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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelete
az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 2–5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 
20. pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1. és 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet módosítása

1. § (1) Az  óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet [a  továbbiakban: 21/2017. 
(IV. 26.) FM rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet 
III. rész 1.  pontja szerinti tejből kell készülniük, és meg kell felelniük a  2.  mellékletben meghatározott minőségi 
követelményeknek.”

 (2) A 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet
a) 1.  § 10.  pontjában az „5.  cikk (1)  bekezdés c)  pontja” szövegrész helyébe az „5.  cikk (2)  bekezdés c)  pontja” 

szöveg,
b) 7.  § (6)  bekezdésében a  „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,
c) 10.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, 11.  § (5) és (6)  bekezdésében az  „a NÉBIH” szövegrész helyébe az 

„az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szöveg,
d) 11.  § (1)  bekezdés g)  pontjában az „a NÉBIH” szövegrészek helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” 

szöveg,
e) 4.  melléklet 4.  pont 4.3.  alpontjában az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe 

az „az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szöveg
lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 
módosítása

2. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2009.  évtől 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet a  következő 19.  §-sal 
egészül ki:
„19.  § E  rendeletnek az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
35/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel megállapított 9. § (3) bekezdés c) pontját az e rendelkezés hatálybalépésekor és 
az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
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3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 
módosítása

3. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2012.  évben 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet [a  továbbiakban: 57/2012. 
(VI. 21.) VM rendelet] 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására 2014. május  1.  és  31. 
között, majd ezt követően évente május 1. és 31. között megnyíló kifizetési időszakban, de legkésőbb 
a működtetési időszak ötödik évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség akkor, ha a 4. §  
(1)–(3) bekezdésében foglaltak teljesülnek.”

 (2) Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § (1) E  rendeletnek az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel megállapított 8.  § (4)  bekezdését, 9.  § (7)  bekezdés d) és g)  pontját, 
9.  § (8)  bekezdés b)  pontját, 9.  § (11) és (12)  bekezdését az  e  rendelkezések hatálybalépésekor és az  egyes 
agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet 
[a  továbbiakban: 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni 
kell.
(2) E  rendeletnek a  22/2018. (VIII. 17.) AM rendelettel megállapított 8.  § (3)  bekezdését a  22/2018. (VIII. 17.)
AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 
módosítása

4. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2014.  évben 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § (1) E  rendeletnek az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel megállapított 6.  §-át, 11.  § (4) és (5)  bekezdését, 12.  § (1)  bekezdését, 
12. § (9) bekezdés b) és d) pontját, 12. § (11) és (13) bekezdését az e rendelkezések hatálybalépésekor és az egyes 
agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet 
[a  továbbiakban: 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni 
kell.
(2) E  rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2017. 
(XII.  27.) MvM rendelettel hatályon kívül helyezett 12.  § (6) és (7)  bekezdését a  22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.”

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 
módosítása

5. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2015.  évben 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet a  következő 12/D.  §-sal 
egészül ki:
„12/D.  § (1) E  rendeletnek az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel megállapított 6.  §-át, 10.  § (5) és (6)  bekezdését, 11.  § (1)  bekezdését, 
(11)  bekezdés b) és d)  pontját, (13) és (15)  bekezdését az  e  rendelkezések hatálybalépésekor és az  egyes 
agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet 
[a  továbbiakban: 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni 
kell.
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(2) E  rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2017. 
(XII.  27.) MvM rendelettel hatályon kívül helyezett 11.  § (8) és (9)  bekezdését a  22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

6. Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és  
figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól szóló 
7/2018. (III. 28.) FM rendelet módosítása

6. § (1) Az  egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az  ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre 
irányuló nemzeti programok 2018.  évi finanszírozásának szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.) FM rendelet 
[a továbbiakban: 7/2018. (III. 28.) FM rendelet] 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  12.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerinti orális csalétekvakcina beszerzése és kihelyezése esetében a  kérelmet 
a  NÉBIH 2018 harmadik negyedévére vonatkozóan 2018. november 15-éig nyújthatja be az  (1)  bekezdésben 
foglaltak szerint.”

 (2) A 7/2018. (III. 28.) FM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege nem 
haladhatja meg
a) szerológiai vizsgálatonként a 15,24 eurónak,
b) fluoreszkáló ellenanyagpróbára (FAT) vizsgálatonként a 13,09 eurónak,
c) orális csalétekvakcina beszerzése és kihelyezése esetében az 1 951 348,23 eurónak,
d) vadon élő állatoknak a  hatóság részére laboratóriumi vizsgálatok végzése céljából történő átadása esetében 
állatonként legfeljebb a 23,33 eurónak,
e) biomarker (tetraciklin csontból való) kimutatására szolgáló tesztek esetében tesztenként legfeljebb a 10 eurónak,
f ) vírust tartalmazó csalétekvakcina-minták titrálása esetében vizsgált csalétekvakcina-mintánként legfeljebb 
a 100 eurónak,
g) figyelemfelhívó kampány esetében a 160 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.”

 (3) A  7/2018. (III. 28.) FM rendelet 5.  § (1)  bekezdésében a  „(2)–(4)  bekezdésben” szövegrész helyébe  
a „(2)–(4a) bekezdésben” szöveg lép.

7. Záró rendelkezés

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 23/2018. (VIII. 17.) AM rendelete
a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
24/2010. (III. 19.) FVM rendelet] 9. § (6a) és (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„(6a) Ha a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a  másodfokon eljáró szerv 2013. január 1-jét 
követően hozott döntésében a 4. § szerinti támogatás megállapítására irányuló, a bizottsági rendelet 45. cikkében 
foglalt kérelmet azért utasította el, vagy ilyen kérelem alapján megállapított támogatást azért követelt vissza, mert
a) az érintett beruházás nem az elismerési tervben megjelölt időszakban valósult meg, vagy
b) az  (1)  bekezdés szerinti támogatási kérelemhez csatolt, a  beruházás megvalósulásának alátámasztására 
felhasznált számviteli bizonylat – a 6. §-ban foglalt támogatási feltételeket nem érintően – téves adatot tartalmaz,
akkor az ügyfél kérelmére a Kincstár a döntést visszavonja, illetve a másodfokú hatóság a helybenhagyó döntését 
visszavonja és az elsőfokú döntést megváltoztatja vagy az elsőfokú döntést megsemmisíti, és az elsőfokú hatóságot 
új eljárás lefolytatására utasítja feltéve, hogy az  ügyfél a  téves adatot tartalmazó számviteli bizonylatot javította, 
illetve megfelelően igazolja, hogy a  beruházás legkésőbb az  átmeneti időszak utolsó napjáig megvalósult, és 
az  érintett beruházás teljesíti a  6.  § (1)  bekezdésében foglalt feltételeket, valamint a  termelői csoport a  termelői 
szervezetként történő elismerést megszerezte.
(6b) Ha a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a  másodfokon eljáró szerv 2013. január 1-jét 
követően hozott döntésében az  e  rendelet szerinti támogatás megállapítására irányuló, a  bizottsági rendelet 
45.  cikkében foglalt kérelmet azért utasította el, vagy ilyen kérelem alapján megállapított támogatást azért 
követelt vissza, mert az érintett beruházás nem az elismerési tervben megjelölt időszakban valósult meg, de a 6. § 
(2c)  bekezdésében foglalt feltétel fennáll, akkor az  ügyfélnek az  ezen támogatási összegre vonatkozó kifizetési 
kérelmére a  Kincstár a  döntést visszavonja, illetve a  másodfokú hatóság a  helybenhagyó döntését visszavonja, és 
az elsőfokú döntést megsemmisíti vagy megváltoztatja.”

2. §  A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 13. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) A  zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról 
szóló 23/2018. (VIII. 17.) AM rendelettel [a továbbiakban: 23/2018. (VIII. 17.) AM rendelet] megállapított 9.  § 
(6a)  bekezdését a  23/2018. (VIII. 17.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is 
alkalmazni kell.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az innovációs és technológiai miniszter 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelete
az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint 
a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32.  § k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 13.  § tekintetében a  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 
32. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 15.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, 
átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést végző gazdálkodó szervezetekre terjed ki.
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 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a  hegesztett csöveket, valamint a  nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről 

és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendeletben, továbbá a  szállítható nyomástartó 
berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) 
NGM rendeletben meghatározott hegesztett szerkezetet gyártó gazdálkodó szervezetekre, és

b) a  nukleáris létesítmények biztonsági osztályba sorolt hegesztett szerkezetek gyártásánál, szerelésénél, 
átalakításánál, javításánál ömlesztőhegesztést végző gazdálkodó szervezetekre.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
a) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;
b) hegesztett szerkezet:

ba) a  nyomástartó berendezések, a  töltő berendezések, a  kisteljesítményű sűrített gáztöltő 
berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az  autógáz tartályok időszakos 
ellenőrzéséről szóló rendelet szerinti nyomástartó berendezés, rendszer, létesítmény és 
tartószerkezete, csővezetékei,

bb) a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról 
szóló rendelet, valamint az  egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével 
kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a  Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 
rendelet szerinti szállítható nyomástartó berendezés, beleértve a  2004. május 1-je előtt gyártott 
és forgalomba hozott, megfelelőség újraértékelési eljárás alá nem vont szállítható nyomástartó 
berendezést,

bc) a  nyomástartó berendezések, a  töltő berendezések, a  kisteljesítményű sűrített gáztöltő 
berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az  autógáz tartályok időszakos 
ellenőrzéséről szóló rendelet szerinti töltő berendezés,

bd) a  veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tárolólétesítményeinek műszaki 
biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló rendelet szerinti veszélyes folyadékok 
vagy olvadékok föld feletti, földbe süllyesztett tárolótartálya, létesítményei és csővezetékei,

be) a  veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartály, tartány, csomagolóeszköz, kivéve 
az ezek szállítására használt szállítóeszközök vagy

bf) a veszélyes áruk szállítására használt EX/II és EX/III jármű felépítménye;
c) műanyaghegesztés: hőre lágyuló műanyagok állandó kötéseinek létesítésére alkalmazott hegesztési eljárás;
d) ömlesztőhegesztés: munkadarabok egyesítése hővel, amelynek során a  kötés a  hegesztendő anyagok 

összeolvasztása és a  varratanyag megszilárdulása következtében alakul ki. E  rendelet alkalmazásában 
ömlesztőhegesztési eljárás az  ívhegesztés, a  lánghegesztés, a  nagy energiájú sugaras hegesztés, 
a termithegesztés, a villamos salakhegesztés, az elektrogáz-hegesztés, az indukciós hegesztés, a fénysugaras 
hegesztés, az ívhúzásos csaphegesztés, továbbá a keményforrasztás és a műanyaghegesztés.

2. Az ömlesztőhegesztési tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételei

3. §  A  hegesztett szerkezet gyártása, helyszíni szerelése, átalakítása vagy javítása során ömlesztőhegesztést 
az a gazdálkodó szervezet végezhet, amely eleget tesz a 4. §-ban foglalt követelményeknek.

4. § (1) A gazdálkodó szervezetnél olyan hegesztési felelőst kell alkalmazni, aki az MSZ EN ISO 14731 [Hegesztési felügyelet. 
Feladatok és felelősség] szabvány szerinti vagy azzal műszaki biztonsági szempontból egyenértékű követelmények 
kielégítésén túl
a) független (nem alárendelt) az ömlesztőhegesztést végző szervezeti egységtől,
b) rendelkezik az  ömlesztőhegesztési tevékenység jellege szerinti ismereteket igazoló szakirányú képesítéssel, 

és
c) rendelkezik legalább kétéves szakmai gyakorlattal.

 (2) A hegesztőanyagok minőségét legalább az MSZ EN 10204 [Fémtermékek. A vizsgálati bizonylatok típusai] szabvány 
szerinti 2.2. típusú bizonylattal vagy azzal műszaki biztonsági szempontból egyenértékű módszer alkalmazásával 
kell igazolni.
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 (3) A gazdálkodó szervezet a tevékenységet az MSZ EN ISO 3834-2 [Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási 
követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények] vagy az  MSZ EN ISO 3834-3 [Fémek 
ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei, 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények] 
szabvány szerinti követelményeknek, vagy azzal műszaki biztonsági szempontból egyenértékű követelményeknek 
megfelelően kell, hogy végezze.

 (4) A gazdálkodó szervezetnek az általa végzett tevékenység tekintetében kijelölt és bejelentett megfelelőségértékelő 
szervezet vagy akkreditált szervezet által minősített hegesztőket, forrasztókat, hegesztőgép-kezelőket kell 
foglalkoztatnia.

 (5) A  gazdálkodó szervezetnek rendelkeznie kell az  általa végzett tevékenység tekintetében kijelölt és 
bejelentett megfelelőségértékelő szervezet vagy akkreditált szervezet által tanúsított vagy jóváhagyott 
hegesztéstechnológiával.

5. § (1) A  4.  § szerinti követelmények teljesítését a  Kormány által rendeletben kijelölt műszaki biztonsági hatóság 
(a továbbiakban: Hatóság) által kijelölt tanúsító szervezet ellenőrzi és tanúsítja.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tanúsító szervezet által lefolytatott 3 évenkénti teljes körű felügyeleti ellenőrzés 
kiterjed a  4.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltak folyamatos teljesülésének ellenőrzésére is, továbbá évente 
nyilatkozat bekérésével folyamatosan felügyeli a gazdálkodó szervezeteknél a követelmények teljesülését.

6. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely ömlesztőhegesztési tevékenységet kíván végezni, köteles azt a Hatóság részére 
bejelenteni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell:
a) a kijelölt szervezet által lefolytatott vizsgálatról készített jegyzőkönyv,
b) a tanúsítvány és
c) a tanúsított vagy jóváhagyott hegesztéstechnológiákat tartalmazó összesítő
másolati példányát.

7. § (1) A  nyilvántartásban a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009.  évi LXXVI. törvény 22.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatokon túl fel kell tüntetni a  jogosultsághoz 
alapot adó dokumentumok azonosító jelét és a tanúsítást végző kijelölt szervezet tanúsítványának érvényességét.

 (2) A Hatóság a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek jegyzékét a Hatóság elektronikus tájékoztató oldalán teszi 
közzé.

8. §  Ha a Hatóság megállapítja, hogy a gazdálkodó szervezet
a) a 4. §-ban foglalt követelményeknek való megfelelés vagy
b) az 5. §-ban meghatározott érvényes tanúsítvány
nélkül folytat ömlesztőhegesztési tevékenységet, akkor a  Hatóság az  ömlesztőhegesztési tevékenység végzését 
megtiltja.

3. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

10. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépését megelőző napon az  egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó 
szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerint vezetett nyilvántartásban szereplő 
gazdálkodó szervezet az  e  rendelet szerinti bejelentés nélkül folytathatja az  ömlesztőhegesztési tevékenységet, 
azzal, hogy a bejelentés e rendeletben meghatározott adattartalmában történő változást köteles bejelenteni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságokat a Hatóság az e rendelet alapján vezetett nyilvántartásban rögzíti.
 (3) Az  egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 

miniszteri rendelet szerinti tevékenységek tekintetében a közzétett szervezetek által kiadott tanúsítványok az abban 
meghatározott időpontig érvényesek.
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11. § (1) E  rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 
2015/1535 parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 (2) A  4.  § (1) és (4)  bekezdésének a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

12. §  E  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

13. §  Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről 
és a  Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet 2.  § 8.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. karbantartó gazdálkodó szervezet: az a gazdálkodó szervezet, mely a tulajdonos megbízása alapján a szükséges 
javításokat vagy átalakításokat – ideértve az ömlesztőhegesztési tevékenységet is – elvégzi;”

14. §  Hatályát veszti az  egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának 
igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 386/2018. (VIII. 17.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A.  §  (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – dr. Böröndi Gábor László 
vezérőrnagyot 2018. augusztus 20-ai hatállyal altábornaggyá előléptetem.

Budapest, 2018. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. augusztus 3.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03239-2/2018.

A köztársasági elnök 387/2018. (VIII. 17.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Garas László ezredest 
2018. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2018. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. augusztus 3.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03240-2/2018.
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A köztársasági elnök 388/2018. (VIII. 17.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Dr. Béres János vezérőrnagyot 
2018. augusztus 20-ai hatállyal altábornaggyá előléptetem.

Budapest, 2018. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. augusztus 3.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03404-2/2018.

A köztársasági elnök 389/2018. (VIII. 17.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Dr. Pohl Árpád ezredest 
2018. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2018. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. augusztus 3.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

 
KEH ügyszám: KEH/03405-2/2018.
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A köztársasági elnök 390/2018. (VIII. 17.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a Fenntartói Testülettel egyetértésben tett javaslatára – 
a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Dr. Patyi András egyetemi tanárt – lemondására tekintettel – a  rektori 
megbízása alól 2018. augusztus 31-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2018. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. augusztus 2.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/03225-2/2018.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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