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Kormányrendeletek

A Kormány 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelete
a kormányzati stratégiai irányításról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva,
és a 25. § és az 1. melléklet tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 72. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

Ez a rendelet a stratégiai tervdokumentumok elõkészítésére, társadalmi véleményezésére, elfogadására,
közzétételére, megvalósítására, nyomon követésére, valamint elõzetes, közbensõ és utólagos értékelésére, továbbá
felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket határozza meg.

1. A rendelet hatálya
2. §

A kormányzati stratégiai irányítás megvalósítása során a stratégiai tervdokumentumokat az e rendeletben
meghatározott elnevezéssel, tartalommal és eljárásrend szerint kell elõkészíteni, elfogadni, valamint végrehajtani.

3. §

A rendelet hatálya
a) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott központi államigazgatási szervek közül
aa) a Kormányra,
ab) a minisztériumokra,
ac) a kormányhivatalokra,
ad) a központi hivatalokra és
ae) a rendvédelmi szervekre; valamint
b) a fõvárosi és megyei kormányhivatalokra
terjed ki.

4. §

(1) Ha törvény vagy az Országgyûlés normatív határozata alapján valamely stratégia, program vagy egyéb hasonló
tartalmú dokumentum elkészítése az e rendelet hatálya alá tartozó szerv feladata, akkor a stratégia, program vagy
egyéb hasonló tartalmú dokumentum elõkészítésére, társadalmi véleményezésére, elfogadására, közzétételére,
megvalósítására, nyomon követésére és értékelésére, valamint felülvizsgálatára is az e rendeletben meghatározott
rendelkezéseket kell alkalmazni a törvényben vagy normatív határozatban foglaltakkal összhangban.
(2) Ha Magyarországnak az Európai Unióban tagállamként való részvételébõl fakadóan, továbbá nemzetközi szerzõdés
vagy egyéb nemzetközi kötelezettségvállalás alapján valamely stratégia, program vagy egyéb hasonló tartalmú
dokumentum elkészítése az e rendelet hatálya alá tartozó szerv feladata, akkor a stratégiai tervdokumentum
elõkészítésére, társadalmi véleményezésére, elfogadására, közzétételére, megvalósítására, nyomon követésére és
értékelésére, valamint felülvizsgálatára is az e rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni a Magyarországnak
az Európai Unióban tagállamként való részvételébõl fakadó vagy nemzetközi jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges eltérésekkel.
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(3) Az önálló szabályozó szerv vagy az autonóm államigazgatási szerv vezetõjének döntése alapján az általa vezetett szerv
által elkészítendõ stratégiára, programra vagy egyéb hasonló tartalmú dokumentumra is alkalmazni lehet az
e rendeletben meghatározott, az egyes stratégiai tervdokumentumok elnevezésére, valamint a III. és IV. Fejezetben
meghatározott tartalmi követelményekre vonatkozó rendelkezéseket.
5. §

(1) Ez a rendelet nem alkalmazható
a) az állami költségvetésre vonatkozó stratégiaalkotásra és stratégiai irányításra; valamint
b) a területrendezésrõl szóló törvény szerinti országosnál alacsonyabb szintû területrendezési tervre.
(2) A nemzetgazdasági szempontból kritikus helyzetben azonnali beavatkozást lehetõvé tevõ stratégiai
tervdokumentumokra kizárólag e rendelet 20–25. §-ait kell alkalmazni.

2. A kormányzati stratégiai irányításra vonatkozó alapelvek
6. §

(1) A kormányzati stratégiai irányítás keretében biztosítani kell – a kormányzati tevékenység kiszámítható, elõre
programozott megvalósulása érdekében – a stratégiai tervdokumentumok és a kapcsolódó kormányzati intézkedések
összhangját.
(2) A kormányzati stratégiai irányítás a stratégiai tervdokumentumok elõkészítésének, elfogadásának és
megvalósításának, a stratégiai tervdokumentumok elfogadását követõen a nyomon követésnek és értékelésnek,
valamint a felülvizsgálatnak az e rendeletben meghatározott eljárásrend alapján ismétlõdõ tevékenységeire épül.
(3) A hosszú távú, a középtávú és a rövid távú stratégiai tervdokumentumokat úgy kell kialakítani, hogy – a 8. §
(1) bekezdésben meghatározott sorrendre is figyelemmel – a rövidebb idõtávot felölelõ stratégiai tervdokumentum
a hosszabb idõtávra szóló stratégiai tervdokumentummal összhangban legyen.
(4) A stratégiai tervdokumentumoknak és azok megvalósításának illeszkedniük kell az összkormányzati célkitûzésekhez.
(5) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott stratégiákat, programokat vagy egyéb hasonló tartalmú dokumentumokat
úgy kell elkészíteni, hogy azok a nemzeti érdekek és nemzetpolitikai célok érvényesítését szolgálják.
(6) A stratégiai tervdokumentumok elõkészítésénél figyelemmel kell lenni a területi adottságokra, továbbá kidolgozásuk
során érvényesíteni kell a területi és területi felzárkózási szempontokat.
(7) A kormányzati stratégiai irányítást egyszerûen és átláthatóan kell kialakítani és mûködtetni.
(8) A kormányzati stratégiai irányítás során támaszkodni kell a nem állami szereplõknél felhalmozódott tudásra és
tapasztalatokra.
(9) A stratégiai tervdokumentumok elõkészítése, elfogadása és megvalósítása során biztosítani kell, hogy
a) a stratégiai tervdokumentumban foglaltak megvalósíthatóak legyenek;
b) a megvalósítás pénzügyi háttere adott legyen, valamint a pénzügyi ráfordítások arányban álljanak az elérni kívánt
eredményekkel;
c) az eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból fenntarthatóak legyenek;
d) az érintett szakpolitikai területre vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó stratégiai tervdokumentumok egymásra
épülõ rendszert alkossanak, valamint illeszkedjenek az összkormányzati célkitûzésekhez és a más szakpolitikai
területekre vonatkozó stratégiai tervdokumentumokhoz;
e) a stratégiai tervdokumentum releváns és megalapozott adatokra, információkra épüljön, a benne szereplõ
célokhoz mutatók legyenek rendelve, továbbá jelenjenek meg benne a nemzetpolitikai, az európai uniós és
nemzetközi összefüggések.

3. Értelmezõ rendelkezések
7. §

E rendelet alkalmazásában
1. szakpolitikai terület: a kormányzati mûködés több részterületét összefogóan lehatároló területe, ami önmagában
egymással szorosan összefüggõ, belsõ koherenciát alkotó társadalmi, gazdasági, környezeti jelenségek
kormányzati leképezése, az ezekhez kapcsolódó folyamatok, valamint az ezekre vonatkozó szabályozási és
intézményi környezet együttese;
2. stratégiai tervdokumentum: az országelõrejelzés, a nemzeti középtávú stratégia, a miniszteri program, az
intézményi munkaterv, továbbá a hosszú távú koncepció, a fehér könyv, a szakpolitikai stratégia, a szakpolitikai
program, az intézményi stratégia és a zöld könyv;
3. hosszú táv: tíz évet meghaladó idõtáv;
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középtáv: legalább négy, legfeljebb tíz éves idõtáv;
rövid táv: legalább egy, legfeljebb négy éves idõtáv;
nyomon követés: az elfogadott stratégiai tervdokumentumban foglalt célkitûzések, továbbá a feladatok elõírt
eljárás szerint és határidõben történõ megvalósítására vonatkozó adatok gyûjtése és elemzése;
értékelés: a stratégiai tervdokumentumban rögzítésre kerülõ vagy már rögzített célok, célkitûzések összevetése a
megvalósítás eredményeként várható vagy már elõállt helyzettel, feltárva a nem teljesült célok és nem várt
hatások okait és javaslatokat megfogalmazva a további megvalósítás eredményességének javítására;
elõzetes értékelés: a stratégiai tervdokumentum elfogadása elõtt annak vizsgálata, hogy a stratégiai
tervdokumentum tervezetében foglaltak megvalósítása milyen hatással lenne az érintett társadalmi, gazdasági,
környezeti problémára, szakpolitikai területre és földrajzi egységekre, illetve a tervdokumentumban foglaltak
mennyiben szolgálják a tervdokumentum szerinti célok megvalósulását, valamint, hogy a stratégiai
tervdokumentum tervezete megfelel-e az e rendeletben foglalt követelményeknek;
közbensõ értékelés: a stratégiai tervdokumentum megvalósítása során annak vizsgálata, hogy a stratégiai
tervdokumentum idõarányos megvalósítása hogyan viszonyul a dokumentumban foglalt célokhoz,
célkitûzésekhez, feltárva a nem teljesült célok és nem várt hatások okait és javaslatokat megfogalmazva a további
megvalósítás eredményességének javítására;
utólagos értékelés: a stratégiai tervdokumentum megvalósítását követõen annak vizsgálata, hogy a megvalósítás
hogyan viszonyul a tervdokumentumban foglalt célokhoz, célkitûzésekhez, feltárva a nem teljesült célok és nem
várt hatások okait és tanulságokat megfogalmazva más hasonló jövõbeli kormányzati intézkedésekhez;
mérhetõ cél: olyan cél, amelyhez mutató rendelhetõ;
mutató: egy társadalmi, gazdasági, környezeti jelenség mérésére szolgáló számszerû adat vagy a jelenség
minõsítésére alkalmas információ;
beszámoló: átfogó jellegû tájékoztatás az elfogadásra jogosult, illetve a nyilvánosság felé a megvalósítás
elõrehaladásáról vagy a megvalósítás eredményérõl;
felülvizsgálat: a nyomon követés vagy a közbensõ értékelés során keletkezõ adatok és információk
döntés-elõkészítési célú elemzése a megvalósításba történõ beavatkozási igény és mérték meghatározása vagy
a megvalósítás alatt álló stratégiai tervdokumentum módosítása érdekében.

II. FEJEZET
A KORMÁNYZATI STRATÉGIAI IRÁNYÍTÁS RENDJE
4. A stratégiai tervdokumentumokra vonatkozó általános szabályok
8. §

(1) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a stratégiai tervdokumentumok közül az alábbi
felsorolásban késõbb szereplõ nem lehet ellentétes a korábban szereplõ stratégiai tervdokumentumban
meghatározott célkitûzéssel, intézkedéssel:
a) nemzeti középtávú stratégia;
b) miniszteri program;
c) szakpolitikai stratégia;
d) szakpolitikai program;
e) intézményi stratégia;
f) intézményi munkaterv.
(2) A stratégiai tervdokumentum elõkészítése során az elõkészítéséért felelõsnek biztosítania kell, hogy az elõkészítendõ
stratégiai tervdokumentum összhangban legyen az érintett szakpolitikai területre vonatkozó és a tartalmilag vele
összefüggõ stratégiai tervdokumentumokkal. Errõl a stratégiai tervdokumentumban tájékoztatást kell adni.

9. §

(1) A Kormány által elfogadandó stratégiai tervdokumentum elõkészítéséért vagy az elõkészítés összehangolásáért az
elõkészítés megkezdésérõl hozott döntésben kijelölt miniszter, illetve kormánybiztos vagy miniszterelnöki biztos felel.
(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel a miniszter által elfogadandó stratégiai tervdokumentum elõkészítéséért és
megvalósításáért az felel, akinek a stratégiai tervdokumentum az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló kormányrendeletben meghatározott feladat- és hatáskörét

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 29. szám

6265

elsõdlegesen érinti. Ha az elõkészítendõ stratégiai tervdokumentum több személy feladat- és hatáskörét érinti,
az érintett személyek közösen felelõsek a stratégiai tervdokumentummal kapcsolatos feladatokért.
(3) Amennyiben a III. és IV. Fejezet az adott stratégiai tervdokumentummal kapcsolatban így rendelkezik, a miniszter által
irányított vagy felügyelt szerv vezetõje felel a stratégiai tervdokumentum elõkészítéséért és megvalósításáért.
(4) Az elõkészítés személyi, tárgyi, szakmai, pénzügyi és szervezeti feltételeinek a megteremtése a stratégiai
tervdokumentum elõkészítéséért felelõs feladata.
10. §

A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter, a többi miniszterrel való együttmûködésben a
kormányzati stratégiai irányítás e rendeletben meghatározott mûködési követelményeinek érvényesítése érdekében
a) a stratégiai tervdokumentumok elõkészítése, valamint felülvizsgálata és módosítása során alkalmazható
módszertani szakmai elvárásokról;
b) a nyomon követés, értékelés, beszámoló és felülvizsgálat szakmai elvárásairól; valamint
c) a mutatók alkalmazásáról
szóló módszertani keret iránymutatást tesz közzé.

5. A stratégiai tervdokumentumok elõkészítésének és elfogadásának kötelezettsége
11. §

(1) A III. Fejezetben megállapított felelõsségi rend szerint kell elõkészíteni az e rendeletben megállapított tartalmi
elemeket tartalmazó
a) országelõrejelzést;
b) nemzeti középtávú stratégiát;
c) miniszteri programot és
d) intézményi munkatervet [a továbbiakban az a)–d) pont együtt: kötelezõen elõkészítendõ stratégiai
tervdokumentumok].
(2) A IV. Fejezetben megállapított felelõsségi rend szerint a stratégiai tervdokumentum elfogadására jogosult döntése
alapján lehet elõkészíteni és elfogadni az e rendeletben megállapított tartalmi elemeket tartalmazó
a) hosszú távú koncepciót;
b) fehér könyvet;
c) szakpolitikai stratégiát;
d) szakpolitikai programot és
e) intézményi stratégiát [a továbbiakban az a)–e) pont együtt: nem kötelezõen elõkészítendõ stratégiai
tervdokumentumok].

6. Az államháztartással kapcsolatos stratégiaalkotással való összhang biztosítása
12. §

(1) A nemzeti középtávú stratégia, a szakpolitikai stratégia, a miniszteri program és az intézményi stratégia tervezete csak
akkor terjeszthetõ az elfogadására jogosult elé, ha az tartalmazza a megvalósítását bemutató finanszírozási tervet
annak ütemezésével együtt.
(2) A szakpolitikai program tervezete csak akkor terjeszthetõ az elfogadására jogosult elé, ha
a) az tartalmazza a megvalósítását bemutató finanszírozási tervet annak ütemezésével együtt; és
b) bemutatja, hogy a megvalósítás elsõ évéhez szükséges pénzügyi erõforrások rendelkezésre állnak.

7. A stratégiai tervdokumentumok elõkészítése
13. §

A stratégiai tervdokumentum elõkészítése során ki kell jelölni az e rendelet hatálya alá tartozó szerven belül a stratégiai
tervdokumentum elõkészítésével összefüggõ feladatok elvégzéséért felelõs állami vezetõt, vezetõ jogállású
kormánytisztviselõt, egyéb személyt vagy szervezeti egységet.

14. §

(1) A stratégiai tervdokumentum elõkészítéséért felelõsnek az elõkészítésbe be kell vonnia a stratégiai tervdokumentum
tárgya szerint érintett állami szerveket.
(2) Az elõkészítés során a stratégiai tervdokumentum tervezetének (a továbbiakban: tervezet) érdemi megítéléséhez
megfelelõ idõt kell biztosítani a vélemények kifejtésére, amely idõtartam nem lehet kevesebb tíz napnál. Nem lehet
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stratégiai tervdokumentum esetén sürgõs vagy soron kívüli véleményezésre felkérni az érintett szerveket,
szervezeteket.
(3) E rendelet rendelkezései nem érintik a jogszabályokban, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközökben
meghatározott véleményezési és egyeztetési jogosultságokat.

8. A tervezetek társadalmi véleményezése
15. §

(1) Ha e rendelet az adott stratégiai tervdokumentummal kapcsolatban ezt elõírja, az elõkészítés során biztosítani kell,
hogy a tervezetet a nem állami szereplõk is megismerhessék és kifejthessék azzal kapcsolatban a véleményüket
(a továbbiakban: társadalmi véleményezés).
(2) A minõsített adatot tartalmazó tervezetet nem kell társadalmi véleményezésre bocsátani.
(3) A társadalmi véleményezésre bocsátás, annak lefolytatása, a beérkezett vélemények feldolgozása és a véleményekrõl
készült összefoglaló elkészítése a stratégiai tervdokumentum elõkészítéséért felelõs feladata.

16. §

(1) A társadalmi véleményezés keretében a tervezetet a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételérõl
és véleményezésérõl szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott összkormányzati
portálon (a továbbiakban: honlap) közzé kell tenni és biztosítani kell, hogy bárki digitális formában véleményezhesse
azt.
(2) A közzététel során a tervezetet a honlapon bárki számára korlátozástól mentesen és díjmentesen kell hozzáférhetõvé
tenni.
(3) A közzétett tervezeteket a közzétételtõl számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani.

17. §

(1) A tervezetet a kormányzati szervekkel való egyeztetésre bocsátással egyidejûleg úgy kell közzétenni, hogy a tervezet
céljához és hatálybalépéséhez igazodóan megfelelõ idõ álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és
a vélemények kifejtéséhez, továbbá a stratégiai tervdokumentum elõkészítéséért felelõs miniszternek arra, hogy
a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben mérlegelhesse.
(2) A véleményezési idõtartam nem lehet kevesebb tizenöt napnál.

18. §

A stratégiai tervdokumentum elõkészítéséért felelõs mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról, valamint az
elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amelyet a stratégiai tervdokumentum
elfogadását követõen legkésõbb hatvan napon belül a honlapon közzé kell tenni. A stratégiai tervdokumentum
elõkészítéséért felelõst külön válaszadási kötelezettség nem terheli az egyes véleményekkel kapcsolatban.

19. §

(1) A stratégiai tervdokumentum elõkészítéséért felelõs a 16. § (1) bekezdésében meghatározott véleményezési formán
kívül az általa felkért nem állami szereplõkkel folytatott egyeztetést is kezdeményezhet a tervezettel kapcsolatban.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyeztetésrõl összefoglalót kell készíteni, amelyet a honlapon az egyeztetést követõ harminc
napon belül közzé kell tenni. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az egyeztetésen részt vevõ nem állami szereplõk
által képviselt álláspontokat.

9. A stratégiai tervdokumentumok nyomon követése, értékelése, felülvizsgálata
20. §

(1) A stratégiai tervdokumentum elfogadását követõen gondoskodni kell a nyomon követésérõl.
(2) A nyomon követés során az egységes módszertani elveknek megfelelõ, a stratégiai tervdokumentumban
meghatározott nyomon követési rendszerben és mutatók alapján kell végezni az adat- és információgyûjtést,
valamint ezek elemzését.
(3) A nyomon követés a stratégiai tervdokumentum elõkészítéséért felelõs feladata.
(4) A nyomon követés során a stratégiai tervdokumentum elfogadására jogosultat a stratégiai tervdokumentumban
meghatározott rendszerességgel, ennek hiányában évente kell a megvalósulásról beszámolóban tájékoztatni.
(5) A beszámolónak tartalmaznia kell:
a) a stratégiai tervdokumentumban szereplõ célok és eredmények megvalósulásának mértékét,
b) a stratégiai tervdokumentum megvalósulása érdekében tett intézkedéseket és a felhasznált erõforrásokat,
c) terv-tény elemzést és az eltérés okait, valamint
d) az eltérések kezelésére vonatkozó intézkedési tervet.
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21. §

(1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a stratégiai tervdokumentum elfogadására jogosult a stratégiai
tervdokumentum elõkészítésérõl szóló döntésben határozza meg a stratégiai tervdokumentum elõkészítése és
megvalósítása során alkalmazandó értékelést.
(2) Az értékelés folyamatáról és annak eredményérõl beszámolót kell készíteni, amit meg kell küldeni a stratégiai
tervdokumentum elfogadására jogosultnak.
(3) Ha a stratégiai tervdokumentum elfogadására jogosult eltérõen nem dönt, az értékelésrõl szóló beszámolót a
stratégiai tervdokumentum elõkészítéséért felelõs szerv készíti el. Az értékelésrõl szóló beszámoló elfogadási
folyamatában nem vehet részt olyan személy, aki a stratégiai tervdokumentum elõkészítésében vagy
megvalósításában részt vesz vagy részt vett.
(4) Közbensõ értékelést akkor kell végezni, ha
a) e rendelet az adott stratégiai tervdokumentummal kapcsolatban ezt elõírja, vagy
b) az elfogadott stratégiai tervdokumentum
ba) idõtávja legalább 6 év, vagy
bb) megvalósítására legalább ötvenmilliárd forintot meghaladó erõforrás-igényt irányoz elõ.
(5) Közbensõ értékelést – a 26. § (5) bekezdés kivételével – a stratégiai tervdokumentumban foglalt idõpontban, ennek
hiányában a megvalósítás tervezett idõtávjának felénél kell elkészíteni.
(6) Közbensõ értékelést nem kell elvégezni az intézményi munkatervre és az intézményi stratégiára.
(7) Utólagos értékelést akkor kell végezni, ha e rendelet az adott stratégiai tervdokumentummal kapcsolatban ezt elõírja.

22. §

(1) A stratégiai tervdokumentumok nyomon követése és értékelése során készített beszámolókat meg kell küldeni
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszternek.
(2) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter különösen indokolt esetben egy adott stratégiai
tervdokumentum
a) nyomon követésénél soron kívüli beszámoló elkészítését is kérheti a beszámoló elkészítéséért felelõstõl; valamint
b) esetében a 21. §-ban meghatározottaktól eltérõ közbensõ vagy utólagos értékelés elkészítését is elrendelheti.

23. §

(1) Ha a nyomon követés vagy a közbensõ értékelés alapján a nyomon követést végzõ vagy az értékelést végzõ azt
állapítja meg, hogy a stratégiai tervdokumentumban kitûzött célok megvalósítása másként nem érhetõ el, javaslatot
tesz a stratégiai tervdokumentum felülvizsgálatára és módosítására.
(2) Ha a 8. § (1) bekezdésben megállapított felsorolásban korábban szereplõ stratégiai tervdokumentum az
(1) bekezdésben meghatározottak alapján vagy a miniszteri program a 29. § (2) bekezdésében meghatározott esetben
érdemben módosul, akkor a nyomon követést végzõ javaslatot tesz a módosuló stratégiai tervdokumentumhoz
kapcsolódó, a felsorolásban késõbb szereplõ stratégiai tervdokumentum felülvizsgálatára és módosítására.
(3) A felülvizsgálat keretében a stratégiai tervdokumentum módosítására az jogosult, aki a stratégiai tervdokumentum
elfogadására e rendelet alapján jogosult.

10. A stratégiai tervdokumentum lezárása
24. §

A stratégiai tervdokumentum lezártnak tekintendõ
a) a tervezett idõtáv lejártát követõen az utólagos értékelésrõl szóló beszámoló vagy a nyomon követés keretében
készített utolsó beszámoló elfogadásával; vagy
b) a tervezett idõtáv lejártát megelõzõen az elfogadásra jogosult lezárásról szóló döntésével és a közbensõ
értékelésrõl szóló beszámoló vagy a nyomon követés keretében készített utolsó beszámoló elfogadásával.

11. A stratégiai tervdokumentumokkal kapcsolatos közérdekû adatok közzététele
25. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó szervek a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kormányzati stratégiai
irányításhoz kapcsolódó, az 1. melléklet szerinti különös közzétételi listában meghatározott adatokat az
1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.
(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 37. § (4) bekezdése alapján a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs
miniszter és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter által kiadott miniszteri rendeletben
foglaltak szerint teszik közzé a kormányzati stratégiai irányításhoz kapcsolódó adatokat.
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III. FEJEZET
AZ EGYES KÖTELEZÕEN ELÕKÉSZÍTENDÕ STRATÉGIAI TERVDOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
12. Az országelõrejelzés
26. §

(1) Az országelõrejelzés olyan, tudományos, szakmai szempontból elismert személyekbõl álló bizottság által kidolgozott
hosszú távú stratégiai tervdokumentum, amely tartalmazza:
a) a tervezett idõtávon belül a Magyarországot érintõ külsõ hatások és kockázatok, valamint a belsõ kihívások és
fejlõdési lehetõségek elõrejelzését és azonosítását;
b) a tényekkel, illetve tudományos eredményekkel megalapozottan értékelhetõ és valószínûsíthetõ társadalmi,
gazdasági, kulturális, környezeti folyamatok és hatások elemzését, valamint
c) az átfogó fejlõdési irányvonalak, trendek és lehetséges jövõbeni forgatókönyvek elemzését.
(2) Az országelõrejelzés elõkészítésérõl a Kormány dönt. A döntés tartalmazza az elõkészítésért felelõs miniszter, illetve
kormánybiztos vagy miniszterelnöki biztos kijelölését és a nyilvánosságra hozatal határidejét és eljárását.
(3) Az országelõrejelzés tervezetére is alkalmazni kell a 15–19. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal, hogy a társadalmi
véleményezéssel összefüggõ feladatokról az elõkészítéséért felelõs gondoskodik.
(4) Az országelõrejelzés nyilvánosságra hozataláról az elõkészítéséért felelõs gondoskodik.
(5) Az országelõrejelzés közbensõ értékelését a nyilvánosságra hozatalától számítva négyévente el kell végezni.

13. A nemzeti középtávú stratégia
27. §

(1) A nemzeti középtávú stratégia olyan átfogó, horizontális megközelítésû társadalmi, gazdasági, környezeti
célrendszert leíró, a célok elérését bemutató, középtávú stratégiai tervdokumentum, amely tartalmazza
a) az átfogó társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetelemzést;
b) a jövõképet és az érintett közpolitikai célkitûzések meghatározását;
c) a beavatkozási területek és eszközök beazonosítását;
d) a beavatkozások pénzügyi hátterének meghatározását és
e) a megvalósítás alapelveit.
(2) Nemzeti középtávú stratégia elõkészítéséért vagy az elõkészítés összehangolásáért a kijelölt miniszter, illetve
kormánybiztos vagy miniszterelnöki biztos felel.
(3) Nemzeti középtávú stratégiát a Kormány fogad el.
(4) A nemzeti középtávú stratégia
a) esetében elõzetes értékelést kell végezni;
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani; valamint
c) megvalósítását követõ egy éven belül róla utólagos értékelést kell készíteni.

14. A miniszteri program
28. §

A miniszteri program az összkormányzati célkitûzések érvényesítését szolgáló, a miniszter vezetése alatt álló
minisztérium által megvalósítandó középtávú feladatokat meghatározó, a miniszterelnök megbízatásának idejére
szóló stratégiai tervdokumentum, amely tartalmazza
a) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakpolitikai területekre vonatkozó jövõképet és célokat;
b) a minisztériumra vonatkozó intézményi stratégiát és
c) a miniszter által irányított vagy felügyelt központi államigazgatási és egyéb szervekre vonatkozó mûködési és
fejlesztési célokat.

29. §

(1) Az újonnan megválasztott Országgyûlés megalakulását követõen megalakuló Kormány esetében a miniszteri
programot a Kormány megalakulását követõ kettõszáztíz napon belül kell elfogadni.
(2) Ha a minisztert az (1) bekezdésen kívüli esetben nevezik ki, az újonnan kinevezett miniszter az elfogadott miniszteri
program módosítását vagy új miniszteri program elfogadását a hivatalba lépését követõ hatvan napon belül
kezdeményezheti. Ebben az esetben a kezdeményezést követõ hatvan napon belül kell elfogadni a módosított vagy
az új miniszteri programot.
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(3) A miniszteri programot, illetve annak módosítását a miniszter a Kormány jóváhagyását követõen teszi közé.
(4) A 28. § c) pontja nem alkalmazandó a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveire a szakigazgatási
szervet irányító miniszter által elfogadott miniszteri program tekintetében. A fõvárosi és megyei kormányhivatalra és
annak szakigazgatási szerveire vonatkozó mûködési és fejlesztési célokat a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
által elfogadott miniszteri program tartalmazza.

15. Az intézményi munkaterv
30. §

Az intézményi munkaterv egy naptári évre szóló intézkedési és erõforrás-felhasználási rövid távú stratégiai
tervdokumentum, amely tartalmazza
a) az adott idõszakra vonatkozó szervezeti célokat, programokat és intézkedéseket;
b) az a) pontban foglaltak teljesítési határidõit;
c) az a) pontban foglaltak teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi, szakmai és szervezeti feltételeket; valamint
d) az a)–c) pontokban foglaltak teljesítéséért felelõsök meghatározását.

31. §

A minisztériumra vonatkozó intézményi munkaterv
a) elõkészítéséért és az elfogadását követõen az abban foglaltak teljesülésének nyomon követéséért a minisztérium
szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott állami vezetõ felel;
b) a tárgyévet követõ elsõ naptári évre vonatkozó elõretekintést is tartalmaz, melyben a tárgyévbõl áthúzódó, vagy
a már ismert, de csak a tárgyévet követõ idõszakban megkezdõdõ programokat és intézkedéseket be kell mutatni
a 30. § b) és d) pontokban foglaltak szerint;
c) az adott minisztériumot vezetõ miniszter fogadja el;
d) elfogadását követõen a minisztérium belsõ honlapján elérhetõvé kell tenni; valamint
e) nyomon követése során készített beszámolót a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszternek
a tárgyévet követõ január 15-ig meg kell küldeni.

32. §

(1) A 3. § a) pont ac)–ae) alpontjaiban, valamint b) pontjában meghatározott szervekre vonatkozó intézményi
munkatervet
a) a szerv vezetõje készíti elõ, és azt a tárgyév január 15-ig az irányító vagy felügyelõ miniszternek megküldi;
b) a szervet irányító vagy felügyelõ miniszter a tárgyév február 15-ig fogadja el; valamint
c) elfogadását követõen az adott szerv munkatársai számára elérhetõvé kell tenni.
(2) A jogszabály által szakmai függetlenséggel felruházott kormányhivatal intézményi munkatervét a felügyeletet ellátó
miniszter elõterjesztésére a Kormány fogadja el.

IV. FEJEZET
AZ EGYES NEM KÖTELEZÕEN ELÕKÉSZÍTENDÕ STRATÉGIAI TERVDOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
16. A hosszú távú koncepció
33. §

(1) A hosszú távú koncepció egy adott szakpolitikai területrõl készült részletes hosszú távú stratégiai tervdokumentum,
amely
a) azonosítja a szakpolitikai területtel kapcsolatos legfontosabb problémákat;
b) meghatározza a jövõképet és
c) a jövõképen alapuló kiemelt célokat, valamint
d) a beavatkozási irányokat, kockázatokat és a fontosabb eszközöket.
(2) A hosszú távú koncepció
a) elõkészítésének megkezdésérõl, majd elfogadásáról a Kormány dönt;
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani; valamint
c) megvalósítását követõ egy éven belül utólagos értékelést kell róla készíteni.
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17. A fehér könyv
34. §

(1) A fehér könyv egy szakpolitikai területrõl készített átfogó, más stratégiai tervdokumentum megalapozását szolgáló
rövid- vagy középtávú stratégiai tervdokumentum, amely
a) azonosítja az adott szakpolitikai területhez köthetõ legfontosabb, kormányzati lépéseket igénylõ problémákat;
b) bemutatja az adott szakpolitikai területen elérendõ rövid- vagy középtávú célkitûzéseket és
c) konkrét problémákkal kapcsolatban megoldási lehetõségeket vázol fel, beavatkozási módokra tesz javaslatot.
(2) A fehér könyv
a) elõkészítésérõl, majd elfogadásáról az adott szakpolitikai területért felelõs miniszter dönt és
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani.

18. A szakpolitikai stratégia
35. §

(1) A szakpolitikai stratégia egy adott szakpolitikai területre vonatkozó jövõkép elérésének középtávú stratégiai
tervdokumentuma, amely tartalmazza
a) az adott szakpolitikai terület részletes helyzetelemzését és helyzetértékelését;
b) az adott szakpolitikai területen megvalósítandó mérhetõ célokat;
c) a szükséges beavatkozások területének és eszközeinek pontos meghatározását;
d) a szükséges beavatkozások személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeit, valamint
e) a megvalósítás, a nyomon követés és az értékelés alapelveit és rendszerét.
(2) A szakpolitikai stratégia
a) elõkészítésének megkezdésérõl, majd elfogadásáról a Kormány dönt;
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani; valamint
c) megvalósítását követõ egy éven belül utólagos értékelést kell róla készíteni.

19. A szakpolitikai program
36. §

(1) A szakpolitikai program rövid távú, a vonatkozó stratégiák megvalósítására fókuszáló stratégiai tervdokumentum,
amely tartalmazza:
a) a vonatkozó stratégiákban kijelölt, mérhetõ célokat,
b) ezek eléréséhez szükséges beavatkozásokat és azok részletes meghatározását,
c) a teljesítéshez szükséges személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeket,
d) a feladatok megvalósítására megállapított határidõket és felelõsöket [c) és d) pont együttesen: cselekvési terv],
e) a nyomon követés és az értékelés alapelveit és ezek részletes tervét.
(2) A szakpolitikai program
a) elõkészítésérõl, majd elfogadásáról az adott szakpolitikai területért felelõs miniszter dönt,
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani, valamint
c) a megvalósítását követõen fél éven belül utólagos értékelést kell róla készíteni.
(3) Vonatkozó, elfogadott szakpolitikai stratégia hiányában a szakpolitikai programnak az (1) bekezdésben foglaltakon túl
tartalmaznia kell helyzetelemzést és mérhetõ célokat.

20. Az intézményi stratégia
37. §

(1) Az intézményi stratégia a 3. § a) pont ac)–ae) alpontjaiban, valamint b) pontjában meghatározott szervre vonatkozó
szakmai és szervezeti feladatokat megfogalmazó középtávú stratégiai tervdokumentum, amely tartalmazza
a) a szervre vonatkozó mérhetõ mûködési és fejlesztési célokat és az ezek alapján az elvégzendõ feladatokat;
b) többszintû közigazgatási szerv esetén az alacsonyabb szintû szervek mûködési és fejlesztési céljait;
c) az a) és b) pontban meghatározottak megvalósítását szolgáló beavatkozások célterületeit és ezek eszközeit;
d) a szükséges költségvetési források meghatározását és ütemezését; valamint
e) a nyomon követés elvégzéséért felelõs szerv, szervezeti egység vagy személy meghatározását.
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(2) Az intézményi stratégiát minisztérium esetében a miniszteri program tartalmazza.
(3) Az intézményi stratégia
a) elõkészítésérõl az adott szakpolitikai területért felelõs miniszter dönt, az elõkészítésért az adott szerv vezetõje
felel; valamint
b) elfogadásáról a szervet irányító vagy felügyelõ miniszter dönt.
(4) A fõvárosi és megyei kormányhivatal esetében a hivatalra és a szakigazgatási szervekre vonatkozó intézményi
stratégiát a kormánymegbízott készíti elõ. A fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveire vonatkozó
szakmai célkitûzéseket a szakigazgatási szervet irányító miniszter által elfogadott miniszteri program tartalmazza.
(5) A jogszabály által szakmai függetlenséggel felruházott kormányhivatal intézményi stratégiáját a felügyeletet ellátó
miniszter elõterjesztésére a Kormány fogadja el.

21. Zöld könyv
38. §

A zöld könyv valamely más stratégiai tervdokumentum elõkészítése érdekében készített vitaindító, kötetlen
struktúrájú és tartalmi elemeket tartalmazó, középtávú stratégiai tervdokumentum. A zöld könyv felhívja a figyelmet
valamely ágazat, szakpolitikai terület legfontosabb megoldatlan kérdéseire és kezdeményezi, hogy az érintett szervek
a kérdésekkel a kormányzati stratégiai irányítás keretein belül foglalkozzanak.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. Felhatalmazó rendelkezés
39. §

Felhatalmazást kap a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a 26. § (1) bekezdésében
meghatározott bizottság összetételét, szervezetét és mûködésének részletes szabályait.

23. Hatályba léptetõ rendelkezés
40. §

Ez a rendelet 2012. március 31-én lép hatályba.

24. Átmeneti rendelkezések
41. §

42. §

43. §

E rendelet rendelkezéseit – a 43. § kivételével – nem kell alkalmazni azokra a már elfogadott kormányzati stratégiákra,
programokra, vagy egyéb hasonló tartalmú dokumentumokra, amelyek megvalósítása, nyomon követése vagy
értékelése e rendelet hatálybalépésekor folyamatban volt.
(1)
(2)
(3)
(4)

Az országelõrejelzés elõkészítésérõl szóló döntést elsõ alkalommal 2013. december 31-ig kell elfogadni.
Nemzeti középtávú stratégiát elsõ alkalommal 2013. december 31-ig kell elfogadni.
A miniszteri programokat elsõ alkalommal 2014. december 31-ig kell elfogadni.
Intézményi munkatervet elsõ alkalommal 2012. december 31-ig kell elfogadni.
A Kormány 2012. december 31-ig felülvizsgálja az e rendeletben meghatározott feltételeknek, követelményeknek
nem megfelelõ, rendeletében vagy határozatában szabályozott stratégiákra, programokra vagy egyéb hasonló
tartalmú dokumentumokra vonatkozó rendelkezéseket.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez
A stratégiai tervdokumentumokkal kapcsolatos közérdekû adatok különös közzétételi listája

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A

B

C

Adat

Frissítés

Megõrzés

A 10. § alapján elfogadott keret iránymutatás.

A keret iránymutatás
elfogadását követõ öt
napon belül.
A stratégiai tervdokumentum elõkészítésérõl hozott Az elõkészítésrõl hozott
döntés, a döntés dátuma, a döntést meghozó szerv döntést követõen
vagy személy megjelölése, az elõkészítéséért felelõs azonnal.
szerv, személy vagy szervezeti egység megjelölése,
az elõkészítésre rendelkezésre álló határidõ, ha erre
is kiterjedt a döntés.
Az e rendelet alapján társadalmi véleményezésre
A társadalmi
bocsátandó tervezet, valamint a társadalmi
véleményezésre
véleményezésre nyitva álló határidõ.
bocsátás idõpontját
követõen azonnal.
A 18. § alapján a beérkezett véleményekrõl készített A stratégiai
összefoglaló.
tervdokumentum
elfogadását követõ
hatvan napon belül.
A 19. § (2) bekezdése alapján az egyeztetésrõl
Az egyeztetés idõpontját
készített összefoglaló.
követõ harminc napon
belül.
A stratégiai tervdokumentum elfogadásáról hozott Az elfogadásról hozott
döntés, a döntés dátuma, a döntést meghozó szerv döntést követõen
vagy személy megjelölése.
azonnal.

7.

Az elfogadott stratégiai tervdokumentum.

8.

A 20. § (4) bekezdése alapján, a nyomon követés
során készített beszámoló.

9.

A 21. § (4) bekezdés alapján készült közbensõ
értékelésrõl szóló beszámoló.

10.

A 21. § (7) bekezdés alapján készült utólagos
értékelésrõl szóló beszámoló.

11.

A stratégiai tervdokumentum módosításának
elfogadásáról a 23. § alapján hozott döntés,
a döntés dátuma, a döntést meghozó szerv vagy
személy megjelölése.
A 24. § alapján a stratégiai tervdokumentum
lezárásáról szóló döntés, a döntés dátuma.

12.

A keret iránymutatás
visszavonásáig.
A stratégiai
tervdokumentum
megvalósításáig.

A társadalmi
véleményezésre
bocsátás idõpontját
követõ egy évig.
A tervezet megõrzésére
megállapított határidõig.

A tervezet megõrzésére
megállapított határidõig.

A stratégiai
tervdokumentum
megõrzésére
megállapított határidõig.
Az elfogadásról hozott
A stratégiai
döntést követõen
tervdokumentum
azonnal.
megvalósítására
megállapított határidõt
követõ két évig
(a továbbiakban:
a stratégiai
tervdokumentum
megõrzésére
megállapított határidõ).
A beszámoló elkészítését A stratégiai
követõ harminc napon
tervdokumentum
belül.
megõrzésére
megállapított határidõig.
A beszámoló elkészítését A stratégiai
követõ harminc napon
tervdokumentum
belül.
megõrzésére
megállapított határidõig.
A beszámoló elkészítését A stratégiai
követõ harminc napon
tervdokumentum
belül.
megõrzésére
megállapított határidõig.
A módosítás
A stratégiai
elfogadásáról hozott
tervdokumentum
döntést követõen
megõrzésére
azonnal.
megállapított határidõig.
A lezárásról hozott
A stratégiai
döntést követõen
tervdokumentum
azonnal.
megõrzésére
megállapított határidõig.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 29. szám

6273

A Kormány 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelete
a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet
módosításáról
A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. § tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:
1. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Az Ftv. 3. §-ában foglalt engedélyezési eljárásban (a továbbiakban: engedélyezési eljárás) eljáró hatóság az
engedély megadása esetén a jogosult számára az e rendeletben meghatározott módon és esetekben az engedély
meglétét igazoló hatósági igazolványt állít ki.
Az eljáró hatóság
a) az engedélyben megjelölt eszköz megszerzését követõen kiállítja az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában
meghatározott engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt, továbbá
b) a jogszerû megszerzést igazoló dokumentum alapján intézkedik az Ftv. 3. § (4) bekezdése szerint megszerzett
eszköznek a tartására jogosító engedély meglétét igazoló hatósági igazolványba történõ bejegyzése iránt.”

2. §

(1) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A lõfegyver, a lõfegyverdarab, a lõszer (lõszerelem), a flóbert töltény, a festéklövõ fegyver, a gáz- és riasztófegyver,
a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a színházi fegyver gyártását, a Magyarország területén
történõ forgalmazását, a lõfegyver, a lõszer (lõszerelem) kereskedelmi célú kivitelét, behozatalát a tevékenység helye,
az ország területén történõ átszállítását a Magyarország területére történõ határátlépés helye szerint illetékes megyei
(fõvárosi) rendõr-fõkapitányság engedélyezi.”
(2) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) E rendelet eltérõ rendelkezése hiányában a lõfegyver, a lõfegyverdarab, a lõszer, a lõszerelem, a színházi fegyver
javítását, megszerzését és tartását, a légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver viselését, a lõfegyver
hatástalanítását, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatát, a polgári rendeltetésû lõtér, a lõfegyver- és lõszer
(lõszerelem) tárolóhely üzemeltetését, a lövészetvezetõi tevékenység végzését a kérelmezõ lakóhelye, szervezet
esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendõrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendõr-fõkapitányság
engedélyezi. A színházi fegyver behozatalát és kivitelét a tevékenység helye, az ország területén történõ átszállítását
a Magyarország területére történõ határátlépés helye szerint illetékes rendõrkapitányság, Budapesten a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság engedélyezi.”
(3) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) E rendelet eltérõ rendelkezése hiányában a lõfegyver, a lõfegyverdarab, a lõszer, a lõszerelem, a színházi fegyver
javítását és tartását, a házilagos lõszerszerelést és -újratöltést, a légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver viselését,
a lõfegyver hatástalanítását, a muzeális fegyver javítását és sportlövészeti célú használatát, a polgári rendeltetésû
lõtér, a lõfegyver- és lõszer (lõszerelem) tárolóhely üzemeltetését, a lövészetvezetõi tevékenység végzését a
kérelmezõ lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendõrkapitányság, Budapesten a
Budapesti Rendõr-fõkapitányság engedélyezi. A színházi fegyver behozatalát és kivitelét a tevékenység helye,
az ország területén történõ átszállítását a Magyarország területére történõ határátlépés helye szerint illetékes
rendõrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendõr-fõkapitányság engedélyezi.”
(4) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A lõfegyver és a hozzá tartozó lõszer önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra történõ tartását,
a tárolásukra szolgáló tárolóhely üzemeltetését, az önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra tartott lõfegyver
hatástalanítását, a lõfegyver kiállítását, valamint a hangtompító tartását a kérelmezõ lakóhelye, szervezet esetén
a tevékenység helye szerint illetékes megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság engedélyezi.”

6274

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 29. szám

3. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az engedélyt, valamint az európai lõfegyvertartási engedélyt – az engedély meglétét igazoló hatósági
igazolvánnyal együtt –
a) vissza kell vonni, ha a kiadásának valamely feltétele nem áll fenn,
b) a rendõrség – a cselekmény súlyához, jellegéhez, gyakoriságához, illetve következményeihez mérten –
visszavonhatja, ha az engedéllyel rendelkezõ az adott tevékenység, illetve az engedélyben megjelölt célt szolgáló
lõfegyver vonatkozásában az Ftv.-ben vagy a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kötelezettségét
megszegi.
(1a) A rendõrség intézkedik az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ok miatt visszavont engedély
(európai lõfegyvertartási engedély) visszaadása iránt, ha a büntetõeljárás az engedélyes büntetõjogi felelõsségének
megállapítása nélkül ér véget. Az engedélyes ilyen esetben a hatósági tárolásért díj megfizetésére nem kötelezhetõ,
illetve a hatósági tárolási díj címén kifizetett pénzösszeg visszajár.”

4. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Hatástalanított lõfegyver, illetve színházi fegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha a fegyverek,
lövõkészülékek, valamint ezek lõszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben a fegyverek és lõszerek
vizsgálatára kijelölt szerv megállapította, hogy hatástalanításának módja megfelel a 21. mellékletben, illetve a
22. mellékletben meghatározottaknak, megfelelõségét a beütött próbajel igazolja, és az egyedi vizsgálatról
megfelelõnek minõsített értékelésû tanúsítvánnyal rendelkezik.
(6) Gáz- és riasztófegyver abban az esetben hozható be az ország területére, illetve hozható kereskedelmi forgalomba,
ha nem tartalmaz lõfegyverdarabot, valamint alkalmatlan szilárd lövedék kilövésére.”

5. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A lõfegyver, lõszer, színházi fegyver kivitelére, behozatalára, átszállítására irányuló kérelemnek – a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak mellett – tartalmaznia kell
a) a lõfegyvert, lõszert (lõszerelemet), színházi fegyvert eladó vagy a lõfegyvertõl, lõszertõl (lõszerelemtõl), színházi
fegyvertõl megváló természetes személy és az azt megvásároló vagy megszerzõ személy természetes
személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, szervezet esetén az annak azonosításához szükséges
adatokat, nem kereskedelmi célú kivitel esetén a lõfegyver tulajdonosa természetes személyazonosító adatait és
lakóhelyét;
b) a lõfegyver, lõszer (lõszerelem) azonosító adatait, beleértve annak a törvény szerinti kategóriába sorolását, valamint
annak jelzését is, hogy a fegyver, lõszer a kézi lõfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismerésérõl Brüsszelben,
1969. július 1-jén kötött Egyezmény szerint történõ ellenõrzésen részt vett; a színházi fegyver azonosítását lehetõvé
tevõ adatokat;
c) lõszer és lõszerelem szállítás esetén az ADR és a RID szerinti nemzetközi azonosító számát;
d) azt a címet, ahová a lõfegyvert, lõszert (lõszerelemet), színházi fegyvert küldeni vagy szállítani kell;
e) az elküldendõ vagy szállítandó lõfegyverek, lõszerek (lõszerelemek), színházi fegyverek darabszámát;
f) a szállítóeszköz megjelölését;
g) az indulás és az érkezés várható idõpontját;
h) tranzitszállítás esetén az érintett országok megnevezését.”

6. §

(1) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a következõ második
mondattal egészül ki:
„A lõfegyver gyártásakor a gyártó köteles az Ftv. 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat
– a jogszabályban meghatározott módon – a lõfegyverek központi nyilvántartásába továbbítani.”
(2) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
[Fegyver, lõszer (töltény) és lõszerelem forgalmazási tevékenység esetén]
„c) az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedéllyel rendelkezõ személynek, illetve az ilyen
engedéllyel rendelkezõ szervezet kereskedelmi meghatalmazottjának – az Európai Unió más tagállamában lakóhellyel
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rendelkezõ személy, illetve harmadik ország állampolgára esetén az illetékes külföldi hatóság által kiállított,
a forgalmazott eszköz megszerzésére, illetve tartására jogosító engedély birtokában – adható át;
d) a megszerzett lõfegyver adatait, valamint a megszerzés idõpontját a 12. mellékletben meghatározott átvételi
elismervénynek az üzlet bélyegzõlenyomatát is tartalmazó kitöltésével és az engedélyes részére történõ átadásával
kell igazolni;
e) lõszer csak a tartására jogosultnak adható át, a megszerzett, illetve a lõfegyvertartásra jogosító engedélybe
bejegyzett lõfegyver kaliberjelének figyelembevételével;”
(3) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a következõ i)–j) ponttal
egészül ki:
[Fegyver, lõszer (töltény) és lõszerelem forgalmazási tevékenység esetén]
„i) a házilagos lõszerszereléshez és -újratöltéshez szükséges lõszerelem kizárólag az e tevékenység végzésére jogosító
engedéllyel rendelkezõ természetes személy, valamint a lõszergyártási engedéllyel rendelkezõ részére értékesíthetõ;
j) lõpor, csappantyú csak eredeti és bontatlan gyári csomagolásban hozható forgalomba; lõpor 1 kg töltõtömeget
meghaladó kiszerelésben természetes személy részére nem forgalmazható.”
7. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § A gyártási, forgalmazási engedéllyel rendelkezõ köteles a tevékenység helye szerint illetékes megyei
rendõr-fõkapitányságnak, a javítási engedéllyel rendelkezõ a lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint
illetékes rendõrkapitányságnak – Budapesten a Budapesti Rendõr-fõkapitányságnak – öt napon belül bejelenteni
a) az engedélyben szereplõ adatok megváltozását, továbbá
b) az engedélyezett tevékenység teljes vagy részleges, legfeljebb 180 napig tartó felfüggesztését, illetve
beszüntetését, valamint a tevékenység felfüggesztést követõ újrakezdését.”

8. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következõ 20/A–20/B. §-sal és az azokat
megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A házilagos lõszerszerelésre és -újratöltésre vonatkozó szabályok
20/A. § (1) A házilagos lõszerszerelésre és -újratöltésre jogosító – a 14. számú mellékletben meghatározott – engedély
kizárólag a lõfegyver, lõszer tartására jogosító engedéllyel rendelkezõnek adható meg, feltéve, hogy a kérelmezõ
a lõszer, valamint a lõszerelem tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik, illetve e feltételeket
biztosítja.
(2) A házilagos lõszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedélyt a 19. számú melléklet szerinti formanyomtatvány
benyújtásával kell kérelmezni.
(3) A rendészetért felelõs miniszter rendeletében elõírt elméleti és jártassági követelmények teljesítését a kérelmezõ
a 23. számú melléklet szerinti vizsgabizonyítvánnyal igazolja, amelyet a vizsga sikeres letételének napján a
vizsgabizottság állít ki és ad át a vizsgázónak.
(4) A vizsgabizottság elnökét és egy megfelelõ szakismerettel rendelkezõ tagját a lõfegyverek és lõszerek vizsgálatára
kijelölt szervezet vezetõje, egy tagját pedig a megyei (budapesti) rendõrfõkapitány jelöli ki.
20/B. § (1) A házilagos lõszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedéllyel rendelkezõ az engedély birtokában
jogosult
a) a lõpor és a csappantyú megvásárlására,
b) legfeljebb 5 kg lõpor és 2000 db csappantyú szállítására, valamint
c) az Ftv. 2. § 45. pontjában meghatározott tevékenység végzésére.
(2) Kizárólag az engedélyes lõfegyvertartási engedélyébe bejegyzett lõfegyverhez jogszerûen és rendeltetésszerûen
használható kaliberjelû lõszer házilagos szerelése és újratöltése engedélyezett.
(3) A lõszer házilagos szerelése és újratöltése jogosító engedély birtokában sem engedélyezett
a) peremgyújtású lõszer házilagos szerelése és újratöltése,
b) a házilagosan szerelt, illetve újratöltött lõszer forgalmazása és átadása, ide nem értve a lõfegyverek és lõszerek
vizsgálatára kijelölt szervezet részére történõ átadást, valamint
c) a lõpor és a csappantyú közforgalmú közlekedési eszközön történõ szállítása.
(4) A lõszer házilagos szerelése és újratöltése nem végezhetõ olyan helyiségben, ahol nyílt lánggal üzemelõ
berendezés található. A lõszer házilagos szerelése és újratöltése során a dohányzás, valamint a nyílt láng használatával
vagy szikraképzõdéssel járó egyéb tevékenység folytatása tilos.”

6276

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 29. szám

9. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) E rendelet eltérõ rendelkezése hiányában sportlövészetre lõfegyver tartása annak a sportolónak engedélyezhetõ,
aki sportegyesületnél leigazolt, az országos sportági szakszövetség által kiadott, érvényes versenyengedéllyel
rendelkezõ minõsített sportlövõ és rendszeres sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú lõfegyver tartását az
országos sportági szakszövetség javasolja.”

10. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § Vadászatra lõfegyver tartása annak a személynek engedélyezhetõ, aki a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben (a továbbiakban: Vtv.) a vadászati tevékenység gyakorlásához
meghatározott személyi feltételeinek megfelel. Vadásznak a Vtv.-ben nem tiltott lõfegyver tartása engedélyezhetõ.”

11. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 26. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) E rendelet eltérõ rendelkezése hiányában a rendõrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, a büntetés-végrehajtás hivatásos és a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjának
lõfegyver tartása az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel hiányában is engedélyezhetõ.”

12. §

(1) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése a következõ h) ponttal
egészül ki:
(Lõfegyver, lõszer megszerzése és tartása az alábbi szervezeteknek engedélyezhetõ:)
„h) filmgyártási célra az a gazdálkodó szervezet, amelynek – illetve közvetlen jogelõdjének – tevékenységi köre
legalább tíz éve kiterjed a filmes fegyvertechnikai és pirotechnikai szolgáltatás nyújtására és a lõfegyver, illetve
színházi fegyver gyártására vagy javítására jogosító engedéllyel rendelkezik, feltéve, hogy a gyártásra, javításra
feljogosított tagja a színházi fegyverekkel kapcsolatos gyártói (színházi fegyver hatástalanítói) tevékenységben,
valamint színházi fegyver kifejezetten filmgyártási célú üzemeltetésében legalább öt éves igazolt gyakorlattal
rendelkezik.”
(2) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Filmgyártási célra „A” kategóriába tartozó tûzfegyver tartása is engedélyezhetõ, ha a kérelmezõ rendelkezik
a lõfegyver vagy színházi fegyver gyártására, illetve javítására jogosító engedéllyel, valamint teljesíti az „A” kategóriába
tartozó tûzfegyverek és lõszereik tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeit.”

13. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31. § Színházi fegyver színházak, színpadi és egyéb elõadások megtartásával foglalkozó vagy filmforgatásban
közremûködõ gazdálkodó szervezetnek és hagyományõrzõ egyesületnek engedélyezhetõ, feltéve, hogy megfelel
a 22. számú mellékletben meghatározott mûszaki követelményeknek.”

14. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott,
valamint a gáz- és riasztófegyver viselésére, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára kiadott, továbbá
a házilagos lõszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedély visszavonásig hatályos. A házilagos lõszerszerelésre
és -újratöltésre jogosító engedélyt – valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt – a rendõrség az Ftv.
3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély visszavonásával egyidejûleg visszavonja.
(2) Az önvédelmi célú lõfegyver, valamint a 28. § (2) bekezdés g) pontjában megjelölt szervezet által az ott
meghatározott lõfegyver tartására jogosító engedély öt évig hatályos, hatályossága kérelemre alkalmanként további
öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek – azok ismételt vizsgálata alapján –
biztosítottak, és a kérelmezõ az engedély meghosszabbítását legalább harminc nappal a hatályossága lejártát
megelõzõen kérelmezi. A feltételek ismételt vizsgálata a lõfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati
jártasságot igazoló vizsga megismétlésére nem terjed ki.
(3) Az engedéllyel rendelkezõ az Ftv. 3. § (2) vagy (4) bekezdése alapján megszerzett eszközt – a lõfegyverhez tartozó
lõszer kivételével – az engedélybe történõ bejegyzés céljából nyolc napon belül köteles bemutatni a tartásának
engedélyezésére jogosult rendõri szervnek.”
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15. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Az engedélyes számára kiadott, lõfegyver tartására vonatkozó engedély, valamint az ennek meglétét igazoló hatósági
igazolvány tartalmazza)
„b) az engedélyes által jogszerûen tartott lõfegyver(ek) azonosító adatait és a bejegyzés keltét;”

16. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A szervezet részére kiadott lõfegyvertartási engedélyben fel kell tüntetni azokat a személyeket, alkalmazottakat
(a továbbiakban együtt: alkalmazott), akik a fegyver kezelését (tárolás, kiadás, visszavétel) végzik, a fegyvert
használhatják.”

17. §

(1) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A kereskedelemért felelõs miniszter rendeletében a fegyver és lõszer vizsgálatára kijelölt szervezet, valamint
a lõfegyver-kereskedõ részére történõ átadás kivételével a lõfegyver átadását – az átadás várható idõtartamának
megjelölésével – legkésõbb az átadást megelõzõ napon kiállított teljes bizonyítóerejû magánokiratba kell foglalni,
amelyet az átadott fegyver vonatkozásában az átadó részére kiadott engedély hatályosságának teljes idõtartama alatt
meg kell õrizni.”
(2) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 37. §-a következõ (8)–(10) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) Filmgyártási célú lõfegyver olyan, a filmforgatásban szerzõdés alapján közvetlenül közremûködõ személynek
engedhetõ át, aki részt vett a filmgyártási célú lõfegyvert tartó szervezet által végzett biztonsági oktatáson, ezt
aláírásával igazolta és az oktatottak elsajátításáról a lõfegyvert átengedõ személy meggyõzõdött. A biztonsági
oktatáson való részvételt igazoló dokumentumot a filmgyártási célú lõfegyver tartására jogosult szervezet az
engedély hatályosságának tartama alatt mindvégig köteles megõrizni. A fegyver átengedéséért, visszavételéért és
biztonságos mûszaki állapotáért a filmgyártási célú lõfegyvert tartó szervezet gyártásra jogosító hatósági engedéllyel
rendelkezõ tagja felel.
(9) Kizárólag olyan filmgyártási célú lõfegyver engedhetõ át, amelynek csövébe a hozzá való lõszer betöltését
akadályozó gátat vagy a fegyver ûrméretének megfelelõ lövedék kilövését megakadályozó szûkítést szereltek.
(10) Filmgyártási célú lõfegyver filmforgatás helyszínén viselhetõ és használható.”

18. §

(1) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A lõfegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy)
„a) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön – az (1a)–(1b) bekezdésben
meghatározott kivétellel, illetve jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában – vadászlõfegyverét vagy
sportlõfegyverét csak ürítve, tokban, sportcélú rövid lõfegyverét üres tárral, a fegyver és a lõszer elkülönített
csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tárolóeszközben szállíthatja, amelynek során köteles megtenni
minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a lõfegyverhez, lõszerhez illetéktelen személy ne férhessen
hozzá;”
(2) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. §-a a következõ (1a)–(1b) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A hivatásos vadász feladatának ellátása során szolgálati vadász- és maroklõfegyverét a mûködési területén belül
– a település közigazgatási belterületén, valamint a közforgalmú közlekedési eszközön történõ szállítás kivételével –
ürítetlen állapotban, illetve a tokban történõ tartást mellõzve szállíthatja.
(1b) A társas vadászat során a vadászlõfegyver tartására jogosult vadászlõfegyverét kizárólag a vadászterületen belül
– a település közigazgatási belterületén, valamint a közforgalmú közlekedési eszközön történõ szállítás kivételével –
ürítve, a tokban történõ tartást mellõzve szállíthatja.”
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(3) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A lõfegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy)
„c) fegyverét nem viselheti és nem használhatja szeszes italtól befolyásolt állapotban, illetve, ha szervezetében
kábítószer, illetve pszichotróp anyag van;”
(4) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a lõfegyvertartásra jogosító engedéllyel rendelkezik, lõfegyverének,
valamint engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának elvesztését vagy eltulajdonítását
köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye vagy tevékenységének helye szerint illetékes
rendõrkapitányságon haladéktalanul bejelenteni. Az a személy, aki gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselésére
jogosító engedéllyel rendelkezik, engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának
elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye szerint illetékes
rendõrkapitányságon haladéktalanul bejelenteni.”
19. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„42. § (1) E rendelet eltérõ rendelkezése hiányában
a) a lõfegyvert a tartására jogosult személy által állandóan lakott vagy rendszeresen, illetve alkalmanként visszatérõ
módon látogatott lakásban – szervezet esetén õrzött, vagy riasztó berendezéssel védett épületben – ürített
állapotban, a számottevõ mértékû külsõ erõhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott
szekrényben, illetéktelen személyektõl elzárva kell tárolni,
b) rövid lõfegyvert az a) pontban meghatározott egyéb feltételek betartása mellett, falhoz, padlóhoz vagy
szekrényhez rögzített, a számottevõ mértékû külsõ erõhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral
ellátott dobozban is lehet tárolni,
c) a lõszert a lõfegyvertõl elkülönítve, a számottevõ mértékû külsõ erõhatásnak is ellenálló anyagból készült és
biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy falhoz, padlóhoz, szekrényhez rögzített, a számottevõ mértékû külsõ
erõhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban, illetéktelen személyektõl elzárva kell
tárolni.
(2) A tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerõs biztonsági fóliával kell ellátni, valamint
a tárolóhelyet õrszemélyzettel kell õrizni vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel
kell ellátni
a) „A” kategóriába tartozó lõfegyver,
b) 10 darabot meghaladó számú lõfegyver, illetve 1000 darabot meghaladó számú lõszer, vagy
c) lõfegyvernek vagy lõszernek a 28. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján kiadott engedéllyel rendelkezõ szervezet
által történõ
tárolása esetén.
(3) A lõfegyver és a hozzá tartozó lõszer a tartásukra jogosult személy folyamatos jelenléte esetén elzárás, illetve
elkülönítés nélkül is tárolható.”

20. §

(1) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Lõszerelemet eredeti gyári csomagolásában, ablakkal rendelkezõ helyiségben, a számottevõ mértékû külsõ
erõhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy lefújó nyílásokkal ellátott
lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.”
(2) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 43. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Lõszerelemek tárolószekrényében kizárólag lõport és csappantyút lehet tartani. A lakás céljára szolgáló épületen
belül lõszerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem tartható 2 kg össztömegnél nagyobb mennyiségû lõpor és
5000 darabot meghaladó számú csappantyú. A nem lakás céljára szolgáló épületen belül lõszerelemek számára
kialakított tárolóhelyen nem tartható 10 kg össztömegnél nagyobb mennyiségû lõpor és 25 000 darabot meghaladó
számú csappantyú.”
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A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 45. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Lõfegyver, lõszer, színházi fegyver kivitele, behozatala, átszállítása
45. § E rendelet eltérõ rendelkezése hiányában lõfegyver, lõszer, színházi fegyver kivitelére, behozatalára, átszállítására
engedélyt az kaphat, aki (amely) annak gyártására javítására, forgalmazására vagy tartására jogosító engedéllyel
rendelkezik.”
22. §

(1) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az a személy vagy szervezet, aki (amely) az e rendelet szerint kiadott megszerzési engedéllyel rendelkezik, jogosult
annak hatályossága alatt a megszerzési engedélyben szereplõ lõfegyver, lõszer, színházi fegyver behozatalára.
Az Európai Unióhoz nem tartozó államból történõ behozatal esetén ennek tényét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
területileg illetékes alsó fokú vámszerve az engedélyen bélyegzõlenyomattal és aláírással igazolja.”
(2) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az a személy vagy szervezet, aki (amely) az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott
engedéllyel rendelkezik, jogosult annak hatályossága alatt az engedélyben szereplõ lõfegyver, lõfegyverdarab,
lõfegyvernek minõsülõ légfegyver, színházi fegyver, lõszer, lõszerelem, színházi fegyver, illetve hangtompító
behozatalára. Az Európai Unióhoz nem tartozó államból történõ behozatal esetén ennek tényét a Nemzeti Adóés Vámhivatal területileg illetékes alsó fokú vámszerve az engedélyen bélyegzõlenyomattal és aláírással igazolja.”

23. §

(1) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 48. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel nem rendelkezõ személy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
területileg illetékes alsó fokú vámszervének a 13. számú melléklet szerinti igazolása alapján jogosult lõfegyverét,
a hozzá tartozó lõszerrel együtt vadászatra, sportlövõ versenyre behozni, kivinni, illetve az ország területén átszállítani,
ha a Magyarország területén tartózkodás a 90 napot nem haladja meg.”
(2) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 48. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Magyarország területére behozott színházi fegyvert az engedélyes köteles bemutatni a kereskedelemért felelõs
miniszter rendeletében a fegyverek és lõszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek. A 22. számú mellékletben
meghatározott mûszaki követelményeknek nem megfelelõ fegyvert a behozataltól, illetve a megfelelõtlenség
megállapításától számított 8 napon belül javításra át kell adni a színházi fegyver javítására engedéllyel rendelkezõ
szervezetnek, vagy haladéktalanul gondoskodni kell az ország területérõl történõ kivitelérõl.”

24. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következõ 53/A. §-sal egészül ki:
„53/A. § E rendeletnek a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági
okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm.
rendelettel megállapított 15. § (1) bekezdését a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény
módosításáról szóló 2012. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelõzõen legyártott
lõfegyverek tekintetében is alkalmazni kell azzal, hogy a bejelentést legkésõbb a Módtv. hatálybalépését követõ
harmadik hónap utolsó napjáig meg kell tenni.”

25. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következõ 55–55/A. §-sal egészül ki:
„55. § E rendeletnek a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági
okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm.
rendelettel megállapított 32. § (1) bekezdése a Módtv. hatálybalépését megelõzõen kiadott engedélyek hatályossága
tekintetében is irányadó.
55/A. § E rendeletnek a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági
okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm.
rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés b) és d) pontjában
a Módtv. hatálybalépését megelõzõen nem említett bûncselekményi, illetve szabálysértési tényállások tekintetében,
ha az engedélyt a Módtv. hatálybalépését megelõzõen adták meg.”

6280

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 29. szám

26. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 56. §-a a következõ d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet – a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló törvény, a fegyverek, lövõkészülékek, valamint ezek lõszereinek
vizsgálatáról és a haditechnikai termékek jelölésérõl, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások
nyilvántartásáról szóló rendeletek rendelkezéseivel együtt –)
„d) a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

27. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következõ 57. §-sal és az azt megelõzõ
alcímmel egészül ki:

„A jogszabály tervezetének egyeztetése
57. § E rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében
elõírt egyeztetése megtörtént.”
28. §

29. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a) 13. számú melléklete helyébe az 1. melléklet szerinti melléklet lép,
b) 14. számú melléklete helyébe a 2. melléklet szerinti melléklet lép,
c) 16. számú melléklete helyébe a 3. melléklet szerinti melléklet lép,
d) 19. számú melléklete helyébe a 4. melléklet szerinti melléklet lép,
e) 21. számú melléklete helyébe az 5. melléklet szerinti melléklet lép,
f) a 6. melléklet szerinti 22. számú melléklettel egészül ki, valamint
g) a 7. melléklet szerinti 23. számú melléklettel egészül ki.
(1) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
1. 4. § (1) bekezdésében a „légfegyver, a színházi” szövegrész helyébe a „légfegyver, a muzeális fegyver, a színházi”,
2. 8. § (1) bekezdésében a „lõszer behozatalához” szövegrész helyébe a „lõszer, színházi fegyver behozatalához”,
3. 10. § (1) bekezdésében a „szakvizsgát, valamint” szövegrész helyébe a „szakvizsgát, a vadászpuskamûves és
a vadászpuskamûves-mester képesítést, a katonai közép- vagy felsõfokú oktatási intézményben szakirányú
– fegyverzeti – szakon szerzett diplomát, illetve képesítést, valamint”,
4. 10. § (3) bekezdésében a „szakvizsgával vagy” szövegrész helyébe a „szakvizsgával, vadászpuskamûves vagy
vadászpuskamûves-mester képesítéssel, katonai közép- vagy felsõfokú oktatási intézményben szakirányú
– fegyverzeti – szakon szerzett diplomával, illetve képesítéssel vagy”,
5. 13. §-ában az „illetve biztosítja” szövegrész helyébe az „illetve e feltételeket biztosítja”,
6. 16. §-ában a „belül megküldi az” szövegrész helyébe a „belül megküld az”,
7. 21. § (2) bekezdésében a „sportlövészetre engedélyezhetõ” szövegrész helyébe a „sportlövészetre és filmgyártási
célra engedélyezhetõ”,
8. 26. § (1) bekezdés b) pontjában a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a jogszabályban”,
9. 26. § (1) bekezdés c) pontjában a „külön jogszabály szerint” szövegrész helyébe az „a jogszabályban
meghatározottak szerint”,
10. 26. § (7) bekezdésében a „lõfegyver megszerzését és tartását kérelmezõ” szövegrész helyébe a „lõfegyver
tartására jogosító engedély megadását kérelmezõ”,
11. 29. §-ában a „szervezet a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „szervezet Magyarország területén”,
12. 33. § (1) bekezdésében a „fegyver megszerzésére és tartására irányuló” szövegrész helyébe a „fegyver tartására
jogosító engedély megadására irányuló”,
13. 34. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „Az engedélyes számára kiadott, lõfegyver tartására vonatkozó
engedély” szövegrész helyébe az „A lõfegyver tartására jogosító engedély”,
14. 37. § (5) bekezdésében az „a lõfegyver megszerzéséhez szükséges tanfolyamon” szövegrész helyébe az
„a lõfegyvertartás hatósági engedélyezésének feltételeként elõírt tanfolyamon”,
15. 38. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „A lõfegyver, gáz-” szövegrész helyébe az „A lõfegyvert, gáz-”,
16. 38. § (1) bekezdés k) pontjában a „vagy a megszerzési engedély eladói igazolását köteles” szövegrész helyébe
a „vagy az eladás tényét igazoló egyéb okiratot köteles”,
17. 38. § (1) bekezdés m) pontjában a „megszerzési engedély” szövegrész helyébe az „az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont
ca) alpontjában meghatározott engedély”,
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18. 43. § (2) bekezdésében az „egy lemezbõl készült” szövegrész helyébe az „egy fémlemezbõl készült”,
19. 47. § (2) bekezdésében a „lõszert akar a Magyar Köztársaság területérõl” szövegrész helyébe a „lõszert, színházi
fegyvert akar Magyarország területérõl”, továbbá a „lõszer gyártására” szövegrész helyébe a „lõszer, színházi
fegyver gyártására”,
20. 48. § (2) bekezdésében a „„B”, „C” és „D” kategóriájú” szövegrész helyébe az „a Magyarországon jogszerûen
tartható”,
21. 48. § (8) bekezdésében az „Az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ vám- és pénzügyõri hivatal (4)” szövegrész
helyébe az „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes alsó fokú vámszerve (4)”,
22. 49. § b) pontjában a „köteles az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ vám- és pénzügyõri hivatalnak az”
szövegrész helyébe a „köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes alsó fokú vámszervének az”,
23. 50. § (2) bekezdésében az „igazolványt az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ vám- és pénzügyõri hivatal, az”
szövegrész helyébe az „igazolványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes alsó fokú vámszerve az”,
24. 51. § (1) bekezdés b) pontjában az „a tûzfegyver azonosító” szövegrész helyébe az „a lõfegyver azonosító”,
25. 51. § (4) bekezdésében
a)
a „bejegyzett tûzfegyver birtoklásában” szövegrész helyébe a „bejegyzett lõfegyver birtoklásában”,
valamint
b)
az „a tûzfegyver elvesztését” szövegrész helyébe az „a lõfegyver elvesztését”,
26. 8. számú melléklete szerinti táblázat elsõ oszlopának elsõ sorában a „Megszerzési eng. száma” szövegrész helyébe
a „Fegyvertart. eng. száma”,
27. 8. számú mellékletének „Kitöltési tájékoztató” alcímében a „Megszerzési eng. száma: a vevõ megszerzési
engedélyén” szövegrész helyébe a „Fegyvertart. eng. száma: a vevõ fegyvertartási engedélyén”, valamint
28. 10. számú melléklete „Fegyverforgalmazási vizsgakérdések” alcímének 65. pontjában az „a megszerzési
engedéllyel rendelkezõ személy” szövegrész helyébe az „a fegyvert megszerezni kívánó személy”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
1. 1. §-a,
2. 4. § (3) bekezdésében a „megszerzését és” szövegrész,
3. 18. §-ában, 22. § d) pontjában, valamint 38. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontjában a „külön” szövegrész,
4. 21. § (1) bekezdésében, 22. §-ának nyitó szövegrészében, 25. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 28. §
(2) bekezdésének nyitó szövegrészében, valamint 28. § (3) bekezdésében a „megszerzése és” szövegrész,
5. 23. § (2) bekezdése,
6. 23. § (4) bekezdésében a „megszerzése, illetve” szövegrész,
7. 25. § (2) bekezdésében a „megszerzése,” szövegrész,
8. 26. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében, 29. §-ában, valamint 10. számú melléklete „Fegyverforgalmazási
vizsgakérdések” alcímének 4. pontjában a „megszerzésére és” szövegrész,
9. 33. § (2) bekezdése,
10. 34. § (1) bekezdés c) pontja,
11. 37. § (7) bekezdésében, valamint 11. számú mellékletében a „megszerzéséhez és” szövegrész,
12. 38. § (6) bekezdésében az „a megszerzési vagy” szövegrész,
13. 51. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „e rendelet alapján kiadott” szövegrész,
14. 10. számú melléklete „Fegyverforgalmazási vizsgakérdések” alcímének 1. pontjában az „és a megszerzési
engedély érvényességének ideje” szövegrész, valamint
15. 10. számú melléklete „Fegyverforgalmazási vizsgakérdések” alcímének 14. pontjában a „ , megszerzési
engedélyét” szövegrész.
30. §

(1) A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész
„1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok” cím 1.76. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.76. házi lõszerszerelési engedély;”
(2) A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész
„1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok” címe a következõ 1.80. ponttal egészül ki:
„1.80. vizsgabizonyítvány a házilagos lõszerszerelésre és -újratöltésre vonatkozó elméleti és gyakorlati vizsga
eredményes letételének igazolására;”
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(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és
2012. május 2-án hatályát veszti.
(2) 2012. május 1-jén lép hatályba
a) az 1. §,
b) a 2. § (3)–(4) bekezdése,
c) a 3–11. §,
d) a 13–16. §,
e) a 17. § (1) bekezdése,
f) a 18–21. §,
g) a 22. § (2) bekezdése,
h) a 23–28. §,
i) a 29. § (1) bekezdés 1–6. és 8–28. pontja,
j) a 29. § (2) bekezdés 2–15. pontja, valamint
k) a 30. §.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez
„13. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Sorszám:
Tõszelvény
................................................
név

................................................
útl. szám

................................................
Lõfegyver fajta, kategória

Kilépéskor, vámkezeléskor az illetékes alsó fokú vámszervnek kell
leadni
Sorszám:
IGAZOLÁS
Igazolom, hogy
..............................................................................................................................(név)
.............................................................................................................(útlevél szám)
....................................................(állampolgárság) Magyarország területére
................ db .............. fajtájú .............................................................kategóriájú
.............................................................................................................gyártó/típusú
..........................................................................................................gyártási számú
...................................................................................................................kaliberjelû
...................................................................... lõfegyvert és ..................db lõszert
behozott.

................................................
Gyártó, típus

................................................
Gyártási szám
................................................
Kaliberjel
........... db lõszer

Az igazolás alapján a lõfegyvert Magyarország területén 90 napig
lehet tartani és vadászaton vagy sportrendezvényen való részvétel
céljából használni.

Kelt: ............................, ......... év ....................................................... hó ......... nap
P. H.
.....................................
aláírás

Kelt

................................................
aláírás

(Szigorú számadásos tömb. Az ügyfél példányát a kérelmezõnek kell
átadni,
tõszelvény a tömbben marad.)
”
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2. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez
„14. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Címer
Sorszám:
HL123456
HÁZI LÕSZERSZERELÉSI ENGEDÉLY
Családi és utónév:
Születési hely, idõ:
Jogosult lõszerelem megszerzésére, tartására, házi lõszerszerelésre.
Az engedély hátoldala:

VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES
a személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt.
Engedélyezõ hatóság:
Engedélyezés dátuma:
”
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3. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez
„16. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
1. Feladó tagállam
3. Feladó

2. Fogadó tagállam
4. Fogadó

családi és utónév
cím (a cég székhelye)

családi és utónév
cím (a cég székhelye)

telefon
fax
5. A fegyver/lõszer leírása

telefon
melléklet

Sorsz.

Kategória

Mennyiség/
fajta

6. Kérelmezõ

fax
igen (menny
nem
......)
Gyártmány/ Kaliberjel
Egyéb
CIP
Gyártási
modell
ismertetõ
vizsg.
szám
Gyártó/típus
jelek,
Jel.
UN szám
Igen/nem
7. A fogadó tagállam illetékes hatóságának
engedélyezési nyilatkozata

név/cég
cím
Kivitel, behozatal, átszállítás indoka:

érvényes

-ig
P. H.

Tranzit ország(ok):

dátum
dátum

(aláírás)
(aláítás/bélyegzõ)
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Sorsz.

Kategória

A fegyver/lõszer leírása
Gyártmány
Mennyiség/
modell
Kaliberjel
fajta
Gyártó/típus

Egyéb
ismertetõ
jelek,
UN szám

CIP vizsg.
Jel.
Igen/nem

Gyártási
szám

Az igazolás .....................-ig érvényes, az engedélyezett lõfegyver, lõszer .............. esetben való behozatalára (kivitelére,
átszállítására) jogosít.
Az indulás várható idõpontja: ........................... Az érkezés várható idõpontja: .........................
Kelt:.........., ....... év ........... hó ..... nap
P. H.
Le certificat est valable jusqu'au ........... pour l'importation (exportation, transit) de l'arme et de la munition autorisées
........ reprise(s)
Date:.............., ..... ans ........ mois ..... jour
L. S.
.......................................
aláírás/signature”
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4. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez
„19. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Iktatószám:

/1–

KÉRELEM
Házilagos lõszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedély kiadásához
Személyi azonosító:
KÉRELMEZÕ SZEMÉLYI ADATAI
Családi és utónév:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Születési név:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idõ:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Anyja születési neve:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:
.........................................................................................................................................................................................................................................
száma:........................................................................
Állampolgárság: ............................................................................ Ország: ..........................................................................................................
Lakóhely:......................................................................................................................................................................................................................
Lõszerelem tárolás helye:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Lõfegyvertartási engedély száma:
.........................................................................................................................................................................................................................................

Kelt: .................................., ...........év..........................hó...............nap

.......................................
kérelmezõ aláírása
”
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5. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez
„21. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Lõfegyverek hatástalanítása
1. A Lõfegyver fõdarabok hatástalanításának követelményei
(1) A csõ hatástalanítása:
a) A töltényûrbe menetet kell vágni és egy – hosszú csõ esetén legalább 30 mm, rövid csõ esetén legalább 20 mm
hosszú – menetes dugót kell behajtani, amelyet hegesztéssel kell rögzíteni úgy, hogy megakadályozza a lõszer
töltényûrbe tölthetõségét.
b) Revolver dobjában minden elválasztó falat az egyes töltényûrök között, legalább a kaliberrel megegyezõ
szélességben el kell távolítani úgy, hogy csak a torkolat vagy a tûzfal felõli végén maradhat épen egy maximum
a dob teljes hosszának 1/3-át kitevõ elválasztó fal.
c) Azon lõfegyvereknél, ahol a csõ fedett vagy részben fedett, a csõbe két lyukat kell fúrni, célszerûen a fedett rész
hosszában (a hátsó lyukat a csõfarhoz a lehetõ legközelebb, de a dugó elõtt kell elhelyezni), legalább a kaliber
felének megfelelõ átmérõvel. A furatok aljára önedzõ hegesztési pontot kell kialakítani.
A két lyuk között, a csõfalat át kell vágni. A vágott rés szélessége a csõfurat átmérõjének függvényében:
Csõfurat átmérõ
Résszélesség minimum
13 mm-ig
4 mm
13 mm felett
6 mm
Félautomata pisztolyoknál a felhasított rész hossza legalább a csõhossz 3/4 része legyen.
d) Azon lõfegyvereknél, ahol a csõ fedetlen, a c) alpont szerint kell eljárni azzal a kiegészítéssel, hogy a felhasított rész
hossza legalább a csõhossz 1/3 része legyen. A felhasítás helyett rövid fegyvereknél 3 db, hosszú fegyvereknél
6 db, legalább 6 mm átmérõjû, egymás után elhelyezett furat is alkalmazható.
e) Revolver esetében, ha a csõ nem cserélhetõ, a tokon keresztül a csõbe egy legalább a kaliber felének megfelelõ
átmérõjû, de minimum 4,5 mm átmérõjû keresztcsapot kell elhelyezni úgy, hogy az a csövet a tokkal összefogja,
a csap mindkét végére egy-egy önedzõ hegesztési pontot kell elhelyezni.
f) A fegyvercsövön lévõ adogatópályát le kell munkálni.
(2) A tok hatástalanítása:
a) Azoknál a fegyvereknél, ahol a csõ a tokhoz mereven kapcsolódik, a tokot a csõfarnál két oldalról át kell fúrni,
legalább 60 fokos kúpos furattal, amelynek átmérõje alul a kaliber méretének felel meg. Az így elkészített furaton
keresztül a csövet és tokot hegesztéssel kell egymáshoz rögzíteni.
b) Félautomata pisztolyok esetében a vezetõsínt mindkét oldalon legkevesebb 2/3 részben, a töltényfelvezetõ részt
(adogatópályát) teljesen el kell távolítani a tokról.
c) Revolver esetében a csõ hatástalanításának az (1) bekezdés e) alpontja szerinti elvégzése egyben megfelel a tok
(keret, váz) hatástalanításának is.
(3) A zárszerkezet hatástalanítása:
a) A tûzfal (lökõlap, zárhomlokfal) felületét (a billenõ-csövû fegyverek, és a revolverek kivételével) 45 fokban,
lehetõleg teljes mértékben, de legalább az ütõszeg furat felsõ széléig le kell munkálni. Az ütõszeget el kell
távolítani, vagy az ütõszegcsúcsot le kell vágni. Az ütõszeg-furatot önedzõ hegesztéssel ki kell tölteni.
b) Billenõ-csövû fegyver tûzfalának távolabb kell kerülnie a töltényfenéktõl. A tûzfal anyagának eltávolítása
120 fokos szögben történjen, kivéve, ha a csõfar ezt nem teszi lehetõvé, ilyenkor a kialakítható legnagyobb szöget
kell elérni.
c) Billenõ-csövû fegyverek, illetve revolverek esetén az ütõszeg-furatot legalább 5 mm átmérõre fel kell fúrni, és
önedzõ hegesztéssel ki kell tölteni.
d) A zárak reteszelõ felületeit oly mértékben le kell munkálni, hogy az ne tegye lehetõvé a reteszelést. Billenõ csövû
fegyvereknél a reteszek (reteszlapok, reteszcsapok) reteszelõ felületét legalább 2/3 részben le kell munkálni.
e) Gázelvételes zárszerkezetû automata fegyvereknél a gázdugattyút és a gázrendszert vágással vagy hegesztéssel
mûködésre alkalmatlanná kell tenni.
f) Tömegzáras zárszerkezetû automata fegyvereknél a zártömeget lemunkálással legalább 50%-kal le kell
csökkenteni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a zártestet egy zárat imitáló acéldarabbal kell helyettesíteni.
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2. Kiegészítõ rendelkezések
(1) Minden esetben, ahol hegesztés van elõírva és azt nem fémes, vagy nem hegeszthetõ ötvözetbõl készült alkotóelem
miatt nem lehet elvégezni, helyettesítõ technológiát kell kidolgozni. A tervezett helyettesítõ technológiáról
technológiai leírást kell készíteni, azt a vizsgálónak be kell mutatni. A hatástalanítást csak a Vizsgáló által jóváhagyott
helyettesítõ technológiával lehet elvégezni.
(2) Amennyiben fedett részben helyezkedik el, a kakast, az ütõcsapot, az ütõszeget, a tûzváltót normál mûködésre
alkalmatlanná kell tenni. Automata fegyverek esetén az elsütõszerkezet alkatrészeit egymáshoz kell hegeszteni.
(3) A csövet és a tokot – amennyiben az lehetséges – egymáshoz elválaszthatatlanul kell rögzíteni.
(4) Hevederes adogatású fegyvereknél a hevedertovábbító mechanizmust hegesztéssel kell mûködésképtelenné tenni.
(5) Speciális hatástalanítási eljárást kell kidolgozni arra a tûzfegyverre, amelyet – a fegyverszerkezet mûködésének
szemléltetésére alkalmas – metszetté kívánnak átalakítani. Az átalakítás tervezett módjáról elõzetesen technológiai
leírást kell készíteni, azt a Vizsgálónak be kell mutatni. Az átalakítást csak a Vizsgáló által jóváhagyott helyettesítõ
technológiával lehet elvégezni.
(6) Hatástalanított lõfegyvert a vizsgálatok végzésére kijelölt szervezetnél vizsgálatra kell bemutatni az alábbiak szerint:
a) A hatástalanított fõdarabokat el kell látni a hatástalanítást végzõ nevével, bejegyzett védjegyével, vagy a
Vizsgálónál regisztrált azonosító jelével.
b) A hatástalanítás valamennyi technológiai részletének maradéktalan betartásáért a fegyver hatástalanítását végzõ
személy, szervezet tartozik felelõsséggel.
c) A fegyverhez annak vizsgálatra bemutatásakor csatolni kell az átalakítást végzõ nyilatkozatát arról, hogy az
átalakítás módja maradéktalanul megfelel a fenti követelményrendszernek.
d) Amennyiben a fegyver átalakításának módja a Vizsgáló által jóváhagyott helyettesítõ technológiával történik,
csatolni kell az átalakítás során használt technológia leírását is.
e) A nyilatkozatot és a technológiai leírást a Vizsgáló megõrzi, csak annak birtokában kerülhet sor a hatástalanított
fegyver egyedi vizsgálatára.
f) Ha a fõdarabokon elvégzett hatástalanítási mûveletek a külsõleg látható jegyek alapján megfelelnek az
elõírásnak, illetve a jóváhagyott helyettesítõ technológiának, akkor a Vizsgáló a hatástalanítás próbajelét
a fõdarabokra elhelyezi és kiállítja a fegyver hatástalanított állapotát igazoló tanúsítványt.
g) A vizsgálatot követõen a hatástalanítást végzõ köteles hegesztéssel megszüntetni a fegyver roncsolásmentes
szétszedhetõségét.”

6. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez
„22. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Színházi fegyverek elõállítása
Színházi fegyvert tûzfegyverbõl olyan módon kell kialakítani, hogy az a fegyverhez eredetileg használható lõszer
befogadására ne legyen alkalmas, a csõben és a csõtorkolatban elhelyezett szûkítések megakadályozzák ûrméretes
lövedékek kilövését. A gyártási technológia biztosítsa, hogy a fegyverbõl a lõszer betöltését akadályozó gátat, vagy
a csõtorkolatnál elhelyezett, ûrméretes lövedék kilövését akadályozó szûkítést roncsolásmentes módon ne lehessen
eltávolítani. Revolvereknél valamennyi töltényûrbe és a csõbe roncsolásmentes módon nem eltávolítható szûkítést
kell szerelni.
Cserélhetõ csövû lõfegyverekbõl készült színházi fegyvereknél a fegyver tokrészét – vagy félautomata pisztolyok
esetén a szánt – úgy kell módosítani, hogy abba a fegyverhez való eredeti tûzfegyver-csõ roncsolásmentes módon ne
legyen beszerelhetõ.
A csõben található egyéb szûkítéseket kicsavarodás, kiesés ellen ragasztással, forrasszal, illetve csappal rögzíteni kell.”
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7. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez
„23. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Sorszám:

VIZSGABIZONYÍTVÁNY
Igazolom, hogy .................................................... (név) ............................................. (szül. hely és idõ) ....................................... (lakcím)
a megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányság elõtt a házilagos lõszerszerelésre és -újratöltésre vonatkozó elméleti és
gyakorlati vizsgát eredményesen letette.

...............................20 .............
.........................................
bizottság elnöke
P. H.
...................................
bizottsági tag

...................................
bizottsági tag
”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 9/2012. (III. 12.) BM rendelete
a polgárõrök szakmai ismereteinek bõvítésében való közremûködés rendõrségi feladatairól
A polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § a) pontja alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az éves képzési terv tartalmazza a polgárõrök képzésében és szakmai ismereteik bõvítésében való rendõrségi
közremûködés tárgyévben esedékes részletes feladatait és a képzés tematikáját.
(2) Az éves képzési tervet az Országos Polgárõr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) elnökének javaslata alapján az országos
rendõrfõkapitány hagyja jóvá.
(3) A polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.)
6. § (1) bekezdése szerinti szervek a Ptv. 6. § (2) bekezdése szerinti együttmûködés keretében tárgyév február 1.
napjáig küldhetik meg az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére az éves képzési tervvel
kapcsolatos javaslataikat.
(4) Az éves képzési terv tartalmazza különösen
a) a Ptv. 3. § (1) bekezdése szerinti, polgárõri alapfeladatok ellátásának,
b) a Ptv. 3. § (2) bekezdése szerinti, polgárõri kiegészítõ feladatok ellátásának,
c) a Ptv. 15. § (6) bekezdése szerinti, az egységes digitális rádió-távközlõ rendszer használatának,
d) a Ptv. 16. § (1) bekezdése szerinti, a rendõrségnél rendszeresített hatóanyag tartalmú és töltõanyag tömegû vegyi
eszköz polgárõri szolgálat során történõ tartásának és alkalmazásának,
e) a sérült Ptv. 16. § (2) bekezdése szerinti, jogszabályban meghatározott segítségnyújtásának,
f) a Ptv. 17. § (2) bekezdése szerinti, a polgárõri szolgálat ellátása során a gépjármûvön figyelmeztetõ jelzést adó
készülék mûködtetésének,
g) gépjármûvel történõ közterületi járõrszolgálat ellátásához kapcsolódóan, a gépjármû menetlevele Ptv.
17. § (3) bekezdése szerinti vezetésének,
h) a Ptv. 18. § (1) bekezdése szerinti, a polgárõri szolgálat ellátása során szabálysértés, bûncselekmény elkövetésén
tetten ért személy cselekmény abbahagyására történõ felszólításának, a cselekmény folytatása
megakadályozásának és a bûncselekmény, valamint a tulajdon elleni szabálysértés elkövetésén tetten ért személy
visszatartásának,
i) a Ptv. 18. § (2) bekezdése szerinti visszatartott személy törvény szerint eljárni jogosult hatóság részére történõ
átadásának, valamint e hatóság értesítésének,
j) a Ptv. 20. § (1)–(3) bekezdése szerint, a jelzõõri feladat ellátásának,
k) a Ptv. 21. § (1) bekezdése szerinti, körözött személyek, gépjármûvek és más tárgyak felkutatásának,
azonosításának, valamint holttestek személyazonossága megállapításának, valamint
l) a Ptv. 22. § (1) bekezdése szerinti, az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által közterületen
közbiztonsági, valamint bûnmegelõzési és bûnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhetõ módon
elhelyezett képfelvevõ eszközök által rögzített képek megfigyelésében történõ közremûködésnek
az oktatásával kapcsolatos tárgyévi rendõrségi feladatokat, a képzés tematikáját, továbbá a képzésnapok várható
idõpontjait, helyszíneit és a végrehajtással kapcsolatos egyéb rendelkezéseket.
(5) Az éves képzési tervet az országos rendõrfõkapitány tárgyév március 31. napjáig hagyja jóvá.
(6) Az éves képzési terv összeállításakor figyelembe kell venni a képzésre váró polgárõrök számát, valamint területi
megoszlásukat.

2. §

A Ptv. 6. § (1) bekezdése alapján a rendõrséggel kötött együttmûködési megállapodás keretében a polgárõrök
képzése során a rendõrség kijelölt munkatársai oktatják az 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának
szabályaira vonatkozó rendészeti ismereteket.
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3. §

A Ptv. 6. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott együttmûködési megállapodás a polgárõrök szakmai ismereteinek
bõvítésében való rendõrségi közremûködéssel összefüggésben tartalmazza különösen
a) az OPSZ részére átadásra kerülõ, képzési programok elõsegítésére szolgáló tárgyi eszközök, valamint a képzésre
biztosított helyiségek használatára,
b) a rendõrséggel összefüggõ képzési programokra vonatkozó kapcsolattartás módjára, az együttmûködéssel
kapcsolatban eljárásra jogosult rendõri szervek kijelölésére, és
c) a rendõrség, valamint a rendõrségi tanintézetek által tartott oktatásokkal és a rendelkezésre bocsájtott
helyiségekkel kapcsolatban felmerült költségekre
vonatkozó megállapodást.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ 3. napon lép hatályba.
(2) 2012-ben az 1. § (3) bekezdésében meghatározott javaslatok megküldésére 2012. május 15-ig, az 1. § (5) bekezdése
szerinti jóváhagyásra 2012. június 15-ig kerülhet sor.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A nemzeti erõforrás miniszter 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelete
egyes biocidokkal és élelmiszerekkel összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról
az 1. és a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §
c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrõl szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet módosítása
1. §

A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrõl szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg
lép.
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2. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása
2. §

(1) A különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága és kerületi
állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatala – az arra okot adó körülmény elhárításának igazolásáig –
ideiglenesen felfüggeszti a termék forgalmazását, ha a különleges élelmiszer nem felel meg a vonatkozó
élelmiszer-biztonsági és minõségi követelményeknek.”
(2) A különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
a) 10. § (1) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságai” szövegrész helyébe az
„élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságai, valamint a kerületi állategészségügyi és
élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok” szöveg,
b) 10. § (2) bekezdésében a „központi és területi laboratóriumai” szövegrész helyébe a „laboratóriumai” szöveg
lép.

3. Az étrend-kiegészítõkrõl szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása
3. §

4. §

(1) Az étrend-kiegészítõkrõl szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdésében az
„A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
(2) Az R. 14. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ez a rendelet
a) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek az élelmiszerekhez, köztük az étrend-kiegészítõkhöz hozzáadható vitaminok és ásványi anyagok,
valamint ezek formái listáinak tekintetében történõ módosításáról szóló 2009. november 30-i 1170/2009/EK bizottsági
rendelet,
b) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek, valamint a 953/2009/EK bizottsági rendeletnek az élelmiszerekhez hozzáadható ásványi anyagok
jegyzéke tekintetében történõ módosításáról szóló 2011. november 14-i 1161/2011/EU bizottsági rendelet 1. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosítása
5. §

A biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM
együttes rendelet (a továbbiakban: Br.) 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az OKBI-ben mûködõ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (a továbbiakban: ETTSZ) felelõs a
forgalomba hozott biocid termékekre vonatkozó információk gyûjtéséért, beleértve a termékek kémiai összetételét,
továbbá az elektronikus információk rendelkezésre bocsátásáért olyan esetben, amikor biocid terméktõl eredõ
mérgezés gyanúja merül fel. Az információk csak orvosi kérésre, megelõzõ és gyógyító célú intézkedések érdekében
használhatók fel. Az ETTSZ és az informatikai nyilvántartó rendszer ezeket az adatokat más célra nem adja ki és az
adatszolgáltatásról naplót vezet.”

6. §

(1) A Br. 30. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az átmeneti idõszakban nem engedélyköteles, valamint az átmeneti idõszakban nem e rendelet alapján
engedélyezett biocid terméket a gyártó vagy importáló méregfelügyeleti nyilvántartás, valamint az átmeneti
idõszakban a biocid termékek nyilvántartása céljából a gyártás vagy az import megkezdésétõl számított 90 napon
belül bejelenti az OKBI-nek. Ha a biocid termék az átmeneti idõszak alatt e rendelet alapján csak engedély birtokában
forgalmazható, a termék bejelentését 2014. május 14-éig csak érvényes és hatályos engedély birtokában lehet
megtenni. A biocid terméknyilvántartásra a 19. §-nak a bizalmas adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni
kell. A bejelentést a 10. számú melléklet szerinti tartalommal elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs
Rendszer által biztosított módon kell megtenni. A bejelentés adatainak változását szintén jelenteni kell. A bejelentés
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fogadásáról – amennyiben az az átmeneti rendszerben nem engedélyköteles termékre vonatkozik – az OKBI 15 napon
belül visszaigazolást küld. Ha a biocid termék az átmeneti idõszak alatt e rendelet alapján csak engedély birtokában
forgalmazható, a termék OKBI felé történõ bejelentését a benyújtott engedélykérelem kedvezõ elbírálását követõen
az OTH elvégzi.”
(2) A Br. 30. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a forgalomban lévõ biocid termékben található összes hatóanyag felkerül az 1. vagy az 1/a) számú melléklet
szerinti közösségi jegyzékbe, a jegyzékbe való felvétel napjáig – amely megegyezik a mellékletnek a felvétel napját
tartalmazó oszlopában az adott hatóanyagnál feltüntetett dátummal – a biocid termék gyártója, illetve importálója
köteles a 3. § (1) bekezdésében meghatározott engedély vagy regisztráció iránti kérelmet benyújtani. Ebben az
esetben a biocid termék az engedély, illetve a regisztrációs okirat kiadásáig vagy az erre irányuló kérelem elutasítását
követõ hat hónapig tovább forgalmazható. Ha az engedély, illetve a regisztráció iránti kérelem benyújtására a
megadott idõpontig nem kerül sor, a biocid termék a határidõ lejártát követõen nem forgalmazható. A kérelmet
elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon lehet benyújtani.”
(3) A Br. 30. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az elsõ termékengedély megadását követõ 60 napon belül a kérelmezõnek be kell nyújtania a más tagállamban
kiadott engedély elismeréséhez szükséges, a 4. § szerinti dokumentumokat az OTH-nak. A dokumentumokat
elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon lehet benyújtani. Ha a döntést
követõ 60 napon belül az elismeréshez szükséges dokumentumok beadására nem kerül sor, a termék a határidõ
lejártát követõen nem forgalmazható. A termék engedélyezésének elutasítása esetén a termék a döntés
hatálybalépését követõ hat hónap eltelte után nem forgalmazható.”
(4) A Br. 30. §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az egyes biocidokkal és élelmiszerekkel összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2012. (III. 12.)
NEFMI rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított (8) bekezdést a MódR. hatálybalépését követõen megadott
termékengedélyek esetében kell alkalmazni.”
7. §

A Br. 31. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (5) bekezdésben felsorolt biocid termék az OEK szakvéleménye alapján az OTH által kiadott engedély
birtokában hozható forgalomba. Az engedély iránti kérelmet az OTH-nak címezve az OEK-hez kell benyújtani.
A 3. terméktípusba tartozó felület-fertõtlenítõszerek szakvéleményezésére irányuló eljárásban az MgSzH szakértõként
vesz részt. Az engedélykérelemnek a 9. számú melléklet 3. pontja szerinti, a szakvéleményezéshez szükséges adatokat
tartalmaznia kell.”

8. §

A Br. 32. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet – a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénnyel együtt – a biocid termékek forgalomba
hozataláról szóló 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító
2006/50/EK, 2006/140/EK, 2007/20/EK, 2007/47/EK, 2007/69/EK, 2007/70/EK, 2008/15/EK, 2008/16/EK, 2008/75/EK,
2008/77/EK, 2008/78/EK, 2008/79/EK, 2008/80/EK, 2008/81/EK, 2008/85/EK, 2008/86/EK, 2009/84/EK, 2009/85/EK,
2009/86/EK, 2009/87/EK, 2009/88/EK, 2009/89/EK, 2009/91/EK, 2009/92/EK, 2009/93/EK, 2009/94/EK, 2009/95/EK,
2009/96/EK, 2009/98/EK, 2009/99/EK, 2009/107/EK, 2009/150/EK, 2009/151/EK, 2010/5/EU, 2010/7/EU, 2010/8/EU,
2010/9/EU, 2010/10/EU, 2010/11/EU, 2010/50/EU, 2010/51/EU, 2010/71/EU, 2010/72/EU, 2010/74/EU, 2011/10/EU,
2011/11/EU, 2011/12/EU, 2011/13/EU és 2011/71/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

9. §

10. §

(1) A Br. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A Br. 8. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(3) A Br. 10. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
A Br. 8. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 10. §
(1) bekezdésében a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 11. § (1) bekezdésében
a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 13. § (2) bekezdésében az „a Magyar
Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 26. § (1) bekezdésében az „A Magyar
Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 30. § (2) bekezdésében az „a Magyar
Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.
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5. A dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló
14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet módosítása
11. §

(1) A dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló 14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet
3. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E rendelet nem alkalmazható attól a naptól, amikor a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl,
engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv
módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi
irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló
2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletében a dimetil-fumarátra
vonatkozó korlátozások hatályba lépnek.”
(2) A dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló 14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „2012.” szövegrész helyébe a „2013.” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „2010/153/EU és 2011/135/EU” szövegrész helyébe a „2010/153/EU, 2011/135/EU és
2012/48/EU” szöveg
lép.

6. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–8. §, a 9. § (2) és (3) bekezdése, a 10. §, valamint az 1., a 3. és a 4. melléklet az e rendelet kihirdetését követõ
8. napon lép hatályba.
(3) A 9. § (1) bekezdése és a 2. melléklet 2013. május 1-jén lép hatályba.
(4) Ez a rendelet 2013. május 2-án hatályát veszti.

13. §

(1) Ez a rendelet a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a kreozot hatóanyagként való felvétele
céljából történõ módosításáról szóló 2011. július 26-i 2011/71/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek, valamint a 953/2009/EK bizottsági rendeletnek az élelmiszerekhez hozzáadható ásványi anyagok
jegyzéke tekintetében történõ módosításáról szóló 2011. november 14-i 1161/2011/EU bizottsági rendelet 1. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(3) Ez a rendelet a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalomba hozatala vagy piaci hozzáférhetõvé tétele
megtiltásának a tagállamok számára való elõírásáról szóló 2009/251/EK határozat érvényességének
meghosszabbításáról szóló 2012. január 26-i 2012/48/EU bizottsági végrehajtási határozatnak való megfelelést
szolgálja.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklete a 2.3.14. pontot követõen a következõ 2.3.14a. és 2.3.14b. ponttal egészül ki:
„2.3.14a. vas-ammónium-foszfát
2.3.14.b. vas-nátrium-EDTA”
2. Az R. 2. számú melléklete a 2.8.8. pontot követõen a következõ 2.8.9. ponttal egészül ki:
„2.8.9. nátrium-szulfát”
3. Az R. 2. számú melléklete a 2.9. pontot követõen a következõ 2.9.a. ponttal egészül ki:
„2.9.a. kálium-szulfát”

1. A Br. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 43. sorral egészül ki:

[Sorszám

Kreozot EK-szám:
232-287-5 CAS-szám:
8001-58-9

A hatóanyag minimális
tisztasága a forgalomba
hozott biocid termékben

A felvétel napja

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

„B” vagy „C” osztályú
2013. május 1. 2015. április 30.
kreozot
az EN 13991:2003
európai szabvány
meghatározása szerint

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések(2)]

2018. április 30.

8

6295

Kreozotot tartalmazó
biocid termék csak
olyan felhasználási
mód tekintetében
engedélyezhetõ, amely
esetében az eljáró
hatóság által a
kérelmezõtõl kért, a
helyettesítés mûszaki
és gazdasági
megvalósíthatóságáról
szóló elemzés vagy
egyéb, a hatóság
rendelkezésére álló
információ alapján
megállapítható, hogy
nincsen megfelelõ
helyettesítõ anyag.
Ilyen termék
engedélyezése esetén
az OTH legkésõbb
2016. július 31-ig
jelentést nyújt be a
Bizottságnak,
amelyben
megindokolja, hogyan
állapította meg, hogy
az adott anyagnak
nincs megfelelõ
helyettesítõje,
valamint jelzi,
Magyarország miként
mozdítja elõ a
helyettesítõ anyagok
kifejlesztését.
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Kreozot

IUPAC-név, azonosító számok

•

43.

Közhasználatú
név

MAGYAR KÖZLÖNY

2. melléklet a 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelethez

Közhasználatú
név

IUPAC-név, azonosító számok

A hatóanyag minimális
tisztasága a forgalomba
hozott biocid termékben

A felvétel napja

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

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések(2)]

MAGYAR KÖZLÖNY

A hatóanyagot az e
mellékletbe való
felvételének
megújítása elõtt a 10. §
(6) bekezdés a)
pontjával összhangban
összehasonlító
kockázatértékelésnek
kell alávetni.
A termékengedélyezés
iránti kérelemnek az
5. §-sal és a 6. számú
melléklettel
összhangban történõ
elbírálása során –
amennyiben ez az
adott termék esetében
releváns – értékelni kell
azon felhasználási vagy
expozíciós
körülményeket,
valamint a környezeti
elemeket és
népességcsoportokat
érintõ azon
kockázatokat, amelyek
nem szerepeltek
reprezentatív módon
az uniós szintû
kockázatértékelésben.
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Közhasználatú
név

IUPAC-név, azonosító számok

A hatóanyag minimális
tisztasága a forgalomba
hozott biocid termékben

A felvétel napja

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

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések(2)]
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Az engedély a
következõ feltételekkel
adható ki:
1. A kreozot csak a
vegyi anyagok
regisztrálásáról,
értékelésérõl,
engedélyezésérõl és
korlátozásáról (REACH),
az Európai
Vegyianyag-ügynökség
létrehozásáról, az
1999/45/EK irányelv
módosításáról,
valamint a 793/93/EGK
tanácsi rendelet, az
1488/94/EK bizottsági
rendelet, a 76/769/EGK
tanácsi irányelv, a
91/155/EGK, a
93/67/EGK, a
93/105/EK és a
2000/21/EK bizottsági
irányelv hatályon kívül
helyezésérõl szóló,
2006. december 18-i
1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi
rendelet XVII.
melléklete 31.
bejegyzése második
oszlopának
2. pontjában említett
feltételekkel
használható.
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Közhasználatú
név

IUPAC-név, azonosító számok

A hatóanyag minimális
tisztasága a forgalomba
hozott biocid termékben

A felvétel napja

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

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések(2)]
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2. A kreozot nem
használható az
1907/2006/EK rendelet
XVII. melléklete
31. bejegyzése
második oszlopának
3. pontjában felsorolt
felhasználási módokra
szánt faanyag
kezelésére.
3. Megfelelõ
kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell
hozni annak
érdekében, hogy a
munkavégzõk –
ideértve a további
felhasználókat is – a
faanyag kezelésekor,
illetve a kezelt faanyag
mozgatásakor az
1907/2006/EK
rendeletnek és a
munkájuk során
rákkeltõ anyagokkal és
mutagénekkel
kapcsolatos
kockázatoknak kitett
munkavállalók
védelmérõl szóló,
2004. április 29-i
2004/37/EK európai
parlamenti és tanácsi
irányelvnek
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Közhasználatú
név

IUPAC-név, azonosító számok

A hatóanyag minimális
tisztasága a forgalomba
hozott biocid termékben

A felvétel napja

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

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések(2)]
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[hatodik egyedi
irányelv a 89/391/EGK
tanácsi irányelv 16.
cikkének (1) bekezdése
értelmében]
megfelelõen védve
legyenek az anyagnak
való expozícióval
szemben.
4. Megfelelõ
kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell
hozni a talaj és a víz
védelmére. Az
engedélyezett
termékek címkéin és –
adott esetben –
biztonsági adatlapjain
fel kell tüntetni, hogy a
frissen kezelt faárut a
kezelést követõen
fedett helyen vagy
folyadékot át nem
eresztõ, szilárd aljzatú
helyen – illetve
mindkét feltételnek
megfelelõ helyen – kell
tárolni a talajba vagy
vízbe irányuló
közvetlen veszteségek
elkerülése érdekében,
valamint azt, hogy a
kiszivárgó
szerfelesleget
újrafelhasználás vagy
ártalmatlanítás céljából
össze kell gyûjteni.
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3. melléklet a 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelethez
1. A Br. 8. számú melléklet 6. alcíme a következõ 10. ponttal egészül ki:
„10. Az irtószerek felhasználását a munkavégzés helyén dokumentálni kell. A dokumentáció tartalmazza az elvégzett
tevékenységet (irtás vagy monitorozás), a kártevõ megnevezését, mely ellen védekezik, annak idõpontját, a
felhasznált irtószer megnevezését, hatóanyagát, a kezelt terület nagyságát, a munkavégzõ nevét, engedély számát, a
felhasznált irtószer biztonsági adatlapját, a munkavégzés utáni teendõket.”
2. A Br. 8. számú melléklet 6. alcíme a következõ 17. ponttal egészül ki:
„17. Az I. forgalmi kategóriájú növényvédõszerrel végzett 50-500 m3 , valamint az 500 m3 feletti légtérgázosítást az
egészségügyi gázmester a munkavégzés megkezdése elõtt 48 órával köteles írásban bejelenteni a munkavégzés helye
szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézethez.”
3. A Br. 8. számú melléklet 6. alcím 22. pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Egyes irtószer-kijuttatási eljárásokra vonatkozó különleges elõírások:)
„d) szabadban melegködképzéssel/hidegködképzéssel/ULV-eljárással/permetezéssel történõ rovarirtás esetén a
méhek védelme érdekében 400 m2 feletti terület kezelésekor, legkésõbb a kezelés megkezdését megelõzõ
munkanapon 9 óráig bejelentést kell tenni a méhek vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartást vezetõ települési
(fõvárosi kerületi) önkormányzat jegyzõjének. Ebben közölni kell a kezelendõ terület helyét és nagyságát, a rovarirtás
kezdetének és befejezésének idõpontját, az alkalmazásra kerülõ irtószert, továbbá a kijuttatás módját.”

4. melléklet a 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelethez

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

„10. számú melléklet a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelethez
Biocid termék bejelentésének adattartalma
A bejelentõ
neve
telephelyének címe (a megye megjelölésével)
telefonszáma, telefax, e-mail elérhetõsége
A felelõs személy
neve
elérhetõsége (postacíme)
telefonszáma, telefax, e-mail elérhetõsége
A biocid termék megnevezése
A biocid terméknek az 5. számú melléklet szerinti besorolására vonatkozó adatok (fõcsoport és terméktípus)
Tájékoztatás arról, hogy amennyiben több célra kívánja forgalmazni a biocid terméket, valamennyi terméktípus
felsorolandó
Engedély/szakvélemény száma (ha a termék engedély-/szakvélemény köteles)
Hatóanyag (hatóanyagok) megnevezése a 8. § (9) bekezdése szerint
Hatóanyag (hatóanyagok) CAS- vagy EU-száma
Pontos és részletes összetétel [megnevezés (szabadnév, IUPAC/CA név), CAS-/EU-szám, mennyiség]
A következõ nyilatkozat: „Tanúsítom, hogy a biocid termék és a termékben szereplõ komponensek teljesítik a kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben elõírt
kötelezettségeket.”
Dátum, név
Biocid termék bejelentéséhez tartozó visszaigazolás adattartalma
Bejelentés-azonosítási szám
A bejelentõ
neve
telephelyének címe (a megye megjelölésével)
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
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A biocid termék megnevezése
Terméktípus
A bejelentést fogadó intézet megnevezése
Nyomtatás után: Dátum, aláírás
Biocid termék változás bejelentésének adattartalma
A bejelentés azonosítója
A biocid termék megnevezése
A bejelentõ neve
A bejelentõ címe
A bejelentõ telefonszáma, faxszáma, e-mail elérhetõsége
A bejelentés során megadott és megváltozott adatok felsorolása vagy nyilatkozat a forgalmazás megszûnésérõl
Dátum
Cégazonosító
Biocid termék változás bejelentéséhez tartozó visszaigazolás adattartalma
A bejelentés azonosítója
A biocid termék megnevezése
A bejelentõ neve
A bejelentõ címe
A bejelentést fogadó intézet megnevezése
Dátum, aláírás”

6301

6302

IX.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 29. szám

Határozatok Tára

A Kormány 1059/2012. (III. 12.) Korm. határozata
Integrált Közigazgatási Központ létrehozásáról a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
egységes elhelyezése céljából
A Kormány kiemelten kezeli az állampolgárok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítását, azok könnyebb elérésének
megteremtését, valamint szükségesnek tartja a hatékony és költségtakarékos államigazgatás megteremtését és hosszú távú
mûködtetését. Az Ereky-terv alapján kiemelt jelentõségûnek tartja a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törzshivatala és
tatabányai szakigazgatási szervei egységes, integrált elhelyezésének mihamarabbi megoldását.
A Kormány
1. egyetért a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törzshivatala és tatabányai szakigazgatási szervei egységes
elhelyezésének koncepciójával, az Integrált Közigazgatási Központ kialakításával.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
2. elvi egyetértését adja, hogy az Integrált Közigazgatási Központ kialakítása a kiemelt költségtakarékossági szempontok
alapján, megfelelõ állami tulajdonú ingatlan hiányában hosszú távú bérleti jogviszony létesítésével is biztosítható
legyen.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal bevonásával
intézkedjék a kormányhivatal elhelyezési igénye és a szükséges dokumentáció jogszabályszerû benyújtásáról.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján gondoskodjon az Integrált
Közigazgatási Központ elhelyezéséhez szükséges elhelyezési eljárás jogszerû lefolytatásáról.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. március 14.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1060/2012. (III. 12.) Korm. határozata
az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a Büntetés-végrehajtás Központi
Kórház (Tököl) és a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelõ Részleg (Algyõ-Nagyfa) közös
telephelyre integrálásával összefüggõ feladatokról
1. A Kormány egyetért azzal, hogy az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a
Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) és a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelõ Részleg
(Algyõ-Nagyfa) közös telephelyre integrálása az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Szent
László Kórház telephelyén valósuljon meg.
2. A Kormány felkéri a nemzeti erõforrás minisztert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy az
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Szent László Kórház telephelyének a
büntetés-végrehajtási egészségügyi központ számára szükséges területrésze a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága vagyonkezelésébe kerüljön.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
2013. december 31.
3. A Kormány felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzeti erõforrás minisztert, vizsgálja meg, hogy a
büntetés-végrehajtási egészségügyi létesítmény megvalósításának forrásául szolgálhatnak-e és milyen módon a
Budapest XII., Budakeszi út 48/b. (volt BM Szanatórium, hrsz.: 10503/4, 10875/4) és a Budapest VII., Városligeti
fasor 9–11. (volt BM Központi Kórház, hrsz.: 33505) szám alatti, állami tulajdonban lévõ, volt egészségügyi célú
ingatlanok.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. december 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1061/2012. (III. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Lovas Programban meghatározott feladatokról és a kiemelt feladatok végrehajtásához
szükséges intézkedésekrõl
A Kormány a lovaságazat mûködõképességének fenntarthatósága, és jelenlegi állapotának javítása érdekében felhívja a nemzeti
lovas stratégia kialakításáért és a végrehajtás koordinálásáért felelõs miniszterelnöki megbízottat (a továbbiakban: miniszterelnöki
megbízott), hogy a Nemzeti Lovas Programban meghatározott célok elérése érdekében szükséges jogalkotási lépésekre tegyen
javaslatot az érintett minisztereknek, és a végrehajtás koordinálásában vegyen részt, különös tekintettel az alábbi pontokra:
1. A Kormány egyetért azzal, hogy kiemelt jelentõségû az állami ménesek egységes és hatékony állami irányítása, ezért
felhívja az érintett minisztereket egy állami ménesekrõl szóló törvény elõkészítésére és annak a Kormány elé
terjesztésére, a miniszterelnöki megbízott javaslata alapján.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. november 1.
2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket a lovaságazat támogatási rendszerének felülvizsgálatára.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. június 1.
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3. A Kormány felhívja a vidékfejlesztési minisztert a lovaságazat hatósági intézményrendszerének megerõsítésére, és
egységes informatikai rendszerének továbbfejlesztését szolgáló intézkedések lehetõségének megvizsgálására.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. június 1.
4. A Kormány egyetért azzal, hogy a nemzeti lovaskultúra és kapcsolódó történeti helyszíneinek megismertetése,
oktatása megjelenhessen a köznevelés rendszerében. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy
a bevezetés ütemezésére, feladataira, költségeire vonatkozó részletes akciótervet készítse elõ, és terjessze a Kormány
elé a miniszterelnöki megbízott javaslata alapján.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. június 1.
5. A Kormány felhívja az érintett minisztereket Magyarország lovastúra-hálózatának kialakítására, és digitális térképének
elkészítésére a Bejárható Magyarország Keretprogram célkitûzéseivel összhangban, amely tartalmazza a jelentõs
múltra visszatekintõ lovaskultúrához, lótenyésztéshez, lótartáshoz kapcsolódó épített örökség elemeket is.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
2012. október 31.
6. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy teremtsék meg a szabad terephasználat törvényi biztosításának
feltételeit.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
2012. március 31.
7. A Kormány egyetért azzal, hogy szükséges a lovaságazat önfinanszírozó képességének megteremtése.
A fenntarthatóság érdekében indokolt a lóverseny fogadási rendszer és -hálózat fejlesztése. A Kormány felhívja az
érintett minisztereket – a Magyary Program deregulációs céljainak figyelembevételével – egy önálló lóverseny törvény
elõkészítésére és annak a Kormány elé terjesztésére.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. június 1.
8. A Kormány felhívja az érintett minisztereket a lovaságazatot érintõ képzési rendszer felülvizsgálatára, valamint felhívja
a miniszterelnöki megbízottat, hogy a felülvizsgálatot követõen tegyen javaslatot a képzési rendszer átalakítására az
érintett minisztereknek.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. június 1.
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9. A Kormány felhívja az érintett minisztereket az egységes vagyongazdálkodás érdekében, egy állami lovaságazati
vagyonkataszter elkészítésére.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. június 1.
10. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy értékeljék a lovaságazati vagyonkataszter elemeinek szervezeti
mûködését, és szükség szerint tegyenek javaslatot hatékonyabb megoldások kialakítására.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. október 1.
11. A Kormány felhívja az országmárka szerves részét képezõ lovaságazati marketing célok elérésének érdekében az
érintett minisztereket, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinációja mellett készítsék el a lovaságazati
marketing akció tervét.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. június 1.
12. A Kormány felhívja a miniszterelnöki megbízottat, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a nemzeti erõforrás
miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel a lovasterápia hazai terápiás kezelésekbe történõ beépítésérõl, és az
egészségbiztosítási rendszerbe való befogadás lehetõségérõl.
Felelõs:
miniszterelnöki megbízott
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. április 1.
13. A Kormány egyetért a lovaságazathoz kapcsolódó jelentõs épített örökségi helyszínek teljes körû feltárásával, azok
újrahasznosítási, és felújítási lehetõségeinek megvizsgálásával, valamint elrendeli egy ehhez kapcsolódó átfogó
forrástérkép elkészítését.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. június 1.
14. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy vizsgálják meg a kiemelt létesítményfejlesztések keretében
a Szilvásváradi Lovasközpont, Nemzeti Lovarda, Ludovika Lovarda, Lovasberényi Lovasközpont, Bábolnai Nemzeti
Ménesbirtok, Mezõhegyesi Állami Ménes, és a Kincsem Park fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat, azok
igénybevételének lehetõségét.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. április 15.
15. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

