejpor italautomatához 200 mg/kg

(a karnoszol és
karnoszolsav
együttes
mennyisége)
Zsírtartalomra
számítva

Fûszerek és ételízesítõk
Feldolgozott diófélék
Leves- és erõlevesporok 50 mg/kg

(a karnoszol és
karnoszolsav
együttes
mennyiségében
kifejezve)

Szárított hús 150 mg/kg
(a karnoszol és
karnoszolsav
együttes
mennyiségében
kifejezve)

Hús- és haltermékek a szárított hús és
szárított kolbász kivételével

150 mg/kg
(a karnoszol és
karnoszolsav
együttes
mennyisége)
Zsírtartalomra
számítva

Szárított kolbász 100 mg/kg
(a karnoszol és
karnoszolsav
együttes
mennyiségében
kifejezve)

Aromák 1000 mg/kg
(a karnoszol és
karnoszolsav
együttes
mennyiségében
kifejezve)

Tejpor fagylalt készítéséhez 30 mg/kg
(a karnoszol és
karnoszolsav
együttes
mennyiségében
kifejezve)”
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8. Az R. 5. melléklet E részének az E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 és E 452 adalékanyagra vonatkozó
rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

A következõ élelmiszerekben az E 338 foszforsav, az E 339, E 340,
E 341, E 343, E 450, E 451, E 452 foszfátok, egyedileg vagy keverten
használhatók (P2O5-ben kifejezve).

„E 338 foszforsav Üdítõitalok 700 mg/l
Sterilezett és UHT-kezelt tej 1 g/l
Kandírozott gyümölcsök 800 mg/kg
Gyümölcs készítmények 800 mg/kg

E 339 nátrium-foszfátok Részlegesen dehidratált tej, 28% alatti
szárazanyag-tartalommal

1 g/kg

a) nátrium-
dihidrogén-foszfát

Részlegesen dehidratált tej, 28% feletti
szárazanyag-tartalommal

1,5 g/kg

b) dinátrium-
hidrogén-foszfát

Tejpor és sovány tejpor 2,5 g/kg

c) trinátrium-foszfát Pasztõrözött, sterilezett és UHT-kezelt tejszín 5 g/kg
Tejszínhab és növényi zsíranalógok 5 g/kg
Nyers sajt (kivéve a Mozzarellát) 2 g/kg

E 340 kálium-foszfátok Ömlesztett sajtok és feldolgozott
sajtanalógok

20 g/kg

a) kálium-
dihidrogén-foszfát

Húskészítmények 5 g/kg

b) dikálium-
hidrogén-foszfát

Sportitalok és ásványi anyaggal dúsított
palackozott vizek

0,5 g/l

c) trikálium-foszfát Szilárd étrendkiegészítõk a 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet szerint

GMP

Só és sóhelyettesítõk 10 g/kg
Növényifehérjeitalok 20 g/l
Tejsavófehérjét tartalmazó sportitalok 4 g/kg

E 341 kalcium-foszfátok Italfehérítõk 30 g/kg
a) kalcium-
hidrogén-foszfát

Italfehérítõk árusító automatákhoz 50 g/kg

b) dikalcium-foszfát Fagyasztott állapotban fogyasztandó
készítmények (például fagylaltok,
jégkrémek)

1 g/kg

c) trikalcium-foszfát Desszertek 3 g/kg
Desszertporok 7 g/kg

E 343 magnézium-
foszfátok

Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes
készítmények

20 g/kg

a) mono-
magnézium-foszfát

Liszt 2,5 g/kg

b) dimagnézium-
foszfát

Liszt, sütéskész (sütõportartalmú) 20 g/kg
Soda bread 20 g/kg
Tojáslé (fehérje, sárgája vagy egész) 10 g/kg
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[E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

E 450 difoszfátok Mártások, szószok 5 g/kg
a) dinátrium-difoszfát Levesek és erõleves, levesalapok 3 g/kg
b) trinátrium-
difoszfát

Instant tea és instant
gyógynövény-kivonatok, fõzetek

2 g/l

c) tetranátrium-
difoszfát

Rágógumi GMP

d) tetrakálium-
difoszfát

Szárított, porított élelmiszerek 10 g/kg

e) dikalcium-difoszfát Tejalapú csokoládé és malátaitalok 2 g/l
f) kalcium-
dihidrogén-difoszfát

Szeszesitalok (kivéve a bort és a sört) 1 g/l
Reggeli-cereáliatermékek 5 g/kg
Snackek 5 g/kg

E 451 trifoszfátok Surimi 1 g/kg
Hal- és rákkrémek 5 g/kg

a) pentanátrium-
trifoszfát

Öntetek (palacsinta-szirupok, ízesített
szörpök tejturmixokhoz és fagylaltokhoz;
hasonló termékek)

3 g/kg

b) pentakálium-
trifoszfát

Különleges táplálkozási célokra készített
élelmiszerek

5 g/kg

Hús- és zöldségtermékek bevonatai 4 g/kg
E 452 polifoszfátok Cukorkák 5 g/kg

a) nátrium-polifoszfát Porcukor 10 g/kg
b) kálium-polifoszfát Metélt tészták 2 g/kg
c) nátrium-
kalcium- polifoszfát

Folyékony tészták 12 g/kg

d) kalcium-polifoszfát Nyers halfilék, fagyasztva és gyorsfagyasztva 5 g/kg
Nyers és feldolgozott, fagyasztott és
gyorsfagyasztott csiga- és rák-termékek

5 g/kg

Feldolgozott burgonyatermékek (beleértve
a fagyasztott, gyorsfagyasztott, hûtött vagy
szárított termékeket) elõsütött fagyasztott
és mélyhûtött burgonya

5 g/kg

Kenhetõ zsírok a vaj kivételével 5 g/kg
Savanyú tejszínvaj 2 g/kg
Rákkonzervek 1 g/kg
Vízalapú emulziók sütõformák kenésére 30 g/kg
Kávé alapú italok automatákhoz 2 g/kg
Aromák 40 g/kg”

9. Az R. 5. mellékletének E része a következõ E 427 adalékanyagra vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

[E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

„E 427 kassziagumi Fagyasztott állapotban fogyasztandó
készítmények (például fagylaltok,
jégkrémek)

2 500 mg/kg

Fermentált tejtermékek a nem fermentált,
ízesítetlen élõ mikroflórájú tejtermékek
kivételével
Tejalapú desszertek és hasonló termékek
Töltelék, öntet vagy bevonat finom
pékárukhoz és desszertekhez
Ömlesztett sajt
Szószok és salátaöntetek
Leves- és erõlevesporok
Hõkezelt húskészítmények 1 500 mg/kg”
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10. Az R. 5. melléklete E részének az E 901, E 902 és E 904 adalékanyagra vonatkozó rendelkezése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

Aromák 10 mg/kg
„E 901 fehér és sárga

méhviasz
kandelillaviasz
sellakk

Csak fényezõanyagként a következõkre: GMP
E 902 – Édességek (beleértve a csokoládét)
E 904 – Kisméretû finom pékáruk, sütemények,

tartós lisztes készítmények csokoládé-
bevonattal

– Snackek
– Dió, mogyoró
– Babkávé
– Jégkrémet tartalmazó, elõrecsomagolt

ostyák (csak az E 901 esetében)
quantum satis

Szilárd étrendkiegészítõk a 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet szerint

GMP

Friss citrusgyümölcsök, dinnye, alma, körte,
õszibarack és ananász (csak
felületkezelésére)

GMP

Aromák alkoholmentes ízesített italokban
(csak az E 901 esetében)

0,2 g/kg az ízesített
italokban”

11. Az R. 5. mellékletének E része a következõ E 961 adalékanyagra vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

[E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

„E 961 neotám Vízalapú ízesített italok, csökkentett
energiatartalommal vagy hozzáadott cukor
nélkül

2 mg/l ízfokozóként

Tej- és tejszármazék-alapú, vagy
gyümölcsléalapú italok, csökkentett
energiatartalommal vagy hozzáadott cukor
nélkül

2 mg/l ízfokozóként

„Snackek” meghatározott ízesítésû,
közvetlenül fogyasztható, elõre csomagolt,
száraz, fûszeres, keményítõt tartalmazó
termékek és bevonattal ellátott diófélék

2 mg/kg
ízfokozóként

Keményítõalapú édesség, csökkentett
energiatartalommal vagy hozzáadott cukor
nélkül

3 mg/kg
ízfokozóként

Leheletfrissítõ cukorkák, hozzáadott cukor
nélkül

3 mg/kg
ízfokozóként

Erõsen ízesített frissítõ torokpasztillák,
hozzáadott cukor nélkül

3 mg/kg
ízfokozóként

Rágógumi, hozzáadott cukor nélkül 3 mg/kg
ízfokozóként

Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és 
gyümölcsíz

2 mg/kg
ízfokozóként

Mártások 2 mg/kg
ízfokozóként

Folyékony étrendkiegészítõk a 37/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet meghatározása
szerint

2 mg/kg
ízfokozóként

Szilárd étrendkiegészítõk a 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet meghatározása szerint

2 mg/kg
ízfokozóként
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[E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

Vitamin- és/vagy ásványianyag-alapú,
szirupszerû vagy nem rágótabletta formájú
étrendkiegészítõk a 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet meghatározása szerint

2 mg/kg
ízfokozóként”

12. Az R. 5. mellékletének E része a következõ E 1203 adalékanyagra vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

[E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

„E 1203 polivinil-alkohol Kapszula és tabletta formájú
étrendkiegészítõk a 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet meghatározása szerint

18 g/kg”

13. Az R. 5. melléklete E részének az E 1505 adalékanyagra vonatkozó rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép:

 [E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

„E 1505 trietil-citrát Kapszula és tabletta formájú
étrendkiegészítõk a 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet meghatározása szerint.

3,5 g/kg

Szárított tojásfehérje quantum satis”

14. Az R. 5. mellékletének E része a következõ E 1452 adalékanyagra vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

[E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

„E 1521 polietilén-glikol Kapszula és tabletta formájú
étrendkiegészítõk a 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet meghatározása szerint.

10 g/kg”

15. Az R. 5. melléklete F részének a „polietilén-glikol 6000” adalékanyagra vonatkozó sora helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E szám Név Felhasználási korlátozások]

„E 1521 polietilén-glikol édesítõszerek”

16. Az R. 5. mellékletének G része III. pontja a következõ E 920 adalékanyagra vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

[E szám Név Élelmiszer Maximális szint]

„E 920 L-cisztein Csecsemõknek és kisgyermekeknek szánt
kekszek

1 g/kg”

2. melléklet a 77/2011. (VIII. 3.) VM rendelethez

Az R. 7. mellékletének az E 160d LIKOPIN adalékanyagra vonatkozó szövegrész helyébe a következõ szöveg lép:

„E 160 D LIKOPIN
i. szintetikus likopin
 Szinonimák Kémiai szintézisbõl származó likopin
 Meghatározás A szintetikus likopin a likopinok geometriai izomerjeinek elegye,

elõállítása pedig az élelmiszerekben használt más karotenoidok
elõállításához szokásosan használt szintetikus intermedierek
Wittig-kondenzációjával történik. A szintetikus likopin fõképp
likopinok all-transz-izomerjébõl, 5-cisz-izomerjébõl és egyéb kisebb
mennyiségben elõforduló izomerekbõl áll. Az élelmiszerekbe szánt
kereskedelmi likopinkészítmények étkezési olajokkal készült
szuszpenziók vagy vízben diszpergálható, illetve oldható porok.
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 Színindexszám 75125
 EINECS 207-949-1
 Kémiai név Y,Y-karotin, all-transz-likopin, (all-E)–likopin,

(all-E)–2,6,10,14,19,23,27, 31-oktametil-
dotriakonta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30- tridekaén

 Összegképlet C40H56

 Molekulasúly 536,85
 Vizsgálat Az összes likopin legalább 96%-a (az all-transz-likopin legalább

70%-a) E1 cm 1% 3 450, 465–475 nm-en hexánban mérve
(100%-osan tiszta all-transz-likopinhoz)

Leírás Vörös színû kristályos por
Azonosítás
 Spektrofotometria Hexánban oldva az adszorpció maximumértéke kb. 470 nm-en van
 Karotenoidok vizsgálata A minta oldata acetonban a nátrium-nitrit 5%-os oldata és az 1N-os

kénsav egymás utáni hozzáadását követõen elveszíti a színét
 Oldhatóság Vízben nem oldódik, kloroformban szabadon oldódik
 Az 1%-os oldat tulajdonságai
 kloroformban

Az oldat tiszta, és intenzív narancsvörös színe van

Tisztaság
 Szárítási veszteség Legfeljebb 0,5% (40 °C, 4 óra 20 Hgmm nyomáson)
 Apo-12’-likopenal Legfeljebb 0,15%
 Trifenil-foszfin-oxid Legfeljebb 0,01%
 Oldószermaradékok Metanol legfeljebb 200 mg/kg Hexán, Propán-2-ol: külön-külön

legfeljebb 10 mg/kg. Diklór-metán: legfeljebb 10 mg/kg (kizárólag
kereskedelmi készítményekben)

 Ólom Legfeljebb 1 mg/kg
ii. piros paradicsomból
Szinonimák Natural Yellow 27
Meghatározás A likopint a természetes piros paradicsomból (Lycopersicon

esculentum L.) oldószeres extrakcióval, az oldószer eltávolítása után
nyerik. Az extrakcióhoz csak a következõ oldószereket lehet
használni: szén-dioxid, etil-acetát, aceton, propán-2-ol, metanol,
etanol és hexán. A paradicsom fõ színanyaga a likopin; kisebb
mennyiségben egyéb karotinoid-pigmenteket is tartalmazhat.
Az egyéb színes pigmenteken kívül a termék a paradicsomban
természetes módon elõforduló olajokat, zsírokat, viaszokat és
ízanyagokat is tartalmazhat.

 Színindexszám 75125
 EINECS 207-949-1
 Kémiai név Y,Y-karotin, all-transz-likopin, (all-E)–likopin,

(all-E)–2,6,10,14,19,23,27, 31-oktametil-
dotriakonta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30- tridekaén

 Összegképlet C40H56

 Molekulasúly 536,85
 Vizsgálat E1 cm 1% 3 450, 465–475 nm-en hexánban mérve (100%-osan tiszta

all-transz-likoponhoz) Az összes színezõanyag legalább 5%.
Leírás Sötétpiros színû, sûrû folyadék
Azonosítás
 Spektrofotometria A maximuma hexánban mérve kb. 472 nm-en van
Tisztaság
 Oldószermaradékok Propán-2-ol Hexán Aceton Etanol Metanol Etil-acetát Legfeljebb

50 mg/kg, összesen vagy külön-külön
 Szulfáthamu Legfeljebb 1%
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 Higany Legfeljebb 1 mg/kg
 Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
 Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
 Ólom Legfeljebb 2 mg/kg
iii. Blakeslea trisporából származó
Szinonimák Natural Yellow 27
Meghatározás A Blakeslea trisporából származó likopint fungális biomasszából

nyerik, és kristályosítással, valamint szûréssel tisztítják. Fõképp
likopinok all-transz-izomerjeibõl áll. Kisebb mennyiségben egyéb
karotinoidokat is tartalmaz. Elõállításakor oldószereként kizárólag
izopropanolt és izobutil-acetátot alkalmaznak. Az élelmiszerekbe
szánt kereskedelmi likopinkészítmények étkezési olajokkal készült
szuszpenziók vagy vízben diszpergálható, illetve oldható porok.

 Színindexszám 75125
 EINECS 207-949-1
 Kémiai név Y,Y-karotin, all-transz-likopin, (all-E)–likopin,

(all-E)–2,6,10,14,19,23,27, 31-oktametil-dotriakonta-
2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30- tridekaén

 Összegképlet C40H56

 Molekulasúly 536,85
 Vizsgálat Az összes likopin legalább 95%-a és az összes színezõanyag

all-transz-likopinjának legalább 90%-a E1 cm 1% 3 450, 465–475 nm-en 
hexánban mérve (100%-osan tiszta all-transz-likopinhoz)

Leírás Vörös színû kristályos por
Azonosítás
 Spektrofotometria Hexánban oldva az adszorpció maximumértéke kb. 470 nm-en van
 Karotenoidok vizsgálata A minta oldata acetonban a nátrium-nitrit 5%-os és a kénsav 1N-os

oldatának egymás utáni hozzáadását követõen elveszíti a színét
 Oldhatóság Vízben nem oldódik, kloroformban szabadon oldódik
 Az 1%-os oldat tulajdonságai
 kloroformban

Az oldat tiszta, és intenzív narancsvörös színe van

Tisztaság
 Szárítási veszteség Legfeljebb 0,5% (40 °C, 4 óra 20 Hgmm nyomáson)
 Egyéb karotinoidok Legfeljebb 5%
 Oldószermaradékok Propán-2-ol: legfeljebb 0,1% Izobutil-acetát: legfeljebb 1,0%

Diklór-metán: legfeljebb 10 mg/kg (kizárólag kereskedelmi
készítményekben)

 Szulfáthamu Legfeljebb 0,3%
 Ólom Legfeljebb 1 mg/kg”
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3. melléklet a 77/2011. (VIII. 3.) VM rendelethez

1. Az R. 8. melléklete E 290 SZÉN-DIOXID szakaszának „Olaj” sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Olaj Legfeljebb 5 mg/kg”

2. Az R. 8. melléklete a következõ E 392 ROZMARINGKIVONATOK szakasszal egészül ki:

„E 392 ROZMARINGKIVONATOK
Szinonima Rozmaringlevél-kivonat (antioxidáns)
Meghatározás A rozmaringkivonatok számos összetevõt tartalmaznak, amelyek

antioxidáns hatása bizonyított. Ezen összetevõk alapvetõen
a fenolsavak, a flavonoidok és a diterpenoidok osztályaihoz
tartoznak. Az antioxidáns vegyületek mellett a kivonatok
triterpéneket és szerves oldószerbõl kivonható anyagokat is
tartalmazhatnak, melyek pontos meghatározását a következõ
elõírás tartalmazza.

 Einecs 283-291-9
 Kémiai név Rozmaringkivonat (Rosmarinus officinalis)
Leírás A rozmaringlevél kivonat antioxidánst a Rosmarinus officinalis

leveleibõl vonják ki élelmiszerekhez engedélyezett oldószerekkel.
A kivonatokat ezt követõen színteleníthetik és szagtalaníthatják.
A kivonatok standardizálhatók.

Azonosítás
 Antioxidáns referencia-vegyületek:
fenolos diterpének

Karnozolsav (C20H28O4) és karnozol (C20H26O4)
(amelyek az összes fenolos diterpén legalább 90%-át teszik ki)

 Legfontosabb illékony referencia anyagok Borneol, bornil-acetát, kámfor, 1,8-cineol, verbenon
 Sûrûség >0.25 g/ml
 Oldhatóság Vízben nem oldódik
Tisztaság
 Szárítási veszteség 5%
 Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
 Ólom Legfeljebb 2 mg/kg

1 – Szárított rozmaringlevélbõl acetonos extrakcióval elõállított rozmaringkivonatok.

Leírás A rozmaringkivonatokat szárított rozmaringlevélbõl acetonos
extrakcióval, szûréssel, tisztítással és az oldószer elpárologtatásával
állítják elõ, majd szárítással és szitálással egy finom port vagy
folyadékot nyernek.

Azonosítás
 Antioxidáns referencia vegyület tartalom ³10% (m/m), összes karnozolsavban- és karnozolban- kifejezve
 Antioxidáns/illóanyag aránya (a teljes karnozolsav- és karnozoltartalom (m/m)%-a)

(az alapvetõ illékony referenciaanyagok (m/m)%-a)*

³15
(* a kivonatban lévõ teljes illóanyag-tartalom gáz-kromatográfiás –
tömegspektrométeres detektorral (GC-MSD) mért százalékos értéke)

 Oldószer maradék Aceton legfeljebb 500 mg/kg

2 – Szárított rozmaringlevélbõl szuperkritikus széndioxid-extrakcióval elõállított rozmaringkivonatok.
Rozmaringkivonatot szárított rozmaringlevélbõl állítják elõ, kis mennyiségû etanol hordozót tartalmazó
szuperkritikus széndioxidos extrakció útján. 
Azonosítás
 Az antioxidáns referencia-vegyület
tartalom

³13% (m/m), összes karnozolsavban- és karnozolban kifejezve
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 Antioxidáns/illóanyag arány (a teljes karnozolsav- és karnozoltartalom (m/m)%-a)
(az alapvetõ illékony referenciaanyagok (m/m)%-a)*

³15
(* a kivonatban lévõ teljes illóanyag-tartalom gáz-kromatográfiás –
tömegspektrométeres detektorral (GC-MSD) mért százalékos értéke)

 Oldószermaradék Etanol: legfeljebb 2%

3 – Szagtalanított etanolos rozmaringkivonatból elõállított rozmaringkivonatok
Rozmaringkivonatok, amelyeket szagtalanított etanolos rozmaringkivonatból állítanak elõ. A kivonatokat tovább
tisztíthatják, például aktívszenes és/vagy molekuláris desztillációval. A kivonatok arra alkalmas és engedélyezett
hordozókban szuszpendálhatók vagy porlasztva-száríthatók.
Azonosítás
 Az antioxidáns referencia vegyület
tartalom

³5% (m/m), összes karnozolsavban- és karnozolban kifejezve

 Antioxidáns/illóanyag arány (a teljes karnozolsav- és karnozoltartalom (m/m)%-a)
(az alapvetõ illékony referenciaanyagok (m/m)%-a)*

³15
(* a kivonatban lévõ teljes illóanyag-tartalom gáz-kromatográfiás –
tömegspektrométeres detektorral (GC-MSD) mért százalékos értéke)

 Oldószermaradék Etanol: legfeljebb 500 mg/kg

4 – Két lépéses, hexános és etanolos extrakcióval kinyert, színtelenített és szagtalanított rozmaringkivonatok.
Rozmaringkivonatok, amelyeket, szagtalanított etanolos rozmaringkivonatból állítanak elõ hexános extrakcióval.
A kivonatot tovább tisztíthatják, például aktívszenes és/vagy molekuláris desztillációval. Arra megfelelõ és
engedélyezett hordozókba szuszpendált állapotban, vagy porlasztva-szárított formában lehetnek.
Azonosítás
 Az antioxidáns referencia vegyület
tartalom

³5% (m/m), összes karnozolsavban- és karnozolban kifejezve

 Antioxidáns/illóanyag arány (a teljes karnozolsav- és karnozoltartalom (m/m)%-a)
(az alapvetõ illékony referenciaanyagok (m/m)%-a)*

³15
(* a kivonatban lévõ teljes illóanyag-tartalom gáz-kromatográfiás –
tömegspektrométeres detektorral (GC-MSD) mért százalékos értéke)

 Oldószermaradék Hexán: legfeljebb 25 mg/kg
Etanol: legfeljebb 500 mg/kg”

3. Az R. 8. melléklete E 426 SZÓJA-HEMICELLULÓZ szakaszának helyébe a követ-kezõ rendelkezés lép:

„E 426 SZÓJA-HEMICELLULÓZ
Szinonimák
Meghatározás A szója-hemicellulóz finomított, vízben oldódó poliszacharid,

melyet a természetes szójabab rostból nyernek forró vizes
extrakcióval. Etano-lon kívül más szerves kicsapószer nem
használható.

 Kémiai név Vízben oldódó szója-poliszIcharidok.
Vízben oldódó szójarost.

 Tartalom Legalább 74% szénhidrát.
 Leírás Szabadon ömlõ, fehér vagy sárgásfehér por.
Azonosítás
 A. Oldhatóság Forró és hideg vízben oldódik gélképzõdés nélkül.
 1%-os oldat pH-értéke 5,5 ± 1,5
 B. 10%-os oldat viszkozitása Legfeljebb 200 mPa.s.
Tisztaság
 Szárítási veszteség Legfeljebb 7% (105 °C, 4 óra).
 Fehérje Legfeljebb 14%.

25928 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 91. szám



 Összes hamu Legfeljebb 9,5% (600 °C, 4 óra).
 Arzén Legfeljebb 2 mg/kg.
 Ólom Legfeljebb 5 mg/kg.
 Higany Legfeljebb 1 mg/kg.
 Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg.
 Normál csíraszám Legfeljebb 3000 telepképzõ egység/gramm.
 Élesztõ és penészgombák Legfeljebb 100 telepképzõ egység/gramm.
 E. coli Nincs jelen 10 g-ban.
 Etanol Legfeljebb 2%”

4. Az R. 8. melléklete a következõ E 427 KASSZIA-GUMI szakasszal egészül ki:

„E 427 KASSZIA-GUMI
Szinonimák
Meghatározás A kasszia-gumi a – 0,05%-nál kevesebb Cassia occidentalis-t

tartalmazó – Cassia tora és Cassia obtusifoli (Leguminosae) magvak
tisztított endospremájának õrleménye. Elsõsorban nagy
molekulatömegû, fõ komponensként egymáshoz (1,6)–a-kötésekkel 
kapcsolódó (1,4)–b-D-mannopiranóz-egységeknek
a-D-galaktopiranóz egységekkel alkotott lineáris láncából álló
poliszacharidok alkotják. A mannózok galaktózokhoz viszonyított
aránya 5:1.
Az elõállítás során a magvakat hántolják és termomechanikai
kezeléssel csírátlanítják, majd megõrlik és megtisztítják az
endospermát. Az õrölt endospermát izopropanolos extrakcióval
tovább tisztítják.

 Tartalom Legalább 75% galaktomannán
Leírás Halványsárgától piszkos-fehérig terjedõ színû, szagtalan por.
Azonosítás
 Oldhatóság Etanolban nem oldódik. Hideg vízben jól diszpergálódik, kolloid

oldatot képezve.
 Gél-képzõdés boráttal A minta vizes diszperziójához megfelelõ nátrium-borát tesztoldatot

(TS) adva a pH 9 fölé emelésekor gél képzõdik.
 Gélképzõdés xantán-gumival Kimérünk a próbából 1,5 g-ot és 1,5 g xantán-gumit, majd

összekeverjük. A keveréket gyors keverés mellett egy 400 ml-es
fõzõpohárban lévõ 300 ml 80 °C-os vízhez adjuk. Addig keverjük,
amíg a keverék fel nem oldódik, majd a feloldódást követõen
további harminc percen át keverjük (a hõmérsékletet 60 °C felett
tartva a keverési mûvelet közben). Abbahagyjuk a keverést és
hagyjuk a keveréket legalább 2 órán keresztül szobahõmérsékletre
hûlni.
Miután a hõmérséklet 40 °C alá süllyed, egy szilárd, viszkoelasztikus
gél képzõdik; ilyen gél egy hasonló módon készített, 1%-os,
kizárólag kasszia-gumiból vagy xantán-gumiból álló
kontroll-oldatban nem képzõdik.

Viszkozitás Kevesebb mint 500 mPa.s (25 °C, 2 óra, 1%-os oldat),
ami 200 000–300 000 D átlagos molekulatömegnek felel meg.

Tisztaság
 Savban oldhatatlan anyag Legfeljebb 2,0%
 pH 5,5–8 (1%-os vizes oldat)
 Nyers zsír Legfeljebb 1%
 Fehérjék Legfeljebb 7%
 Összes hamu Legfeljebb 1,2%
 Szárítási veszteség Legfeljebb 12% (5 óra, 105 °C)
 Összes antrakinon Legfeljebb 0,5 mg/kg (kimutatási határ)
 Oldószermaradékok Legfeljebb 750 mg/kg izopropil-alkohol
 Ólom Legfeljebb 1 mg/kg
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Mikrobiológiai követelmények
 Összes élõcsíra-szám Legfeljebb 5000 telepképzõ egység/gramm
 Élesztõk és penészgombák Legfeljebb 100 telepképzõ egység/gramm
 Salmonella spp Nincs jelen 25 g-ban
 E Coli Nincs jelen 1 g-ban”

5. Az R. 8. melléklete E 463 HIDROXIPROPIL-CELLULÓZ szakaszának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„E 463 HIDROXIPROPIL-CELLULÓZ
Szinonimák Cellulóz-hidroxipropil-éter
Meghatározás A hidroxipropil-cellulóz rostos növények természetes törzseibõl

közvetlenül nyert és hidroxipropilcsoportokkal részlegesen
éterezett cellulóz.

 Kémiai név A cellulóz hidroxipropilétere
 Összegképlet A polimer szubsztituált anhidroglükózegységeket tartalmaz

a következõ általános képletnek megfelelõen:
C6H7O2 (OR1) (OR2) (OR3), ahol R1, R2, R3 a következõk egyike lehet:
– H
– CH2CHOHCH3

– CH2CHO(CH2CHOHCH3) CH3

– CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3

 Molekulatömeg Körülbelül 30 000-tõl 1 000 000-ig.
 Tartalom Legfeljebb 80,5% hidroxipropil-csoport (–OCH2CHOHCH3) tartalom,

ami szárazanyagra számítva glukóz-anhidrid egységenként
legfeljebb 4,6 hidroxipropil-csoporttal egyenértékû.

 Leírás Enyhén higroszkópos, fehér vagy világossárgás, világosszürkés,
szagtalan, íztelen granulált vagy rostos por.

Azonosítás
 A Oldhatóság Vízben duzzadva tiszta vagy opalizáló, viszkózus, kolloidális oldatot

képez. Oldódik etanolban. Nem oldódik éterben.
 B Gázkromatográfia A szubsztituensek gázkromatográfiás meghatározása.
Tisztaság
 Szárítási veszteség Legfeljebb 10% (105 °C, 3 óra)
 Szulfáthamu Legfeljebb 0,5%, 800±25 °C-on meghatározva
 Az 1%-os kolloidális oldat pH-ja Legalább 5,0 és legfeljebb 8,0
 Propilénklórhidrin Legfeljebb 0,1 mg/kg
 Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
 Ólom Legfeljebb 5 mg/kg
 Higany Legfeljebb 1 mg/kg
 Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
 Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 20 mg/kg”

6. Az R. 8. melléklete E 949 hidrogén szakaszának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„E 949 HIDROGÉN
Meghatározás
 Kémiai név Hidrogén
 Einecs 215-605-7
 Összegképlet H2

 Molekulatömeg 2
 Tartalom Legalább 99,9%
 Leírás Színtelen, szagtalan, nagyon gyúlékony gáz.
Tisztaság
 Víz Legfeljebb 0,005% (v/v).
 Oxigén Legfeljebb 0,001% (v/v).
 Nitrogén Legfeljebb 0,07% (v/v).”
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7. Az R. 8. melléklete a következõ E 1203 POLI(VINIL-ALKOHOL) szakasszal egészül ki:

„E 1203 POLI(VINIL-ALKOHOL)
Szinonimák Vinil-alkohol polimer, PVOH
Leírás A poli(vinil-alkohol) egy szintektikus gyanta, melyet a vinil-acetát

polimerizációjával állítanak elõ, majd az észtert alkáli katalizátor
jelenlétében részlegesen hidrolizálják. A termék fizikai jellemzõi
a polimerizáció és a hidrolízis mértékétõl függnek.

 Kémiai név Eténol homopolimer
 Összegképlet (C2H3OR)n ahol R = H vagy COCH3

Leírás Íztelen, szagtalan, átlátszó, fehér vagy krémszínû szemcsés por.
Azonosítás
 Oldhatóság Vízben oldódik; etanolban nehezen oldódik.
 Kicsapási reakció Feloldunk 0,25 g mintát 5 ml vízben melegítés mellett, majd

szobahõmérsékletre hûtjük az oldatot. Az oldathoz 10 ml etanolt
hozzáadva egy fehér, zavaros vagy pelyhes csapadékot kapunk.

 Színreakció Feloldunk 0,01 g mintát 100 ml vízben melegítés mellett, majd
szobahõmérsékletre hûtjük az oldatot. Kék szín képzõdik, ha (5 ml
oldathoz) egy csepp jód tesztoldatot (TS) és pár csepp bórsavas
oldatot adunk.
Feloldunk 0,5 g mintát 10 ml vízben melegítés mellett, majd
szobahõmérsékletre hûtjük az oldatot. 5 ml oldathoz egy csepp jód
TS-t adva sötétvörös szín képzõdik.

 Viszkozitás 4,8–5,8 mPa.s (4%-os oldat 20 °C-on), ami 26 000–30 000 D átlagos
molekulatömegnek felel meg.

Tisztaság  
 Vízben oldhatatlan rész Legfeljebb 0,1%
 Észter szám 125 és 153 mg KOH/g között
 Hidrolízis mértéke 86,5–89,0%
 Savfok Legfeljebb 3,0
 Oldószermaradékok Legfeljebb 1,0% metanol, 1,0% metil-acetát 
 pH 5,0–6,5 (4%-os oldat)
 Szárítási veszteség Legfeljebb 5,0% (105 °C, 3 óra)
 Izzítási maradék Legfeljebb 1,0%
 Ólom Legfeljebb 2,0 mg/kg”

8. Az R. 8. melléklete a következõ E 1521 POLIETILÉN-GLIKOLOK szakasszal egészül ki:

„E 1521 POLIETILÉN-GLIKOLOK
Szinonimák PEG, makrogol, Polietilén-oxid
Meghatározás Etilén-oxid és víz addíciós polimerei, melyekhez rendszerint egy

a molekulatömegnek megközelítõleg megfeleltethetõ számot
rendelnek.

 Kémiai név alfa-Hidro-omega-hidroxipoli(oxi-1,2-etándiol)
 Összegképlet HOCH2–(CH2–O–CH2)n–CH2OH
 Átlagos molekulatömeg 380–9000 D
 Tartalom PEG 400: Legalább 95% és legfeljebb 105%

PEG 3000: Legalább 90% és legfeljebb 110%
PEG 3350: Legalább 90% és legfeljebb 110%
PEG 4000: Legalább 90% és legfeljebb 110%
PEG 6000: Legalább 90% és legfeljebb 110%
PEG 8000: Legalább 87,5% és legfeljebb 112,5%

Leírás A PEG 400 egy áttetszõ, viszkózus, színtelen vagy csaknem színtelen
higroszkopikus folyadék.
A PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 és PEG 8000 fehér vagy
csaknem fehér szilárd anyagok, viaszos vagy paraffinhoz hasonló
megjelenéssel.
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Azonosítás
 Olvadáspont PEG 400: 4–8 °C

PEG 3000: 50–56 °C
PEG 3350: 53–57 °C
PEG 4000: 53–59 °C
PEG 6000:55–61 °C
PEG 8000: 55–62 °C

 Viszkozitás PEG 400: 105–130 mPa.s 20 °C-on
PEG 3000: 75–100 mPa.s 20 °C-on
PEG 3350: 83–120 mPa.s 20 °C-on
PEG 4000: 110–170 mPa.s 20 °C-on
PEG 6000: 200–270 mPa.s 20 °C-on
PEG 8000: 260–510 mPa.s 20 °C-on
A 400-nál nagyobb átlagos molekulatömegû polietilén-glikolok
esetében a viszkozitás az adott anyag 50 (m/m) %-os vizes oldata
alapján kerül meghatározásra.

 Oldhatóság A PEG 400 vízzel elegyíthetõ, nagyon jól oldódik acetonban,
alkoholban és metilén-kloridban, gyakorlatilag oldhatatlan zsíros és
ásványi olajokban
A PEG 3000 és a PEG 3350: nagyon jól oldódik vízben és
metilén-kloridban, kismértékben oldódik alkoholban, gyakorlatilag
oldhatatlan zsíros és ásványi olajokban
A PEG 4000, PEG 6000 és PEG 8000: nagyon jól oldódik vízben és
metilén-kloridban, gyakorlatilag oldhatatlan alkoholban, valamint
zsíros és ásványi olajokban.

Tisztaság
 Savasság vagy lúgosság Feloldunk 0,5 g mintát 50 ml széndioxid-mentes vízben, és

hozzáadunk 0,15 ml brómtimolkék-oldatot. Az oldat színe sárga
vagy zöld. Az indikátor színének kékre változtatásához legfeljebb
0,1 ml 0,1 M nátrium-hidroxidra van szükség.

 Hidroxil szám PEG 400: 264–300
PEG 3000: 34–42
PEG 3350: 30–38
PEG 4000: 25–32
PEG 6000: 16–22
PEG 8000: 12–16

 Szulfáthamu Legfeljebb 0,2%
 1,4-dioxán Legfeljebb 10 mg/kg
 Etilén-oxid Legfeljebb 0,2 mg/kg
 Etilén-glikol és dietilén-glikol Összesen legfeljebb 0,25% (m/m) külön-külön vagy együttesen
 Ólom Legfeljebb 1 mg/kg”
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4. melléklet a 77/2011. (VIII. 3.) VM rendelethez

1. Az R. 14. melléklete B részének II. pontjában szereplõ táblázat a következõ sorral egészül ki:

„Dimetil-éter Zsírtalanított állatifehérje-termékek készítése 0,009 mg/kg a zsírtalanított 
fehérjetermékben”

2. Az R. 14. melléklete B részének III. pontjában szereplõ táblázat a következõ sorokkal egészül ki:

„Metanol 1,5 mg/kg
Propán-2-ol 1 mg/kg”

A vidékfejlesztési miniszter 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerûsítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:
1. baromfi telep: a Magyar Köztársaság területén egy vagy több földrészleten elhelyezkedõ, olyan tojótyúk tartására

alkalmas létesítményekkel felszerelt, mûködõ állattartó hely, ahol tojótyúktartás folyik.

2. A támogatás jellege és célja

2. § (1) Vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe az ügyfél egy vagy több baromfi telepére vonatkozóan
a tojótyúktartás minõségének javítását szolgáló gépberuházás megvalósítására.

(2) Ha a támogatási kérelemben több baromfi telep szerepel, akkor az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 20. § (3)–(4) bekezdésében és az e rendeletben foglalt feltételeket megvalósítási
helyenként kell alkalmazni.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) E rendelet alapján támogatás igénybevételére jogosult az a mezõgazdasági termelõ (a továbbiakban: ügyfél), aki
a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK
tanácsi irányelvnek (a továbbiakban: irányelv) való megfelelés érdekében a baromfi telepén gépberuházást valósít
meg.

(2) E rendelet alapján támogatás akkor vehetõ igénybe, ha az ügyfél
a) mezõgazdasági üzemének mérete a támogatási kérelem benyújtásakor a 4 európai méretegységet

(a továbbiakban: EUME) meghaladja, és
b) az állat-egészségügyi hatóság által nyilvántartásba vett baromfi telepet mûködtet, és
c) a beruházást olyan baromfi telepen valósítja meg, amelyet a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének

szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet alapján tojást termelõ tojótyúktartó telepként vettek
nyilvántartásba.
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(3) Amennyiben az ügyfél az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet ÁTK I. vagy ÁTK II. jogcímében
támogatási határozattal rendelkezik, részére kizárólag akkor adható támogatás, ha
a) az adott támogatási határozat alapján a mûveletet az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig

megkezdte és fejlesztési, beruházási tevékenységre vonatkozóan már kifizetési kérelmet nyújtott be, vagy
b) az adott támogatási határozathoz kapcsolódóan az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig nem

nyújtott be kifizetési kérelmet és az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig teljes bizonyítóerejû
magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatban az adott támogatási határozatban részére megállapított 
támogatási összeg egészérõl lemondott.

(4) Az ügyfél köteles a mûveletet a támogatási határozat jogerõre emelkedésétõl számított 12 hónapon belül
megvalósítani.

(5) Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

4. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

4. § (1) E rendelet szerinti támogatás forrása az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap.
(2) E rendelet keretében támogatás nyújtására fordítható keretösszeg az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

121. intézkedésén belül az állattartó telepek korszerûsítése alintézkedéshez rendelt 10 793 308 eurónak megfelelõ
forintösszeg, de legfeljebb 3 milliárd forint.

(3) A támogatás összege megvalósítási helyenként legalább 1,2 millió forint, de legfeljebb 200 millió forint.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelést az MVH a jóváhagyható elszámolható kiadások

alapján határozza meg.

5. § (1) Az igényelhetõ támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 40%-a.
(2) Ha a gépberuházás Kedvezõtlen Adottságú Területen (KAT) vagy NATURA 2000 területen valósul meg, vagy az ügyfél

fiatal mezõgazdasági termelõ, akkor a támogatás mértéke a gépberuházás összes elszámolható kiadásának 50%-a.
  (3) Ha a gépberuházás KAT vagy NATURA 2000 területen valósul meg, és az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ, akkor

a támogatás mértéke a gépberuházás összes elszámolható kiadásának 60%-a.

6. § (1) Elszámolható kiadásnak kizárólag az e rendelet 1. mellékletében szereplõ gépek, berendezések beszerzése minõsül.
(2) Az elszámolható kiadások nem haladhatják meg a Gépkatalógusban beazonosítható gépek, berendezések esetén

a Gépkatalógusban meghatározott referenciaárat.
(3) A Vhr. 31. §-ában foglalt egyéb elszámolható kiadás e jogcím keretében nem támogatható.

5. A támogatási kérelem benyújtása

7. § (1) A támogatási kérelmet 2011. szeptember 1. és szeptember 30. között postai úton lehet benyújtani a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) ügyfél lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes megyei
kirendeltségére az MVH honlapján közleményben közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú
formanyomtatványon.

(2) A támogatási kérelem MVH által rendszeresített formanyomtatványai a fõlap és a gép betétlap, amelyek az alábbi
adatokat tartalmazzák:
a) ügyfél-azonosító adatok,
b) a gépberuházás megvalósítási helyére vonatkozó adatok,
c) a tervezett elszámolható kiadásokra és a kalkulált támogatási összegre vonatkozó adatok,
d) az ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok,
e) a tervezett beruházásra vonatkozó adatok,
f) az állategészségügyi hatóság igazolása,
g) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismerésérõl és tudomásulvételérõl,
h) az ügyfél aláírása.

(3) Ugyanazon ügyfél egy támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszakban kizárólag egy támogatási kérelmet
nyújthat be, amely azonban több megvalósítási helyet is tartalmazhat.
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(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) az értékeléshez a 2. mellékletben meghatározott okiratokat;
b) az MVH által rendszeresített, és annak honlapján közzétett formanyomtatványon az állategészségügyi hatóság

igazolását az állattartó telep nyilvántartásba vételérõl;
c) a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi

blokktérképet, amelyen be kell jelölni a beruházással érintett baromfi telepet;
d) ha az ügyfél õstermelõ, akkor az érvényes õstermelõi igazolvány 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát;
e) a támogatási kérelemben igényelt támogatás összegétõl függetlenül, a Vhr. 27. § (1) bekezdés f) pontja szerinti

pénzügyi tervet és üzleti tervet;
f) az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a baromfi telep a támogatási kérelem benyújtásakor az

irányelvnek nem felel meg.
(5) A gépberuházás megvalósítása e rendelet hatálybalépésekor megkezdhetõ.
(6) A gépberuházás megvalósítási helye a támogatási kérelemre vonatkozó benyújtási idõszakot követõen nem

módosítható.

6. A támogatási kérelem elbírálása

8. § A támogatási kérelmet az MVH e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig
a 2. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján megvalósítási helyenként végzett értékeléssel és a Tv.
32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

7. Kifizetési kérelem

9. § (1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott idõszakban lehet az ügyfél lakóhelye vagy
székhelye szerint illetékes MVH kirendeltségre benyújtani.

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az állategészségügyi hatóság igazolását a baromfi telep irányelvnek való 
megfelelésérõl.

8. Jogkövetkezmények

10. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb fõt foglalkoztat
az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétõl kezdõdõen, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer –
a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelõ összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles visszafizetni.

(2) A pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés
pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelõ
összeget köteles visszafizetni.

(3) A támogatással érintett tojóketrec maximális befogadóképességének megfelelõ éves átlagos állatlétszám tartására
vonatkozó ügyféli kötelezettségvállalás esetén a (2) bekezdésben szereplõ szankciótól eltérõen az ügyfél
a jóváhagyott támogatási összeg 5%-át köteles visszafizetni, amennyiben a kérelem benyújtását követõ harmadik
évben a vállalt éves átlagos állatlétszám 20%-ot meghaladóan csökken.

(4) Valamennyi kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás kumulált összegét 20%-kal kell csökkenteni, ha az ügyfél
a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíti, de nem éri el
annak a 80%-át. A kumulált összeg megállapítása során a folyamatban lévõ kifizetési kérelem ellenõrzése alapján
jóváhagyható támogatás összegét is figyelembe kell venni.
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9. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelethez

A rendelet alapján támogatható gépkódok

(A felsorolás a gépkódokat a gépkatalógusban található gépváltozat azonosító szám és megnevezés alá besoroltan
tartalmazza.)

A

1 3914 Tranzittartályok, tartálycsaládok
2 3914-0006 -tól– 3914-0018-ig
3 3914-0020 – 3914-0075
4 3914-0081 – 3914-0086
5 3914-0089 – 3914-0104
6 3914-0120 – 3914-0166
7 3914-0168 – 3914-0171
8 3914-0174 – 3914-0177
9 3914-0189 – 3914-0320

10 3914-0327 – 3914-0345
11 3914-0348 – 3914-0361
12 3914-0370 – 3914-0413
13 3914-0420 – 3914-0430
14 3914-0437 – 3914-0505
15 3914-0536 – 3914-0578
16 3914-0581 – 3914-0602
17 3914-0605 – 3914-0619
18 3914-0626 – 3914-0629
19 3914-0639 – 3914-0683
20 3914-0692 – 3914-0693
21 3914-0697 – 3914-0706
22 3914-0740
23 3914-0742
24 3914-0751 – 3914-0752
25 3914-0765 – 3914-0776
26 3914-0788 – 3914-0793
27 3914-0802 – 3914-0806
28 3914-0814 – 3914-0815
29 3914-0818
30 3914-0822 – 3914-0823
31 3914-0838 – 3914-0839
32 3914-0857
33 3914-0862 – 3914-0874
34 3914-0876 – 3914-0897
35 3914-0904
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36 3914-0908 – 3914-0913
37 3914-0925 – 3914-0929
38 3914-0932 – 3914-0940
39 3914-0942
40 3914-0944
41 3914-0949 – 3914-0960
42 3914-0963 – 3914-0971
43 3914-0977
44 3914-0981 – 3914-1032
45 3914-1035 – 3914-1039
46 3914-1041 – 3914-1047
47 3914-1051 – 3914-1054
48 3914-1058
49 3914-1072 – 3914-1074
50 3914-1080
51 3914-1082
52 3914-1084 – 3914-1089
53 3914-1098 – 3914-1110
54 3914-1112 – 3914-1115
55 3914-1118 – 3914-1119
56 3914-1133
57 3914-1139 – 3914-1148
58 3914-1154 – 3914-1159
59 3914-1163 – 3914-1167
60 3914-1170 – 3914-1174
61 3914-1182 – 3914-1188
62 3914-1190 – 3914-1195
63 3914-1212 – 3914-1231
64 3914-1238 – 3914-1239
65 3914-1243
66 3914-1248 – 3914-1251
67 3914-1253 – 3914-1267
68 3914-1270 – 3914-1283
69 4311 Itató berendezések
70 4311-0001 – 4311-0005
71 4311-0007
72 4311-0014 – 4311-0017
73 4311-0019 – 4311-0090
74 4311-0094 – 4311-0105
75 4311-0105 – 4311-0110
76 4311-0112 – 4311-0131
77 4311-0133 – 4311-0138
78 4311-0144 – 4311-0148
79 4311-0150 – 4311-0161
80 4311-0168 – 4311-0182
81 4311-0184 – 4311-0198
82 4311-0202 – 4311-0203
83 4311-0225
84 4311-0227 – 4311-0237
85 4311-0241
86 4311-0251
87 4311-0254 – 4311-0278
88 4312 Takarmányozás gépei
89 4312-0001 – 4312-0004
90 4312-0028 – 4312-0033
91 4312-0067 – 4312-0118
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92 4312-0125 – 4312-0128
93 4312-0164 – 4312-0192
94 4312-0194 – 4312-0208
95 4312-0213 – 4312-0226
96 4312-0228 – 4312-0229
97 4312-0236
98 4312-0238 – 4312-0246
99 4312-0254 – 4312-0271

100 4312-0275 – 4312-0278
101 4312-0294 – 4312-0295
102 4312-0298 – 4312-0299
103 4312-0304 – 4312-0311
104 4312-0315 – 4312-0322
105 4312-0324 – 4312-0326
106 4312-0328 – 4312-0333
107 4312-0335
108 4312-0337
109 4312-0339 – 4312-0344
110 4312-0346
111 4312-0348 – 4312-0371
112 4312-0387 – 4312-0392
113 4312-0408 – 4312-0421
114 4312-0425
115 4312-0427 – 4312-0455
116 4312-0460 – 4312-0480
117 4312-0486 – 4312-0488
118 4312-0490 – 4312-0514
119 4392 Ketrecek
120 4392-0001 – 4392-0004
121 4392-0006 – 4392-0049
122 4392-0052 – 4392-0068
123 4392-0070 – 4392-0073
124 4392-0075 – 4392-0077
125 4392-0079 – 4392-0088
126 4392-0090
127 4392-0093 – 4392-0108
128 4392-0110 – 4392-0116
129 4392-0118 – 4392-0122
130 4392-0125 – 4392-0130
131 4392-0133 – 4392-0138
132 4392-0141 – 4392-0174
133 4392-0176 – 4392-0202
134 4392-0205 – 4392-0244
135 4392-0246
135 4392-0248 – 4392-0250
136 4392-0253 – 4392-0309
137 4392-0311 – 4392-0335
138 4392-0337 – 4392-0340
139 4392-0342 – 4392-0345
140 4392-0355 – 4392-0368
141 4392-0370 – 4392-0378
142 4392-0380
143 4392-0382
144 4392-0390 – 4392-0401
145 4392-0406 – 4392-0413
146 4399 Egyéb baromfitartási gépek, berendezések
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147 4399-0001 – 4399-0004
148 4399-0010
149 4399-0014 – 4399-0016
150 4399-0019 – 4399-0023
151 4399-0025 – 4399-0035
152 4399-0038 – 4399-0050
153 4399-0052 – 4399-0059
154 4399-0063
155 4399-0078 – 4399-0081
156 4399-0085 – 4399-0095
157 4399-0134 – 4399-0141
158 4399-0152 – 4399-0153
159 4399-0159 – 4399-0174
160 4399-0190 – 4399-0191
161 4399-0193 – 4399-0198
162 4399-0209 – 4399-0210
163 4399-0213 – 4399-0216
164 4399-0218 – 4399-0220
165 4399-0222 – 4399-0228
166 4399-0230 – 4399-0233
167 4399-0235 – 4399-0247
168 4399-0249 – 4399-0254
169 4399-0271 – 4399-0272
170 4399-0277 – 4399-0280
171 4399-0284 – 4399-0286
172 4399-0351 – 4399-0364
173 4399-0369 – 4399-0371
174 4399-0375
175 4399-0377 – 4399-0378
176 4399-0382 – 4399-0384
177 4399-0391
178 4399-0394 – 4399-0415
179 4399-0424 – 4399-0428
180 4399-0431 – 4399-0434
181 4399-0440
182 4399-0443 – 4399-0447
183 4399-0457 – 4399-0466
184 4399-0468 – 4399-0482
185 5131 Ventilátorok
186 5131-0001 – 5131-0049
187 5131-0051 – 5131-0052
188 5131-0054 – 5131-0055
189 5131-0057 – 5131-0091
190 5131-0094 – 5131-0108
191 5131-0111 – 5131-0112
192 5131-0119 – 5131-0145
193 5131-0150 – 5131-0177
194 5131-0179 – 5131-0180
195 5131-0183 – 5131-0185
196 5131-0187 – 5131-0188
197 5131-0190 – 5131-0191
198 5131-0198 – 5131-0212
199 5131-0219 – 5131-0263
200 5131-0265 – 5131-0265
201 5131-0270 – 5131-0272
202 5131-0277 – 5131-0532
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203 5131-0534
204 5131-0538 – 5131-0539
205 5131-0543 – 5131-0544
206 5131-0547 – 5131-0548
207 5131-0555 – 5131-0620
208 5131-0625 – 5131-0732
209 5131-0736 – 5131-0769
210 5131-0797 – 5131-0803
211 5131-0805
212 5131-0810 – 5131-0811
213 5131-0832 – 5131-0867
214 5131-0869
215 5131-0873 – 5131-0986
216 5131-0991 – 5131-1015
217 5131-1019 – 5131-1020
218 5131-1022 – 5131-1029
219 5131-1032 – 5131-1063
220 5131-1073 – 5131-1078
221 5131-1080 – 5131-1111
222 5131-1118 – 5131-1120
223 5131-1125 – 5131-1223
224 5131-1227 – 5131-1266
225 5131-1271 – 5131-1276
226 5131-1278 – 5131-1285
227 5131-1287 – 5131-1292
228 5131-1299 – 5131-1304
229 5131-1311 – 5131-1335
230 5131-1341 – 5131-1360
231 5131-1363 – 5131-1423
232 5131-1433 – 5131-1448
233 5131-1463 – 5131-1597
234 5131-1605 – 5131-1616
235 5131-1619
236 5131-1622 – 5131-1623
237 5131-1625 – 5131-1652
238 5131-1654 – 5131-1675
239 5131-1677 – 5131-1680
240 5131-1692 – 5131-1849
241 5131-1914 – 5131-1920
242 5131-1922
243 5131-1969 – 5131-2085
244 5131-2088 – 5131-2089
245 5131-2091 – 5131-2092
246 5131-2094
247 5131-2099 – 5131-2100
248 5131-2108
249 5131-2112 – 5131-2132
250 5132 Zsaluk, kürtõk, légbeejtõk
251 5132-0001 – 5132-0802
252 5132-0810 – 5132-1044
253 5139 Egyéb lég-szabályozó berendezések
254 5139-0001 – 5139-0047
255 5139-0049 – 5139-0183
256 5139-0196 – 5139-0314
257 5139-0324 – 5139-0334
258 5139-0336 – 5139-0347
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259 5139-0351 – 5139-0543
260 5139-0553 – 5139-0611
261 5139-0613 – 5139-0654
262 5139-0670 – 5139-1028
263 5139-1035 – 5139-1223

2. melléklet a 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelethez

Értékelési táblázat

A B C D
1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenõrzés módja Pontszám

2 Szakmai szempontok
3 2006. január 1-jét követõen

nem kapott állatvédelmi
bírságot a tojótyúk telep

Hatósági állatorvosi igazolás 5

4 Az ügyfél tagja a Baromfi
Termék Tanácsnak vagy
annak tagszövetségének, 
a Magyar
Tojóhibrid-tenyésztõk és
Tojástermelõk
Szövetségének

Igazolás a tagságról 3

5 ISO 14001
környezetbiztosítási
rendszert mûködtet

Nemzetközi Minõsítõ Intézet
által kiadott oklevél másolata

9

6 Az ügyfél a támogatott
beruházás keretében
ketrecet szerez be és az
ügyfél vállalja ezen ketrec
maximális
befogadóképességének
megfelelõ éves átlagos
állatlétszám tartását

Nyilatkozat 10

7 Összesen: maximum: 27
8 Horizontális szempontok
9 A támogatási kérelem

benyújtását megelõzõ
naptári évben
foglalkoztatottak
átlaglétszámának szinten
tartása (legalább 1 fõ)

Nyilatkozat, pénzügyi terv 10

10 A támogatási kérelem
benyújtását megelõzõ
naptári év átlaglétszámához
képest a foglalkoztatottak
számának bõvítése
a fejlesztés hatására

1 vagy több munkahely
létrehozása

Nyilatkozat, pénzügyi terv 2

11 A nem természetes személy
ügyfél esetében

A foglalkoztatott nõk száma
legalább 2 fõ

Nyilatkozat 3

12 Csökkent munkaképességû
személy foglalkoztatása

Nyilatkozat 4

13 Természetes személy ügyfél
esetében

Az ügyfél nõ Támogatási kérelem 3
14 Az ügyfél csökkent

munkaképességû
Nyilatkozat 4
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15 összesen: maximum: 19
16 Pénzügyi terv
17 1 alkalmazottra jutó

árbevétel 2010-ben
4–6 millió Ft felett 3
2–4 millió Ft között 1

18 2010. bázisévhez viszonyítva
az üzemi tevékenység
eredménye 2014-ben hány
%-kal növekszik

20% felett 4
15–20% 3
10–14,99% 2
5–9,99% 1

19 Összesen: maximum: 7
20 Üzleti terv
21 Összesen: maximum: 30
22 Kommunikációs terv 1
23 Társadalmai

felelõsségvállalás
1

24 Mindösszesen: maximum: 85

A pénzügyi terv szempontjai esetében a felsõ határérték minden esetben a magasabb pontszámhoz sorolandó.

A vidékfejlesztési miniszter 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány 
elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. állat: a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 182/2009.

(XII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározottak szerint;

2. állattartó: a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott személy;
3. elektronikus egyedi jelölõeszköz: a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról,

valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló,
2003. december 17-i 21/2004 EK tanácsi rendelet Mellékletének A.3. szakasz a) pontjában meghatározott
feltételeknek megfelelõ a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által engedélyezett és
közzétett elektronikus füljelzõ;

4. juh ENAR-szám: a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározottak szerint;
5. kecske ENAR-szám: a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározottak szerint;
6. támogatási idõszak: 2010. január 1-tõl 2014. december 31-ig tartó idõszak.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) szabályai alkalmazandók.
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2. A támogatás tárgya, jellege és mértéke

2. § (1) Támogatás vehetõ igénybe az MgSzH által engedélyezett és a www.enar.hu honlapon közzétett elektronikus egyedi
jelölõeszközök beszerzéséhez, a beszerzés költségeinek részbeni, utólagos megtérítéséhez. E rendelet alapján az
elektronikus egyedi jelölõeszköz akkor támogatható, ha az ENAR-ban az ENAR-szám alapján a kérelmezõ
tenyészetéhez van hozzárendelve.

(2) A támogatás normatív jellegû, degresszív támogatás, amely állattartónként legfeljebb öt éven keresztül adható.
(3) A támogatás értékének felsõ határa a támogatási idõszak alatt állattartónként 10 000 eurónak megfelelõ

forintösszeg/év, az állatlétszámtól függetlenül.
(4) A támogatás összege elektronikus egyedi jelölõeszközönként a támogatási idõszak alatt a következõ:

a) 2010. évben gyártott elektronikus egyedi jelölõeszköz után: 1,02
b) 2011. évben gyártott elektronikus egyedi jelölõeszköz után: 0,82
c) 2012. évben gyártott elektronikus egyedi jelölõeszköz után: 0,61
d) 2013. évben gyártott elektronikus egyedi jelölõeszköz után: 0,40
e) 2014. évben gyártott elektronikus egyedi jelölõeszköz után: 0,20
eurónak megfelelõ forintösszeg.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Támogatást az az állattartó vehet igénybe, aki
a) juh- vagy kecsketenyészet tartója,
b) szerepel a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási

rendszerérõl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerben,
c) eleget tesz a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet elõírásainak, és
d) rendelkezik legalább 10 db állattal.

(2) Egy adott juh vagy kecske ENAR-számon nyilvántartott elektronikus egyedi jelölõeszköz egyszer támogatható az
öt éves támogatási idõszak alatt.

(3) Ha az elektronikus egyedi jelölõeszköz az állat fülébõl kiesett, elveszett, vagy olyan mértékben károsodott, hogy az
elektronikus jel nem olvasható, annak pótlására a támogatási idõszak alatt legfeljebb kettõ alkalommal vehetõ
igénybe támogatás. 

(4) Az ügyfél a kérelembenyújtási idõszak kezdete elõtt, de legkorábban a kérelem benyújtásának évét megelõzõ naptári
évben megrendelt és legyártott, még nem támogatott elektronikus jelölõeszközök után jogosult támogatást
igényelni.

4. A támogatási kérelem benyújtása

4. § (1) Támogatási kérelmet 2011. szeptember 15. és november 30. között, majd ezt követõen évente február 1. és február 28., 
valamint augusztus 1. és augusztus 31. közötti idõszakban lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon, amelynek
adattartalma a következõ:
a) ügyfél-azonosítási adatok (az állattartó megnevezése, cégformája, ügyfél-regisztrációs száma, kapcsolattartási

címe és telefonszáma), és
b) az MgSzH által engedélyezett elektronikus egyedi jelölõeszköz gyártási idõszakára vonatkozó adatok,
c) a kérelmezett elektronikus egyedi jelölõeszközhöz tartozó ENAR azonosító adatok.

(2) A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minõsül.
(3) Egy ügyfél egy benyújtási idõszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be. Egyazon benyújtási idõszakban

benyújtott több kérelem esetén a legkorábbi postára adási idejû kérelem kerül elfogadásra, az azonos idõszakban
benyújtott késõbbi kérelmek elutasítása mellett.

5. A támogatási kérelem elbírálása

5. § Az MVH a támogatási kérelmet a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja
értelmében benyújtási sorrend alapján bírálja el.
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6. Ellenõrzés

6. § A jogosultsági feltételek teljesítését az MVH ellenõrzi. Az MVH az ellenõrzésbe külön megállapodás alapján az MgSzH-t
is bevonhatja. A jogosultsági feltételeket az MVH a helyszínen is ellenõrizheti.

7. Jogkövetkezmények

7. § Ha az ügyfél ellenõrzése során az MVH 10%-nál nagyobb mértékben talál az ügyfél aktuális állatlétszámában
elektronikus egyedi jelölõeszközzel jelölésre kötelezett egyedekhez viszonyítva jelöletlen egyedeket, az az
intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minõsül, az ügyfél támogatáshoz való joga megszûnik és a már igénybe
vett teljes támogatási összeget a jogosulatlan részvétel szabályai szerint vissza kell fizetni.

8. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

9. Az Európai Unió jogának való megfelelés

9. § Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 31. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 80/2011. (VIII. 3.) VM rendelete
egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés k) pontjában, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § m) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 94. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 94. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, továbbá
a 12. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 94. § a) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrõl és mellékleteirõl szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 4. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a kérelemhez mellékelni kell a tervezett védõidommal,
védõterülettel érintett ingatlanok tulajdoni lapjának másolatát, a helyszínrajzot, valamint az érintett ingatlanokat
ábrázoló ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát. Ha az ügyfél a kérelemhez a tárgyi adatokat nem mellékeli, akkor
a hatóság a kérelem elbírálása érdekében, adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ
ingatlanügyi hatósághoz.”
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2. § Az árvíz- és belvízvédekezésrõl szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A védekezési tervek elkészítésére, továbbá módosítására kizárólag a környezetvédelmi, természetvédelmi,
vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl szóló kormányrendelet alapján árvízmentesítés, árvízvédelem, 
folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületen szakértõi jogosultsággal 
rendelkezõ személy vehetõ igénybe.”

3. § A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szennyezõ anyag, szennyezõanyag-csoport vagy szennyezési indikátor koncentrációjának jelentõs és tartósan emelkedõ 
tendenciák megfordítási pontját – figyelembe véve a 4. számú melléklet B) részében foglaltakat is – a növekvõ
szennyezettség esetén a felszín alatti vizekre vonatkozó minõségi elõírások szintjének és a külön jogszabály alapján
megállapított küszöbérték százalékában kell meghatározni az azonosított tendencia és a hozzá kapcsolódó környezeti
veszély alapján úgy, hogy a küszöbértéknek, illetve a felszín alatti vizekre vonatkozó minõségi elõírásnak]
„a) a Magyarország vízgyûjtõ-gazdálkodási tervének kihirdetésérõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott sekély 
porózus, sekély hegyvidéki és a hideg karsztvíztestek esetében legfeljebb 75%-a,”
[legyen.]

4. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
mûszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a a következõ (3) és
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Vízellátó távvezeték létesítése során törekedni kell a tartósan vagy gyakran vízzel borított területek elkerülésére.
Ilyen területen átvezetett vezetékszakasz csak a legmagasabb vízállás idején is biztonságosan kezelhetõ
elzárószerelvénnyel, leürítõvel ellátva helyezhetõ el.
(4) A vezetékek, víztárolók, víztornyok leürítésekor, valamint túlfolyóvezetékeik üzembelépése esetén a víz kártétel
nélküli elvezetésérõl gondoskodni kell.”

5. § Az R. 15. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Olyan használt termálvizet, amelynek hatására a közcsatorna falán vízkõ válhat ki, tilos közvetlenül
a közcsatornába vezetni.”

6. § Az R. 28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha a töltés és altalajának anyaga vagy a töltés mérete miatt árvíz esetén biztonságot veszélyeztetõ szivárgások
keletkezhetnek, akkor az állékonyság megteremtésére)
„a) a víz felõli oldalon vízzáró burkolatot, vízzárást javító megoldást, agyagéket, szádfalat vagy résfalat, valamint”
(kell készíteni.)

7. § Az R. 35. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elsõrendû árvízvédelmi vonalat a közforgalomtól sorompóval el kell zárni, ha azon egyébként nincs kijelölt
közforgalmú út.”

8. § Az R. 52. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nagyvizek levezetésével kapcsolatos beavatkozások tervezése során törekedni kell árvízcsúcs-csökkentõ tározók
és záportározók létesítésére, és az idõszakosan vízjárta területek vízvisszatartásba történõ bekapcsolása
lehetõségének biztosítására.”

9. § Az R. 55. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Vízfolyások kiépítettségének meghatározásánál tavak, tározók árvízcsúcs-csökkentõ hatását csak akkor szabad
figyelembevenni, ha azok folyamatos mûködtetése biztosított, vagy megszüntetésük esetén a pótló beavatkozások
a vízjogi engedélyben meghatározásra kerültek.”

10. § Az R. 2. számú mellékletében a „220” szövegrész helyébe a „190” szövegrész lép.

11. § Hatályát veszti az R. 84. § (5) bekezdése.
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12. § Hatályát veszti
a) a Cigánd–Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékérõl, valamint az egyszeri

térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 4/2005. (II. 22.) KvVM–FVM együttes rendelet
2–3. § és 5. §-a,

b) a Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló Hanyi–Tiszasülyi és Nagykunsági árvízi tározók területével érintett
földrészletek jegyzékérõl, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló
37/2006. (VIII. 18.) KvVM–FVM együttes rendelet 2. §-a,

c) a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Szamos–Krasznaközi árvízi tározó területével érintett földrészletek
jegyzékérõl, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló
13/2010. (V. 6.) KvVM–FVM együttes rendelet 2–3. § és 5. §-a.

13. § Ez a rendelet 2011. augusztus 15-én lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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