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III. Kormány rendeletek

A Kormány
102/2009. (V. 11.) Korm.

rendelete

az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának
biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi 
aktusokban elõírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási

és jelentéstételi kötelezettségek teljesítésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban és 40.  § (3) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va, to váb bá a 24.  § te -
kin te té ben a nem ze ti szab vá nyo sí tás ról  szóló 1995. évi
XXVIII. tör vény 39.  § b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban
meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

I. Fejezet

A MÛSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYTERVEZETEK
EGYEZTETÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL 

ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGRÕL  SZÓLÓ
MEGÁLLAPODÁSBAN RÉSZES ÁLLAMOKKAL

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A mû sza ki tar tal mú jog sza bá lyok elõ ké szí té se és
meg al ko tá sa so rán e fe je zet ren del ke zé sei sze rint kell el -
jár ni.

(2) A mû sza ki tar tal mú jog sza bály ter ve ze té re (a továb -
biak ban: ter ve zet) vo nat ko zó, e fe je zet ben meg ha tá ro zott
kö te le zett sé gek tel je sí té sé ért a jog sza bály tár gya sze rint
ha tás kör rel ren del ke zõ vagy a ki je lölt mi nisz ter (a továb -
biak ban: szak mi nisz ter) fe le lõs.

(3) Az e fe je zet ben elõ írt be je len té se ket és ész re vé te le -
ket az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter ál tal mû köd te tett
 Notifikációs Köz pon ton (a továb biak ban: No ti fi ká ci ós
Köz pont) ke resz tül kell meg ten ni, a 13.  § ren del ke zé sei
sze rint.

2.  §

(1) E fe je zet al kal ma zá sá ban
a) ter mék: min den ipa ri lag elõ ál lí tott ter mék és me zõ -

gaz da sá gi ter mék, ide ért ve a hal fel dol go zá si, a vad- és er -
dõ gaz dál ko dá si ter mé ke ket is;

b) in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta -
tás: elekt ro ni kus úton, tá vol lé võk ré szé re, rend sze rint el -
len szol gál ta tás fe jé ben nyúj tott szol gál ta tás, amely hez
a szol gál ta tás igény be ve võ je egye di leg fér hoz zá; ahol

ba) az elekt ro ni kus út elekt ro ni kus adat fel dol go zást,
-tá ro lást, il let ve -to váb bí tást vég zõ ve ze té kes, rá dió tech ni -
kai, op ti kai vagy más elekt ro mág ne ses esz kö zök al kal ma -
zá sát,

bb) a tá vol lé võk ré szé re tör té nõ szol gál ta tás nyúj tás
a fe lek egy ide jû je len lé té nek hi á nyát,

bc) a szol gál ta tás igény be ve võ jé nek egye di hoz zá fé ré -
se a szol gál ta tás nak a fel hasz ná ló ál tal egye di leg el ér he tõ
hoz zá fé ré si pont ba tör té nõ adat át vi tel út ján  való biztosí -
tását
je len ti;

c) mû sza ki le írás:
ca) olyan rész le tes le írás, amely meg ha tá roz za a ter -

mék tõl elv árt jel lem zõ ket, így kü lö nö sen an nak mi nõ sé gi
szín vo na lát, tel je sít mé nyét, biz ton sá gos sá gát vagy mé re -
tét; ide ért ve a ter mék re al kal ma zan dó olyan kö ve tel mé -
nye ket is, mint a ter mék meg ne ve zé se, szó hasz ná lat, je lö -
lés, cím ké zés, cso ma go lás, vizs gá la ti kö te le zett ség, vizs -
gá la ti mód szer és meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rás,

cb) a ter mõ föld, az ál lat te nyész tés és a ha lá szat ter mé -
ke i re, va la mint az ezek hez köz vet le nül kap cso ló dó elsõ
fel dol go zá si szin tû ter mé kek re, az em be ri és az ál la ti fo -
gyasz tás ra szánt ter mé kek re, vagy az em be ri fel hasz ná lás -
ra ke rü lõ gyógy sze rek törzs köny ve zé sé rõl és for ga lom ba
ho za ta li en ge dé lye zé sé rõl  szóló kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott gyó gyá sza ti ter mé kek re al kal ma zan dó elõ -
ál lí tá si mód szer és el já rás, to váb bá

cc) a cb) al pont ban nem em lí tett ter mék re vo nat ko zó
elõ ál lí tá si mód szer és el já rás is, amennyi ben az be fo lyá -
sol ja a ter mék jel lem zõ it;

d) egyéb kö ve tel mény: a mû sza ki le írá son kí vü li, a ter -
mék re vo nat ko zó an kü lö nö sen a fo gyasz tók vagy a kör -
nye zet vé del me cél já ból elõ írt kö ve tel mény, amely be fo -
lyá sol ja a ter mék for ga lom ba ho za tal utá ni élet cik lu sát;
így kü lö nö sen a hasz ná lat, az új ra fel dol go zás, az új ra fel -
hasz ná lás vagy hul la dék ke ze lés fel té te lei, amennyi ben
ezek je len tõ sen be fo lyá sol hat ják a ter mék össze té te lét, ter -
mé sze tét vagy for gal ma zá sát;

e) in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta -
tás ra vo nat ko zó jog sza bály: a b) pont ér tel mé ben vett szol -
gál ta tá si te vé keny ség meg kez dé sé re és foly ta tá sá ra, kü lö -
nö sen a szol gál ta tó ra, a szol gál ta tás ra és a szol gál ta tást
igény be ve võ re vo nat ko zó ren del ke zé se ket tar tal ma zó
jog sza bály, ide nem ért ve az olyan jog sza bályt, amely nek
tár gya nem ki fe je zet ten az in for má ci ós tár sa da lom mal
össze füg gõ szol gál ta tás sza bá lyo zá sa, ha nem az in for má -
ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá si te vé keny ség -
re vo nat ko zó ha tá sa csak köz ve tett;

f) mû sza ki tar tal mú jog sza bály: mû sza ki le írást, il let ve
egyéb kö ve tel ményt tar tal ma zó, va la mint az in for má ci ós
tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tás ra vo nat ko zó jog -
sza bály, to váb bá az a jog sza bály, amely va la mely ter mék
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gyár tá sát, be ho za ta lát, for gal ma zá sát vagy hasz ná la tát,
vagy va la mely in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ
szol gál ta tás nyúj tá sát vagy hasz ná la tát, il let ve va la mely
szol gál ta tó lét re ho zá sát meg tilt ja.

(2) Az 1. mel lék let ben meg je lölt szol gál ta tá sok nem tar -
toz nak az (1) be kez dés b) pont já nak ha tá lya alá, mert nem
te kint he tõk tá vol lé võk ré szé re nyúj tott szol gál ta tás nak,
elekt ro ni kus úton nyúj tott szol gál ta tás nak vagy a szol gál -
ta tás igény be ve võ jé nek egye di hoz zá fé ré sé vel nyúj tott
szol gál ta tás nak.

3.  §

(1) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel nem kell 
al kal maz ni e fe je zet ren del ke zé se it arra a ter ve zet re, amely

a) rá di ós vagy te le ví zi ós mû sor szol gál ta tás ra vonat -
kozik,

b) az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok ra vo nat ko -
zó eu ró pai uni ós jogi sza bá lyo zás ál tal érin tett te rü le ten ál -
la pít meg ren del ke zé se ket,

c) a pénz ügyi szol gál ta tá sok ra – így kü lö nö sen a be fek -
te té si szol gál ta tá sok ra, ban ki szol gál ta tá sok ra, biz to sí tá si
és vi szont biz to sí tá si mû ve le tek re, ha tár idõs vagy op ci ós
ügy le tek kel kap cso la tos szol gál ta tá sok ra, va la mint
a nyug díj ala pok kal kap cso la tos mû ve le tek re – vo nat ko zó
eu ró pai uni ós jogi sza bá lyo zás ál tal érin tett te rü le te ken ál -
la pít meg ren del ke zé se ket,

d) az ér ték pa pír-be fek te té si szol gál ta tá sok ra és az
ezek kel össze füg gés ben klí ring vagy el szá mo lá si te vé -
keny sé get vég zõ szer ve ze tek re vo nat ko zó an ál la pít meg
ren del ke zé se ket,

e) a sze mé lyek nek a ter mé kek hasz ná la tá val kap cso la -
tos vé del me ér de ké ben az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
szer zõ dés sel össz hang ban álló in téz ke dé se ket ál la pít meg,
fel té ve, hogy ezek nin cse nek ha tás sal a ter mé kek re,

f) olyan kö te le zõ eu ró pai uni ós jogi ak tus át ül te té sét
vagy vég re haj tá sát szol gál ja, amely mû sza ki le írást vagy
in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tás ra vo -
nat ko zó sza bályt fo gal maz meg,

g) olyan nem zet kö zi meg ál la po dás ból szár ma zó kö te -
le zett ség tel je sí té sét biz to sít ja, amely kö zös mû sza ki le írás 
vagy in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tás -
ra vo nat ko zó sza bály el fo ga dá sát ered mé nye zi az Eu ró pai
Kö zös ség ré szé rõl,

h) eu ró pai uni ós jogi ak tus ban elõ írt véd zá ra dék ban
biz to sí tott le he tõ ség gel él,

i) az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga íté le té nek vég re -
haj tá sá ra kor lá to zó dik,

j) ko ráb bi mû sza ki tar tal mú jog sza bály mó do sí tá sá ra
szo rít ko zik, az Eu ró pai Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott -
ság) ész re vé te lé nek meg fele lõen, az áruk vagy a szol gál ta -
tá sok sza bad áram lá sát, il let ve a le te le pe dés sza bad sá gát
gát ló aka dály el há rí tá sa cél já ból.

(2) Az (1) be kez dés d) pont já ban hi vat ko zott ren del ke -
zé se ket tar tal ma zó, el fo ga dott jog sza bályt a pénz ügy mi -
nisz ter a 7.  § (6) be kez dé se sze rint be je len ti a Bizott -
ságnak.

A jogszabálytervezetek bejelentése

4.  §

(1) A ter ve ze tet be kell je len te ni a Bi zott ság nak. A be je -
len tés ben meg kell je löl ni a sza bá lyo zás szük sé ges sé gé nek 
in do ka it.

(2) A ter ve ze tet a köz igaz ga tá si egyez te tést köve tõen,
mi nisz te ri ren de let ter ve ze te ese té ben a mi nisz ter ál ta li
alá írást, kor mány ren de let vagy tör vény ter ve ze te ese té ben
a Kor mány dön té sét meg elõ zõ en kell be je len te ni.

(3) A be je len tés sel szük ség sze rint meg kell kül de ni
a ter ve zet tel köz vet le nül össze füg gõ, an nak meg íté lé sét
be fo lyá so ló jog sza bá lyi ren del ke zé sek szö ve gét, ki vé ve,
ha ezek köz lé se egy ko ráb bi be je len tés kap csán már meg -
tör tént.

(4) Ha a ter ve zet cél ja ve gyi anyag, ké szít mény vagy
ter mék for gal ma zá sá nak vagy hasz ná la tá nak a köz egész -
ség re, a fo gyasz tók vagy a kör nye zet vé del mé re hi vat ko -
zás sal tör té nõ kor lá to zá sa, a be je len tés so rán

a) ren del ke zés re kell bo csá ta ni az érin tett anyag gal, ké -
szít ménnyel vagy ter mék kel, va la mint az is mert és ren del -
ke zés re álló he lyet te sí tõ anya gok kal kap cso la tos va la -
mennyi re le váns adat rö vid tar tal mi is mer te té sét, il let ve az
ezek re  való hi vat ko zá sok össze sí té sét, ha ilyen lé te zik, és

b) tá jé koz ta tást kell adni az in téz ke dés nek a köz egész -
ség re és a fo gyasz tók, il let ve a kör nye zet vé del mé re gya -
ko rolt vár ha tó ha tá sa i ról, a kü lön jog sza bály ban, il let ve az
Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sá ban
elõ írt ren del ke zé sek nek meg fele lõen el ké szí tett biz ton sá gi 
adat lap pal vagy ké mi ai biz ton sá gi je len tés sel együtt.

(5) Ha a ter ve ze tet más kö te le zõ eu ró pai uni ós jogi ak -
tus alap ján be kell je len te ni a Bi zott ság nak, az elõb bi be je -
len tés, fel té ve, hogy ab ban meg fe le lõ hi vat ko zás tör tént
a 98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv re
(a továb biak ban: 98/34/EK irány elv), meg fe lel az e ren de -
let sze rin ti be je len tés nek.

(6) Ha a be je len tés so rán szol gál ta tott ada tok bi zal mas
in for má ci ó ként tör té nõ ke ze lé se in do kolt, ezt az in do kok
meg adá sá val kez de mé nyez ni kell.

A bejelentést követõ eljárás

5.  §

(1) A ter ve zet a Bi zott ság és az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes töb bi ál lam (a továb -
biak ban: EGT-ál la mok) szá má ra az ész re vé te le zés le he tõ -
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sé gé nek biz to sí tá sa cél já ból nem nyújt ha tó be a Kor mány -
hoz, il let ve – mi nisz te ri ren de let ese té ben – nem ter jeszt -
he tõ a mi nisz ter ál ta li alá írás ra a be je len tés nek a Bi zott ság
ál ta li kéz hez vé te lé tõl szá mí tott há rom hó na pig, ha a (2), il -
let ve a (3) be kez dés más ha tár idõt nem ha tá roz meg.

(2) A ter ve zet – az in for má ci ós tár sa da lom mal össze -
füg gõ szol gál ta tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ter ve ze te ki -
vé te lé vel – nem nyújt ha tó be a Kor mány hoz, il let ve mi -
nisz te ri ren de let ese té ben nem ter jeszt he tõ a mi nisz ter ál -
ta li alá írás ra a be je len tés nek a Bi zott ság ál ta li kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott

a) hat hó na pig, ha a Bi zott ság vagy egy má sik EGT-ál -
lam az (1) be kez dés ben em lí tett há rom hó na pos ha tár idõn
be lül rész le tes vé le mény ben az áruk sza bad áram lá sa aka -
dá lyo zá sá ra hi vat ko zás sal ki fo gá sol ja a ter ve ze tet,

b) ti zen két hó na pig, ha a Bi zott ság az (1) be kez dés ben
em lí tett há rom hó na pos ha tár idõn be lül a ter ve zet sza bá -
lyo zá si tár gyá ban kö te le zõ uni ós jogi ak tus ja vas la tá nak
ki dol go zá sá ra irá nyu ló szán dé kát, il let ve ilyen ja vas lat
meg lé tét jel zi,

c) ti zen nyolc hó na pig, ha az Eu ró pai Unió Ta ná csa
a b) pont ban meg ha tá ro zott ti zen két hó na pos ha tár idõn
 belül az adott sza bá lyo zá si tárgy ban kö zös ál lás pon tot fo -
gad el.

(3) Az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál -
ta tás ra vo nat ko zó jog sza bály ter ve ze te nem nyújt ha tó be
a Kor mány hoz, il let ve – mi nisz te ri ren de let ese té ben –
nem ter jeszt he tõ a mi nisz ter ál ta li alá írás ra a be je len tés nek 
a Bi zott ság ál ta li kéz hez vé te lé tõl szá mí tott

a) négy hó na pig, ha a Bi zott ság vagy egy má sik
EGT-ál lam az (1) be kez dés ben em lí tett há rom hó na pos ha -
tár idõn be lül rész le tes vé le mény ben a szol gál ta tá sok sza -
bad áram lá sa, il let ve a le te le pe dés sza bad sá ga aka dá lyo zá -
sá ra hi vat ko zás sal ki fo gá sol ja a ter ve ze tet,

b) ti zen két hó na pig, ha a Bi zott ság az (1) be kez dés ben
em lí tett há rom hó na pos ha tár idõn be lül a ter ve zet sza bá -
lyo zá si tár gyá ban kö te le zõ uni ós jogi ak tus ja vas la tá nak
meg lé tét jel zi,

c) ti zen nyolc hó na pig, ha az Eu ró pai Unió Ta ná csa
a b) pont ban meg ha tá ro zott ti zen két hó na pos ha tár idõn
 belül az adott sza bá lyo zá si tárgy ban kö zös ál lás pon tot fo -
gad el.

(4) A (2) be kez dés b) és c) pont ja, il let ve a (3) be kez dés
b) és c) pont ja sze rin ti kö te le zett ség meg szû nik, ha

a) a Bi zott ság a kö te le zõ uni ós jogi ak tus ki dol go zá sá ra 
irá nyu ló szán dé ká nak, il let ve erre vo nat ko zó ter ve ze té nek
vagy ja vas la tá nak vissza vo ná sá ról tá jé koz tat, vagy

b) a Bi zott ság vagy a Ta nács kö te le zõ uni ós jogi ak tust
fo ga dott el.

6.  §

(1) Nem kell al kal maz ni az 5.  § ren del ke zé se it , ha
a) a köz egész ség, köz biz ton ság, a nö vé nyek vagy ál la -

tok vé del mé vel össze füg gõ sú lyos és elõ re nem lá tott kö -

rül mé nyek ál tal ki vál tott sür gõs ok  miatt, il let ve in for má -
ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tás ra vo nat ko zó
jog sza bály ter ve ze te ese té ben köz ér dek bõl is, kü lö nö sen
a kis ko rú ak vé del mé ben, vagy

b) a pénz ügyi rend szer biz ton sá gá nak és sér tet len sé gé -
nek vé del mé vel, kü lö nö sen a be té te sek, a be fek te tõk és
a biz to sí tot tak vé del mé vel kap cso la tos sú lyos kö rül mé -
nyek ál tal ki vál tott sür gõs ok  miatt

a ter ve zet mi e lõb bi meg al ko tá sá hoz fû zõ dõ ér dek nem te -
szi le he tõ vé az egyez te tést.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a be je len tés ben
meg kell je löl ni a sür gõs ség okát.

(3) Nem kell al kal maz ni az 5.  § ren del ke zé se it, ha a ter -
ve zet gyár tá si ti lal mat ír elõ, azon ban nem gá tol ja az áruk
sza bad áram lá sát.

(4) Nem kell al kal maz ni az 5.  § ren del ke zé se it, ha a ter -
ve zet ben fog lalt mû sza ki le írás vagy egyéb kö ve tel mény,
il let ve az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál -
ta tás ra vo nat ko zó jog sza bály ter ve ze te olyan adó- vagy
pénz ügyi in téz ke dé sek kel kap cso la tos, ame lyek a mû sza ki 
le írás vagy egyéb kö ve tel mény, il let ve az in for má ci ós tár -
sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tás ra vo nat ko zó jog sza -
bály be tar tá sá nak ösz tön zé se ré vén be fo lyá sol ják a ter mé -
kek fo gyasz tá sát vagy az in for má ci ós tár sa da lom mal
össze füg gõ szol gál ta tá sok igény be vé te lét. Nem al kal maz -
ha tó ez a ki vé tel a tár sa da lom biz to sí tá si rend szer hez kap -
cso ló dó ter ve zet re.

7.  §

(1) A ter ve zet re vo nat ko zó an a Bi zott ság és az EGT-ál -
la mok ré szé rõl tett ész re vé te le ket a ter ve zet vég le ge sí té se
so rán a le he tõ leg na gyobb mér ték ben figye lembe kell ven -
ni. A Bi zott ság ész re vé te le i nek figye lembevételére vo nat -
ko zó kö te le zett ség a 6.  § (1) be kez dé se sze rin ti eset ben is
fenn áll.

(2) A Bi zott ság vagy egy má sik EGT-ál lam a ter ve zet re
vo nat ko zó, az 5.  § (2) be kez dés a) pont já ban, il let ve az 5.  § 
(3) be kez dés a) pont já ban em lí tett rész le tes vé le mé nyé nek 
figye lembevételét meg valósító in téz ke dést, il let ve in for -
má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tás ra vo nat ko -
zó ter ve zet ese té ben a 9.  § (2) be kez dé se sze rin ti in do kot
kö zöl ni kell a Bi zott ság gal.

(3) Az 5.  § (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben biz to -
sí ta ni kell a ter ve zet nek az idõ köz ben el fo ga dott uni ós jogi 
ak tus sal  való össz hang ját.

(4) A ter ve zet nek a be je len tést kö ve tõ olyan mó do sí tá sa 
ese tén, amely je len tõ sen érin ti a ha tály meg ha tá ro zást, le -
rö vi dí ti a fel ké szü lé si idõt, to váb bi rész le tes le írá sok kal
vagy kö ve tel mé nyek kel egé szí ti azt ki, il let ve a már meg -
lé võ kö ve tel mé nyek szi go rí tá sá val jár, a mó do sí tott ter ve -
ze tet is mé tel ten be kell je len te ni.
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(5) Ha a Kor mány ál tal elõ ter jesz tett tör vényjavaslatot
a mó do sí tó in dít vá nyok a (4) be kez dés sze rint érin tik,
a Kor mány a mó do sí tó in dít vá nyok ról tör tént sza va zást
köve tõen az is mé telt be je len tés ér de ké ben – ha a be je len -
tés más ként nem biz to sít ha tó – a tör vényjavaslatot vissza -
von ja.

(6) Az el fo ga dott mû sza ki tar tal mú jog sza bály szö ve gét
ha la dék ta la nul kö zöl ni kell a Bi zott ság gal.

8.  §

Az e fe je zet ha tá lya alá tar to zó mû sza ki tar tal mú jog sza -
bály ban, an nak záró ren del ke zé sei kö zött hi vat koz ni kell
a 98/48/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel mó -
do sí tott 98/34/EK irány elv alap ján elõ írt egyez te tés meg -
tör tén té re. A hi vat ko zás for má ját a 2. mel lék let tartal -
mazza.

Más EGT-államok mûszaki szabálytervezeteinek
észrevételezése

9.  §

(1) A szak mi nisz ter az EGT-ál la mok Bi zott ság ál tal
meg kül dött mû sza ki sza bály ter ve ze te i re vo nat ko zó an az
áruk vagy a szol gál ta tá sok sza bad áram lá sa, ille tõ leg a le -
te le pe dés sza bad sá ga aka dá lyo zá sa szem pont já ból a be je -
len tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül ész -
re vé telt, il let ve rész le tes vé le ményt te het.

(2) In for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tás -
ra vo nat ko zó sza bály ter ve zet nem ki fo gá sol ha tó olyan
kul túr po li ti kai in téz ke dé sek te kin te té ben, ame lye ket az
EGT-ál la mok az eu ró pai uni ós jog gal össz hang ban, nyel vi 
el té ré se ik re, sa já tos nem ze ti és re gi o ná lis jellegzetessé -
geikre, il let ve kul tu rá lis örök sé gük re te kin tet tel fogadhat -
nak el.

(3) Ha a sza bály ter ve zet ben fog lalt mû sza ki le írás vagy
egyéb kö ve tel mény, il let ve az in for má ci ós tár sa da lom mal
össze füg gõ szol gál ta tás ra vo nat ko zó sza bály ter ve zet
olyan adó- vagy pénz ügyi in téz ke dé sek kel kap cso la tos,
ame lyek a mû sza ki le írás vagy egyéb kö ve tel mény, il let ve
az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tás ra
vo nat ko zó sza bály be tar tá sá nak ösz tön zé se ré vén be fo lyá -
sol ják a ter mé kek fo gyasz tá sát vagy az in for má ci ós tár sa -
da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok igény be vé te lét,
a sza bály ter ve zet re adott ész re vé tel vagy rész le tes vé le -
mény csak olyan szem pon tok ra vo nat koz hat, ame lyek
a ke res ke del met vagy – az in for má ci ós tár sa da lom mal
össze füg gõ szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek te -
kin te té ben – a szol gál ta tá sok sza bad áram lá sát, il let ve
a szol gál ta tó vál lal ko zá sok le te le pe dé si sza bad sá gát gá tol -
hat ják, és nem vo nat koz hat az in téz ke dés adó- vagy pénz -
ügyi szem pont ja i ra.

10.  §

A mû sza ki sza bály ter ve zet re vo nat ko zó in for má ci ók bi -
zal mas ke ze lé sé re vo nat ko zó ké rés ese tén az érin tett mû -
sza ki sza bály ter ve zet re vo nat ko zó in for má ci ók meg is me -
ré sé re csak az jo go sult, aki nek ez az ész re vé te le zés el lá tá -
sa ér de ké ben in do kolt. A meg is me rés in do kolt sá gá ról
a szak mi nisz ter dönt. Az in for má ci ók bi zal mas ke ze lé sé -
nek kö te le zett sé ge nem érin ti füg get len szak ér tõk be vo ná -
sá nak le he tõ sé gét.

A bejelentések és közlések továbbítása

11.  §

(1) A No ti fi ká ci ós Köz pont az e fe je zet ben sza bá lyo zott 
egyez te tés ér de ké ben

a) a töb bi EGT-ál lam Bi zott ság ál tal meg kül dött be je -
len té se it, to váb bá a Bi zott ság tól, il let ve az EGT-ál la mok -
tól a szak mi nisz ter ál tal meg tett be je len tés re ér ke zõ ész re -
vé telt vagy vé le ményt to váb bít ja a szak mi nisz ter nek, és

b) a szak mi nisz ter ál tal meg kül dött be je len tést, a töb bi
EGT-ál lam be je len té se i re tett ész re vé telt vagy vé le ményt,
va la mint a Bi zott ság, il let ve az EGT-ál la mok köz lé se i re
adott vá laszt to váb bít ja a Bi zott ság hoz.

(2) A be je len té sek meg té te lé hez szük sé ges in for má ci ót
a szak mi nisz ter – an nak tar tal má ért  való fe le lõs ség gel –
kö te les a No ti fi ká ci ós Köz pont nak az e fe je zet ben meg ha -
tá ro zott ha tár idõ kön be lül meg kül de ni, il let ve a fel adat kö -
ré be tar to zó te rü le ten ész re vé te le it meg ten ni.

(3) Ha más EGT-ál lam mû sza ki sza bály ter ve ze te több
mi nisz ter fel adat kö rét érin ti, az érin tett mi nisz te rek az
egy sé ges ál lás pont ki ala kí tá sa ér de ké ben egy más sal
egyez tet nek; egy sé ges ál lás pont hi á nyá ban a No ti fi ká ci ós
Köz pont nem to váb bít ma gyar ész re vé telt.

(4) Az e fe je zet sze rin ti egyez te tés sel érin tett mi nisz te -
rek az ál ta luk ve ze tett mi nisz té ri um ban a vég re haj tás meg -
könnyí té se ér de ké ben kap cso lat tar tó sze mélyt és szer ve -
ze ti egy sé get je löl nek ki, amely rõl ér te sí tik a No ti fi ká ci ós
Köz pon tot.

12.  §

(1) A No ti fi ká ci ós Köz pont a be ér ke zett be je len té se ket,
va la mint az azok ra vo nat ko zó ész re vé te le ket, vé le mé nye -
ket azok to váb bí tá sa elõtt nyil ván tar tás ba ve szi.

(2) Az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té ri um hon lap ján hi vat ko zást kell el he lyez ni a Bi zott -
ság ál tal üze mel te tett, az egyez te té si el já rás do ku men tu -
ma it tar tal ma zó, bár ki ál tal hoz zá fér he tõ és ke res he tõ adat -
bá zis el ér he tõ sé gé re.
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13.  §

(1) A szak mi nisz ter a be je len tés meg té te le ér de ké ben
meg kül di a No ti fi ká ci ós Köz pont nak

a) a 3. mel lék let sze rin ti, ki töl tött be je len tõ adat lap for -
ma nyom tat ványt,

b) a ter ve zet szö ve gét tel jes ter je de lem ben, va la mint
c) a ter ve zet ál tal köz vet le nül érin tett egyéb sza bá lyo -

zás szö ve gét.

(2) A No ti fi ká ci ós Köz pont a nyil ván tar tás ba vé telt
köve tõen a be je len tõ adat la pot, a ter ve ze tet, va la mint az
érin tett egyéb sza bá lyo zás szö ve gét to váb bít ja a Bi zott -
ság nak.

(3) A be je len tõ adat lap 16. pont já nak ki töl té se ese tén
a No ti fi ká ci ós Köz pont el jár a Ke res ke de lem Tech ni kai
Aka dá lya i ról  szóló Meg ál la po dás ban elõ írt be je len té si kö -
te le zett ség kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti
tel je sí té se ér de ké ben.

(4) A ter ve zet egyez te té sé vel össze füg gõ to váb bi köz lé -
se ket a szak mi nisz ter a 4. mel lék let sze rin ti for ma nyom tat -
vány fel hasz ná lá sá val te szi meg.

(5) Az el já rás elekt ro ni kus le vél út ján tör té nik.

II. Fejezet

A 2679/98/EK TANÁCSI RENDELET SZERINTI
ÉRTESÍTÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI ELJÁRÁS

Általános rendelkezések

14.  §

(1) A 2679/98/EK ta ná csi ren de let ben (a továb biak ban:
2679/98/EK ren de let) az áruk sza bad áram lá sa aka dá lya i -
ról tör té nõ ér te sí té si kö te le zett ség gel össze füg gés ben
meg ha tá ro zott el já rás vég re haj tá sa so rán e fe je zet ren del -
ke zé sei sze rint kell el jár ni.

(2) A No ti fi ká ci ós Köz pont az (1) be kez dés sze rin ti el -
já rás vég re haj tá sa ér de ké ben

a) a Bi zott ság tól, il let ve az EGT-ál la mok tól ér ke zõ ér -
te sí tést és tá jé koz ta tást kérõ meg ke re sést to váb bít ja a ha -
tás kör rel ren del ke zõ köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv hez,
il let ve a köz úti, vas úti, légi és vízi köz le ke dé si tá jé koz ta tás 
or szá gos szol gá la tát el lá tó szerv hez (a továb biak ban
együtt: el já ró szer vek), és

b) az el já ró szer vek ál tal meg kül dött ér te sí tést, tá jé koz -
ta tást kérõ meg ke re sést, va la mint a Bi zott ság, il let ve az
EGT-ál la mok meg ke re sé sé re adott vá laszt to váb bít ja a Bi -
zott ság hoz.

(3) A 2679/98/EK ren de let ben elõ írt ér te sí té sek meg té -
te lé hez és tá jé koz ta tá sok meg adá sá hoz szük sé ges in for -

má ci ót az el já ró szer vek – azok tar tal má ért  való fe le lõs -
ség gel – kö te le sek a No ti fi ká ci ós Köz pont nak
a 2679/98/EK ren de let ben meg ha tá ro zott ha tár idõ kön be -
lül meg kül de ni.

(4) A 2679/98/EK ren de let vég re haj tá sá ban érin tett
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek, va la mint a köz úti, vas -
úti, légi és vízi köz le ke dé si tá jé koz ta tás or szá gos szol gá la -
tát el lá tó szer vek a vég re haj tás meg könnyí té se ér de ké ben
kap cso lat tar tó sze mélyt és szer ve ze ti egy sé get je löl nek ki,
amely rõl ér te sí tik a No ti fi ká ci ós Köz pon tot.

Az eljárás részletes szabályai

15.  §

(1) Az el já ró szer vek ha la dék ta la nul ér te sí tik a No ti fi -
ká ci ós Köz pon tot a tu do má suk ra ju tott, az áruk sza bad
áram lá sá nak a 2679/98/EK ren de let 1. cik ke sze rin ti aka -
dá lya i ról.

(2) Az ér te sí tés elekt ro ni kus le vél ben, ki vé te le sen sür -
gõs eset ben te le fo non vagy te le fa xon tör té nik.

(3) Az ér te sí tés ben az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott
adat tar ta lom mal tá jé koz ta tást kell adni

a) az aka dály mi ben lé té rõl,

b) az aka dály fenn ál lá sá nak idõ tar ta má ról, amennyi ben 
az is mert, és

c) az aka dály el há rí tá sa ér de ké ben tett in téz ke dé sek rõl.

(4) A gyü le ke zé si jog és a sztrájk jog gya kor lá sá val
össze füg gõ aka dá lyok te kin te té ben a (3) be kez dés c) pont -
ja sze rin ti in téz ke dé sek alatt az e jo gok tisz te let ben tar tá -
sá val meg te he tõ in téz ke dé se ket kell ér te ni.

(5) A No ti fi ká ci ós Köz pont a (3) be kez dés sze rin ti ér te -
sí tést a nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen elekt ro ni kus le vél -
ben ha la dék ta la nul to váb bít ja a Bi zott ság nak.

(6) A No ti fi ká ci ós Köz pont a Bi zott ság tól ér ke zõ, más
EGT-ál lam te rü le tén lévõ aka dály ról  szóló ér te sí tést – ha
az aka dály az ér te sí tés sze rint még fenn áll – a gaz da sá gi
élet sze rep lõ i nek tá jé koz ta tá sa ér de ké ben ha la dék ta la nul
to váb bít ja a köz úti, vas úti, légi, il let ve vízi köz le ke dé si tá -
jé koz ta tás or szá gos szol gá la tát el lá tó szerv hez, amely azt
a hon lap ján és szük ség sze rint más meg fe le lõ mó don köz -
zé te szi.

(7) A No ti fi ká ci ós Köz pont a Bi zott ság tól ér ke zõ, be
nem je len tett ma gyar or szá gi aka dály ról  szóló ér te sí tést to -
váb bít ja az el já ró szerv nek a 2679/98/EK ren de let 5. cikk
(4) és (5) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ figye lembe véte lével
tör té nõ in téz ke dés re.
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III. Fejezet

A 764/2008/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI
RENDELET VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÕ

ELJÁRÁSOK

Általános rendelkezések

16.  §

(1) E fe je zet al kal ma zá sá ban:
a) mû sza ki sza bály: a 764/2008/EK eu ró pai par la men ti

és ta ná csi ren de let (a továb biak ban: 764/2008/EK ren de -
let) 2. cik ke (2) be kez dé sé ben ek ként meg ha tá ro zott fo ga -
lom,

b) ha tó ság: a 764/2008/EK ren de let ha tá lya alá tar to zó
ha tá ro zat ho za ta lá ra ha tás kör rel és ille té kességgel ren del -
ke zõ szerv.

(2) Az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter a 764/2008/EK
ren de let ha tá lya alá nem tar to zó in téz ke dé sek meg ál la pít -
ha tó sá ga ér de ké ben az ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um hon -
lap ján tá jé koz ta tó jel leg gel köz li a 764/2008/EK ren de let
3. cik ké ben hi vat ko zott uni ós jogi ren del ke zé se ket át ül te -
tõ, il let ve vég re haj tó jog sza bá lyi ren del ke zé sek felsoro -
lását.

A termékinformációs kapcsolattartó pont kijelölése

17.  §

A Kor mány a 764/2008/EK ren de let ben elõ írt ter mék in -
for má ci ós kap cso lat tar tó pont ként a Ma gyar Ke res ke del mi 
En ge dé lye zé si Hi va talt je lö li ki.

18.  §

Az e fe je zet ben elõ írt tá jé koz ta tá si és adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gek vég re haj tá sá nak meg könnyí té se ér de ké -
ben az érin tett mi nisz te rek az ál ta luk ve ze tett miniszté -
riumban, va la mint az érin tett ha tó sá gok kap cso lat tar tó
sze mélyt és szer ve ze ti egy sé get je löl nek ki, amely rõl ér te -
sí tik a ter mék in for má ci ós kap cso lat tar tó pon tot.

Adatbázis a 764/2008/EK rendelet 10. cikkében elõírt
tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez

19.  §

(1) A ter mék in for má ci ós kap cso lat tar tó pont
a 764/2008/EK ren de let 10. cikk (1) be kez dé sé ben elõ írt

tá jé koz ta tá si kö te le zett ség ér de ké ben nap ra kész adat bá zist 
ve zet az ott meg ha tá ro zott in for má ci ók ról.

(2) Az adat bá zis mû köd te té sé hez a szük sé ges in for má -
ci ó kat – azok tar tal má ért  való fe le lõs ség gel – a kö vet ke -
zõk bo csát ják ma gyar és an gol nyel ven a termékinformá -
ciós kap cso lat tar tó pont ren del ke zé sé re:

a) a szak mi nisz ter
aa) a mû sza ki sza bály nak mi nõ sü lõ jog sza bá lyi ren del -

ke zé sek re vo nat ko zó ada to kat,
ab) a va la mely ter mék re vo nat ko zó an elõ ze tes en ge dé -

lye zé si kö te le zett sé get elõ író jog sza bá lyi ren del ke zé sek re
vo nat ko zó ada to kat, to váb bá

ac) az aa) és ab) al pont ban em lí tett jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek vég re haj tá sá ra el já ró ha tó ság és a fel leb be zés el -
bí rá lá sá ra jo go sult ha tó ság, to váb bá – ha et tõl különbö -
zik – a fel ügye le ti szerv el ér he tõ sé gi ada ta it;

b) a ha tó sá gok és a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha -
tó sá gok, to váb bá a fel ügye le ti szer vek el ér he tõ sé gi ada ta i -
ban be kö vet ke zõ vál to zá so kat a az érin tett ha tó ság, il let ve
szerv;

c) a köz igaz ga tás-fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter a ha tó -
sá gi el já rás ban ren del ke zés re álló jog or vos la tok ra vo nat -
ko zó ál ta lá nos tá jé koz ta tást;

d) az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter
da) a köl csö nös el is me rés el vé re vo nat ko zó ál ta lá nos

tá jé koz ta tást, va la mint
db) a 764/2008/EK ren de let nek a Ma gyar Köz tár sa ság -

ban tör té nõ al kal ma zá sá ra vo nat ko zó ál ta lá nos tájékoz -
tatást.

(3) A (2) be kez dés a) pont já ban elõ írt tá jé koz ta tás adat -
tar tal mát a 6. mel lék let ha tá roz za meg.

(4) A szak mi nisz ter a (2) be kez dés
a) a) pont já ban elõ ír ta kat az érin tett jog sza bá lyi ren -

del ke zés ki hir de té sé tõl,
b) b) pont ja sze rin ti vál to zá so kat a vál to zás be kö vet -

kez té tõl,
c) c) és d) pont ja sze rin ti tá jé koz ta tá sok tar tal má ban

be kö vet ke zõ vál to zá so kat, a vál toz ta tást elõ író jog sza bá -
lyi ren del ke zés ki hir de té sé tõl
szá mí tott há rom mun ka na pon be lül kö te les a ter mék in for -
má ci ós kap cso lat tar tó pont hon lap ján rög zí te ni.

(5) Ha a ter mék in for má ci ós kap cso lat tar tó pont a ren -
del ke zés re álló in for má ció hi á nyos sá ga  miatt nem tud ja el -
lát ni a 764/2008/EK ren de let 10. cikk (1) be kez dé sé ben
elõ írt tá jé koz ta tá si kö te le zett sé get, ha la dék ta la nul meg ke -
re si az in for má ció ren del ke zés re bo csá tá sért a (2) be kez -
dés sze rint fe le lõs szer vet, amely há rom mun ka na pon be -
lül kö te les a kért in for má ci ót meg ad ni.

(6) Az el já rás elekt ro ni kus le vél út ján tör té nik.

(7) Az adat bá zis nyil vá nos, azt a ter mék in for má ci ós
kap cso lat tar tó pont hon lap ján ma gyar és an gol nyel ven,
bár ki ál tal hoz zá fér he tõ és ke res he tõ mó don köz zé kell
ten ni.
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Ügyfélszolgálat

20.  §

(1) A ter mék in for má ci ós kap cso lat tar tó pont
a 764/2008/EK ren de let 10. cikk (1) be kez dé sé ben elõ írt
tá jé koz ta tá si kö te le zett ség nek ügy fél szol gá lat út ján tesz
ele get, te le fo non és elekt ro ni kus le vél ben.

(2) A tá jé koz ta tás nak a 764/2008/EK ren de let 10. cikk
(2) be kez dé sé ben elõ írt ha tár idõ ben tör tént meg adá sa el -
len õriz he tõ sé ge ér de ké ben az ügy fél szol gá lat a te le fo non
be ér ke zõ meg ke re sé sek kap csán tör té nõ el já rás ról hi va ta -
los fel jegy zést ké szít. A hi va ta los fel jegy zés tar tal maz za
az ügy irat szá mát, a fel jegy zés fel vé te lé nek idõ pont ját,
a te le fon hí vás idõ pont ját és idõ tar ta mát, a tá jé koz ta tás ké -
rés tár gyát, a meg adott tá jé koz ta tás tar tal mát, az el já ró
ügy in té zõ ne vét és alá írá sát. A hi va ta los fel jegy zé se ket
há rom évig meg kell õriz ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti hi va ta los fel jegy zés el ké szí -
té se ér de ké ben a ter mék in for má ci ós kap cso lat tar tó pont
a te le fo nos kom mu ni ká ci ót hang fel vé tel lel rög zít he ti. A
hang fel vé tel ké szí té sé rõl a meg ke re sõt a te le fo nos ügy in -
té zés kez de te kor tá jé koz tat ni kell. A hang fel vé telt a hi va -
ta los fel jegy zés el ké szí té sét köve tõen meg kell semmi -
síteni.

A hatóságok eljárása

21.  §

A ha tó sá gok a 16.  § (1) be kez dés b) pont já ban hi vat ko -
zott ha tá ro za tok meg ho za ta lát cél zó el já rás ban
a 764/2008/EK ren de let ren del ke zé se i nek meg fele lõen
jár nak el, az zal, hogy a Bi zott ság nak a 764/2008/EK ren -
de let 6. cikk (2) be kez dé se sze rin ti ér te sí té se ér de ké ben
a ha tá ro za tot pos tai úton vagy elekt ro ni kus le vél ben to -
váb bí ta ni kell a Bi zott ság nak.

A 764/2008/EK rendelet 12. cikkében elõírt jelentéstételi
kötelezettség teljesítése

22.  §

(1) A 764/2008/EK ren de let 12. cikk (1) be kez dé sé ben
elõ írt je len tés té te li kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben
a ha tó sá gok a ter mék in for má ci ós kap cso lat tar tó pont fel -
hí vá sá ra a Bi zott ság ál tal a ter mék in for má ci ós kap cso lat -
tar tó pont nak tû zött ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ en leg ké -
sõbb húsz mun ka nap pal meg kül dik a ter mék in for má ci ós
kap cso lat tar tó pont nak a 7. mel lék let sze rin ti, az elõ zõ évre 
vo nat ko zó an ki töl tött adat la pot.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tás elekt ro ni -
kus le vél ben tör té nik.

(3) A 764/2008/EK ren de let 12. cikk (1) be kez dé sé ben
elõ írt je len tés té te li kö te le zett sé get a Bi zott ság felé a ter -
mék in for má ci ós kap cso lat tar tó pont tel je sí ti.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

23.  §

Ez a ren de let 2009. má jus 13-án lép ha tály ba.

Módosuló jogszabályi rendelkezések

24.  §

(1) Az eu ró pai szab vány ügyi szer ve ze tek kel és az Eu ró -
pai Unió tag ál la mai nem ze ti szab vány ügyi tes tü le te i vel
 való együtt mû kö dés rõl  szóló 151/2004. (V. 14.) Korm.
ren de let [a továb biak ban: 151/2004. (V. 14.) Korm. ren de -
let] 1.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let (a továb biak ban:
MSZT) tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got (a továb biak -
ban: Bi zott ság), az eu ró pai szab vány ügyi szer ve ze te ket
– azok el já rás rend jé nek meg fele lõen –, va la mint az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
töb bi ál lam nak (a továb biak ban: EGT-ál la mok) az 1. és 2.
mel lék let ben fel so rolt szab vány ügyi tes tü le te it (a továb -
biak ban: EGT-ál la mok nem ze ti szab vány ügyi tes tü le tei)
azok ról a tárgy kö rök rõl, ame lyek kel kap cso lat ban – azok -
nak a nem ze ti szab vá nyo sí tá si prog ram ba tör tént fel vé te -
lé vel – szab vány ki dol go zá sá ról vagy mó do sí tá sá ról ha tá -
ro zott.”

(2) A 151/2004. (V. 14.) Korm. ren de let 2.  § (2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A nyil vá nos ság ra ho zott szab vány ter ve ze tek re az
Sztv. 13.  § g) pont já ban em lí tett el já rá si rend ben az Sztv.
14.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján sza bá lyo zot tak sze rint
az EGT-ál la mok ban le te le pe dett vál lal ko zá sok, fo gyasz -
tók, il let ve azok ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tei is te het nek
fel szó la lást.”

(3) A 151/2004. (V. 14.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dést nem kell al kal maz ni a szab vá nyo -
sí tá si te vé keny ség re, amennyi ben az a szak mi nisz ter fel -
ké ré sé re, meg ha tá ro zott ter mék re vo nat ko zó mû sza ki tar -
tal mú jog sza bály elõ ké szí té sé ben  való köz re mû kö dés ke -
re té ben tör té nik. Ez eset ben a jog sza bály elõ ké szí té sé rõl
kell tá jé koz tat ni a Bi zott sá got az áruk és egyes szol gál ta tá -
sok sza bad áram lá sá nak biz to sí tá sá val össze füg gés ben
egyes eu ró pai uni ós jogi ak tu sok ban elõ írt be je len té si, ér -
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te sí té si, tá jé koz ta tá si és je len tés té te li kö te le zett sé gek tel je -
sí té sé rõl  szóló kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint.”

(4) A 151/2004. (V. 14.) Korm. ren de let 5.  § (2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ez a ren de let – az Sztv.-vel együtt – a mû sza ki
szab vá nyok és sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa -
da lom szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for -
má ció szol gál ta tá si el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló,
– a 98/48/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel és
a 2006/96/EK ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú -
nius 22-i 98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
1. cik ke 6–10. pont já nak, 2–7. cik ké nek, va la mint II. mel -
lék le té nek  való meg fe le lést szol gál ja.”

(5) A 151/2004. (V. 14.) Korm. ren de let mel lék le te
a) Bel gi um szab vány ügyi tes tü le te i nek meg ha tá ro zá -

sát köve tõen a kö vet ke zõ szö veg gel egé szül ki:
„Bul gá ria
#3E #X:("DF84 4>FH4HJH ^" FH">*"DH42"P4b”,
b) Cseh or szág szab vány ügyi tes tü le tét meg ha tá ro zó

szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„ÚNMZ Úøad pro tech nic kou nor ma li za ci, met ro lo gii

a stát ní zku šeb nict ví”,
c) Por tu gá lia szab vány ügyi tes tü le té nek meg ha tá ro zá -

sát köve tõen a kö vet ke zõ szö veg gel egé szül ki:
„Ro má nia
ASRO Aso ci a þia de Stan dar di za re din Ro mâ nia”.

(6) A 151/2004. (V. 14.) Korm. ren de let az e ren de let
8. mel lék le te sze rin ti 2. mel lék let tel egé szül ki, a je len le gi
„Mel lék let” meg je lö lé se „1. mel lék let”-re vál to zik.

(7) A 151/2004. (V. 14.) Korm. ren de let 2.  § (1) és
(3) be kez dé sé ben, va la mint 3.  § (3) be kez dé sé ben az „a
tag ál la mok” szö veg ré szek he lyé be az „az EGT-ál la mok”
szö veg lép.

Hatályukat vesztõ jogszabályi rendelkezések

25.  §

Ha tá lyát vesz ti
a) a ke res ke de lem, il let ve az áruk sza bad áram lá sa aka -

dá lya i val kap cso la tos egyes ér te sí té si és be je len té si el já rá -
sok vég re haj tá sá ról  szóló 44/2004. (III. 16.) Korm. ren de -
let, és

b) a mû sza ki tar tal mú jog sza bály ter ve ze tek nek az Eu -
ró pai Bi zott ság gal és az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val  való
egyez te té sé rõl  szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let.

26.  §

(1) A 24. és az azt meg elõ zõ al cím, to váb bá a 25.  §
2009. má jus 14-én ha tá lyát vesz ti.

(2) Az (1) be kez dés és a 25.  §-t meg elõ zõ al cím 2009.
má jus 15-én ha tá lyát vesz ti. Ez a be kez dés 2009. má jus
16-án ha tá lyát vesz ti.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

27.  §

(1) Ez a ren de let a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok,
va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra vo -
nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si el já rás
meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv vel, to váb bá a 2006/96/EK ta ná csi
irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i 98/34/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek  való meg fe le lést
szol gál ja, az 1. cikk 6–10. pont ja, a 2–7. cik kek, va la mint
az I. mel lék let ki vé te lé vel.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg

a) a Ta nács 2679/98/EK ren de le te (1998. de cem ber 7.)
az áruk nak a tag ál la mok kö zöt ti sza bad moz gá sá val kap -
cso lat ban a bel sõ piac mû kö dé sé rõl – 3–5. cikk (a II. Fe je -
zet),

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 764/2008/EK ren -
de le te (2008. jú li us 9.) az egyes nem ze ti mû sza ki sza bá -
lyok nak a va la mely má sik tag ál lam ban jog sze rû en for gal -
ma zott ter mé kek re tör té nõ al kal ma zá sá ra vo nat ko zó el já -
rá sok meg ál la pí tá sá ról és a 3052/95/EK ha tá ro zat ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl – 3. cikk, 9. cikk (1) be kez dés,
10. cikk, 12. cikk (1) be kez dés és 14. cikk [a III. Fe je zet és
a 25.  § a) pont].

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

1. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

A 2.  § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában
információs társadalommal összefüggõ

szolgáltatásnak nem minõsülõ szolgáltatások

1. Nem tá vol lé võk ré szé re nyúj tott szol gál ta tás

Az a szol gál ta tás, amely re a szol gál ta tó és a szol gál ta -
tást igény be vevõ egy ide jû fi zi kai je len lé té ben ke rül sor,
még ha az elekt ro ni kus esz köz út ján tör té nik is, így kü lö -
nö sen

a) egész ség ügyi szol gál ta tó nál vég zett or vo si vizs gá -
lat, ke ze lés elekt ro ni kus be ren de zés al kal ma zá sá val, a be -
teg fi zi kai je len lé té ben,

b) elekt ro ni kus ka ta ló gus meg te kin té se a for gal ma zás
he lyén, a vevõ fi zi kai je len lé té ben,

c) uta zá si jegy-, il let ve szál lás fog la lás uta zá si iro dá ban
szá mí tó gé pes há ló zat út ján, az ügy fél fi zi kai je len lé té ben,

d) já ték te rem ben ren del ke zés re bo csá tott elekt ro ni kus
já té kok, a fel hasz ná ló fi zi kai je len lé té ben.
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2. Nem elekt ro ni kus úton nyúj tott szol gál ta tás

a) anya gi tar ta lom mal ren del ke zõ szol gál ta tás, még ha
elekt ro ni kus esz köz út ján tör té nik is:

aa) kész pénz- vagy jegy ki adó au to ma ta,
ab) be lé pés té rí tés kö te les út há ló zat ra, gép ko csi-par ko -

ló ba stb., ab ban az eset ben is, ha a be já rat nál vagy ki já rat -
nál a be lé pés el len õr zé sé re, il let ve a meg fe le lõ díj meg fi -
ze té sé nek biz to sí tá sá ra elekt ro ni kus esz közt al kal maz nak;

b) off-li ne szol gál ta tás: CD-ROM, haj lé kony le me zen
tá rolt szoft ver ér té ke sí té se;

c) nem elekt ro ni kus adat fel dol go zó, -nyil ván tar tó
rend szer út ján nyúj tott szol gál ta tás:

ca) táv be szé lõ szol gál ta tás,
cb) te le fax/te lex szol gál ta tás,
cc) táv be szé lõ vagy te le fax út ján nyúj tott szol gál ta tás,

ide ért ve az or vo si és jogi ta nács adást is,
cd) di rekt mar ke ting táv be szé lõ vagy te le fax út ján.

3. Nem a szol gál ta tás igény be ve võ jé nek egye di hoz zá -
fé ré sé vel nyúj tott szol gál ta tás

Kor lát lan szá mú egyé ni igény be vevõ ré szé re adat át vi -
tel út ján, egy ide jû leg nyúj tott szol gál ta tás (egy pont ról
több pont ra tör té nõ át vi tel):

a) te le ví zi ós mû sor szol gál ta tás (ide ért ve a ké rés re tör -
té nõ „vi deó-sze rû” szol gál ta tást is),

b) rá di ós mû sor szol gál ta tás,
c) (te le ví zi ón köz ve tí tett) te le text.

2. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

1. Hivatkozás a jogszabálytervezeteknek az Európai
Bizottsággal és az EGT-államokkal történt

egyeztetésére

A ren de let (tör vény) ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá -
nyok és sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom
szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció -
szol gál ta tá si el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott –
1998. jú ni us 22-i 98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv 8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

2. Hivatkozás a jogszabálytervezeteknek az Európai
Bizottsággal és az EGT-államokkal a 98/34/EK

irányelv, valamint további uniós jogi aktusok alapján
történt egyeztetésére

A ren de let (tör vény) ter ve ze té nek a kö vet ke zõ uni ós
jogi ak tu sok sze rin ti elõ ze tes be je len té se meg tör tént:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács – a 98/48/EK
irány elv vel mó do sí tott – 98/34/EK irány el ve (1998. jú -
nius 22.) a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok, va la mint az
in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó sza bá -

lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si el já rás megállapítá -
sáról;

b) ...;
c) ...

3. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány1 a mûszaki tartalmú
jogszabálytervezetek a 102/2009. (V. 11.) Korm.

rendelet szerinti bejelentéséhez

Üzenet 000

1. Spe ci á lis kód2

2. Üze net kül dõ ál lam3

3A. Fe le lõs szerv3

3B. Jog sza bály-elõ ké szí tõ szerv
4. A be je len tés szá ma és a ter mék kód
5. A ter ve zet címe
6. Érin tett ter mé kek, il let ve in for má ci ós tár sa da lom mal 

össze füg gõ szol gál ta tá sok
7. Más uni ós jogi ak tus sze rin ti be je len tés
8. A ter ve zet fõ tar tal ma
9. Rö vid in do ko lás
10. Hát tér do ku men tu mok, for rás szö ve gek
11. Sür gõs sé gi el já rás ké ré se
12. A sür gõs ség in do ko lá sa
13. Bi zal mas in for má ci ó ként tör té nõ ke ze lés
14. Pénz ügyi in téz ke dé sek
a) igen
b) nem
15. Ha tás vizs gá lat
a) 
b) 
16. TBT (ke res ke de lem tech ni kai aka dá lyai) és SPS

(ál lat- és nö vény-egész ség ügyi) vo nat ko zá sok
TBT-vo nat ko zá sok
a)
b)
(i)   
(ii)  
(iii) 
SPS-vo nat ko zá sok
a)
b)
(i)   
(ii)  
(iii) 
(iv)  

1 A for ma nyom tat vány ki töl té si út mu ta tót tar tal ma zó elekt ro ni kus vál to za ta
le tölt he tõ az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um honlap -
járól.

2 A Bi zott ság adja meg a töb bi EGT-ál lam nak tör té nõ to váb bí tás elõtt.
3 A No ti fi ká ci ós Köz pont töl ti ki.
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4. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány1 a mûszaki tartalmú
jogszabálytervezetekre vonatkozó, 

a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet szerinti további
közlésekhez

Üze net

1. Spe ci á lis kód2

2. Üze net kül dõ ál lam3

3A. Fe le lõs szerv3

3B. Jog sza bály-elõ ké szí tõ szerv
4. A be je len tés szá ma
5. A 98/34/EK irány elv érin tett cik ke
6. Ma gya rá zat

1 A for ma nyom tat vány ki töl té si út mu ta tót tar tal ma zó elekt ro ni kus vál to za ta
le tölt he tõ az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um honlap -
járól.

2 A Bi zott ság adja meg a töb bi EGT-ál lam nak tör té nõ to váb bí tás elõtt.
3 A No ti fi ká ci ós Köz pont töl ti ki.

5. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

A 15.  § (1) bekezdése szerinti akadályokról történõ
értesítés adattartalma1

1. Ér te sí tést kül dõ ál lam és be je len tõ szerv
A to váb bi in for má ci ó ért meg ke re sen dõ sze mély neve,

te le fon-, fax szá ma és e-ma il címe

2. Az áruk sza bad áram lá sát kor lá to zó aka dály le írá sa

3. Az áruk sza bad áram lá sát kor lá to zó aka dály ke let ke -
zé sé nek idõ pont ja és – amennyi ben is mert – fenn ál lá sá nak
vár ha tó idõ tar ta ma

4. Az aka dály el há rí tá sa ér de ké ben tett in téz ke dé sek

5. Rész le tes ma gya rá zat arra vo nat ko zó an, hogy a Bi -
zott ság ál tal a 2679/98/EK ren de let 5. cik ké nek meg fele -
lõen jel zett, fel té te le zett ma gyar or szá gi aka dá lyok nem
áll nak fenn2

6. Az ér te sí té sek to váb bí tá sá ért fe le lõs3

1 Elekt ro ni kus for má tu mú adat lap ként le tölt he tõ az ipar ügye kért fe le lõs mi -
nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hon lap já ról.

2 A 2679/98/EK ren de let 5. cik ké nek al kal ma zá sa ese tén kell ki töl te ni.
3 A No ti fi ká ci ós Köz pont töl ti ki.

6. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

A 19.  § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás 
adattartalma

1. A jog sza bály tel jes címe

2. A jog sza bály ter ve ze té nek a 102/2009. (V. 11.)
Korm. ren de let I. fe je ze te sze rin ti egyez te té si el já rás ban
tör tént be je len té se spe ci á lis kód ja

3. Az érin tett jog sza bály hely(ek)1

a) pon tos meg je lö lé se
b) mû sza ki sza bály-e?
in do ko lás:
c) elõ ze tes en ge dé lye zé si kö te le zett sé get ír-e elõ?
az en ge dé lye zõ ha tó ság neve, te le fon szá ma és elekt ro -

ni kus le vél cí me
d) ter mék for gal ma zá sá val vagy hasz ná la tá val össze -

füg gõ – mû sza ki sza bály nak nem mi nõ sü lõ – egyéb kö te -
le zett sé get ír-e elõ?

4. Az érin tett ter mé kek vagy ter mék kö rök meg je lö lé se
vám ta ri fa szám sze rint2

5. Az érin tett jog sza bá lyi ren del ke zés(ek) vég re haj tá -
sá ra el já ró ha tó ság (el sõ- és má sod fok) és fel ügye le ti szer -
vé nek neve, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me

6. A jog or vos la ti el já rás ra vo nat ko zó an a köz igaz ga tá si 
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
tör vénytõl el té rõ ren del ke zés

az el té rést el ren de lõ jog sza bály hely pon tos meg je lö lé se

1 Az e pont ban elõ írt ada to kat jog sza bály-he lyen kén ti bon tás ban kell meg -
ad ni.

2 A vám- és a sta tisz ti kai nó menk la tú rá ról, va la mint a Kö zös Vám ta ri fá ról
 szóló 2658/87/EGK ta ná csi ren de let I. mel lék le té ben fog lalt Kom bi nált Nó -
menk la tú ra – a ren de let 12. cik ke ér tel mé ben el fo ga dott és az Eu ró pai Unió Hi -
va ta los Lap já ban köz zé tett min den kor ha tá lyos egy sé ges szer ke ze tû vál to za tá -
nak – alap ján, leg alább két szám jegy nyi mély sé gig.

7. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

Adatlap a 22.  § (1) bekezdése szerinti
adatszolgáltatáshoz

1. Az adat szol gál ta tó ha tó ság

2. Az adat szol gál ta tás sal érin tett idõ szak

3. A 764/2008/EK ren de let 6. cikk (1) be kez dé se alap -
ján kül dött

a) ér te sí tés sel érin tett ter mé kek vagy ter mék kö rök
meg je lö lé se vám ta ri fa szám sze rint1

b) ér te sí té sek szá ma2
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4. A 764/2008/EK ren de let 6. cikk (2) be kez dé se alap -
ján meg ho zott

a) ha tá ro zat tal érin tett ter mé kek vagy ter mék kö rök
meg je lö lé se vám ta ri fa szám sze rint1

b) ha tá ro za tok szá ma2

c) ha tá ro za tok meg ho za ta lá nak in do kai

5. A 764/2008/EK ren de let 6. cikk (3) be kez dé se alap -
ján kül dött

a) ér te sí tés sel érin tett ter mé kek vagy ter mék kö rök
meg je lö lé se vám ta ri fa szám sze rint1

b) ér te sí té sek szá ma2

1 A vám- és a sta tisz ti kai nó menk la tú rá ról, va la mint a Kö zös Vám ta ri fá ról
 szóló 2658/87/EGK ta ná csi ren de let I. mel lék le té ben fog lalt Kom bi nált Nó -
menk la tú ra – a ren de let 12. cik ke ér tel mé ben el fo ga dott és az Eu ró pai Unió Hi -
va ta los Lap já ban köz zé tett min den kor ha tá lyos egy sé ges szer ke ze tû vál to za tá -
nak – alap ján, leg alább két szám jegy nyi mély sé gig.

2 Az ér te sí té sek, il let ve ha tá ro za tok szá mát ter mék tí pu son ként kell meg ad ni.

8. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

„2. melléklet 
a 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelethez

Az Eu ró pai Unió tag ál la ma in kí vü li EGT-ál la mok
szab vány ügyi tes tü le tei

Iz land
Staxla ráx Ís lands
Nor vé gia
SN Stan dard Nor ge
NEK Norsk Elekt ro tek nisk Ko mi te”

A Kormány
103/2009. (V. 11.) Korm.

rendelete

a Kereskedelem Technikai Akadályairól  szóló
Megállapodásban elõírt bejelentési és tájékoztatási

kötelezettségek teljesítésérõl

A Kor mány az Ál ta lá nos Vám- és Ke res ke del mi Egyez -
mény (GATT) ke re té ben ki ala kí tott, a Ke res ke del mi Vi -
lág szer ve ze tet lét re ho zó Mar ra kesh-i Egyez mény és mel -
lék le te i nek ki hir de té sé rõl  szóló 1998. évi IX. tör vény
3.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az 1998. évi IX. tör vénnyel ki hir de tett Mar ra kesh-i
Egyez mény A) Mel lék le té ben fog lalt, a Ke res ke de lem

Tech ni kai Aka dá lya i ról  szóló Meg ál la po dás ban (a továb -
biak ban: TBT-meg ál la po dás) a tech ni kai sza bály za tok,
va la mint a meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rást meg ha tá ro zó
sza bá lyo zá sok köz pon ti kor mány szer vek ál ta li el fo ga dá -
sá val össze füg gés ben elõ írt be je len té se ket az ipar ügye kért 
fe le lõs mi nisz ter ál tal mû köd te tett No ti fi ká ci ós Köz pon -
ton (a továb biak ban: No ti fi ká ci ós Köz pont) ke resz tül kell
meg ten ni.

(2) A No ti fi ká ci ós Köz pont
a) a Ke res ke del mi Vi lág szer ve zet (a továb biak ban:

WTO) Tit kár sá gá tól ér ke zõ be je len té se ket és ész re vé te le -
ket to váb bít ja a jog sza bály tár gya sze rint ha tás kör rel ren -
del ke zõ vagy a ki je lölt mi nisz ter nek (a továb biak ban:
szak mi nisz ter), és

b) a szak mi nisz ter ál tal meg kül dött be je len tést, ész re -
vé telt to váb bít ja a WTO Tit kár sá gá nak.

(3) A TBT-meg ál la po dás ban elõ írt be je len tés meg té te -
lé hez szük sé ges in for má ci ót a szak mi nisz ter – an nak tar -
tal má ért  való fe le lõs ség gel – kö te les a No ti fi ká ci ós Köz -
pont nak meg kül de ni, il let ve a más WTO-tag or szág ál tal
ja va solt tech ni kai sza bály za tok ra és meg fe le lõ ség ér té ke -
lé si el já rá sok ra vo nat ko zó an a fel adat kö ré be tar to zó te rü -
le ten ész re vé te le it meg ten ni.

(4) Az e ren de let sze rin ti be je len té si el já rás elekt ro ni kus 
le vél út ján tör té nik.

2.  §

(1) A No ti fi ká ci ós Köz pont a be ér ke zett be je len té se ket,
va la mint az azok ra vo nat ko zó ész re vé te le ket a to váb bí tás
elõtt nyil ván tar tás ba ve szi.

(2) A ma gyar be je len té sek re vo nat ko zó ada to kat a No ti -
fi ká ci ós Köz pont az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té ri um hon lap ján bár ki ál tal hoz zá fér he tõ
és ke res he tõ mó don köz zé te szi. A töb bi WTO-tag or szág
ál tal tett be je len té sek re vo nat ko zó an az ipar ügye kért fe le -
lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hon lap ján hi vat -
ko zást kell el he lyez ni a WTO hon lap ján bár ki ál tal hoz zá -
fér he tõ, an gol, fran cia és spa nyol nyel ven ke res he tõ adat -
bá zis el ér he tõ sé gé re.

3.  §

(1) A szak mi nisz ter – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – meg kül di a No ti fi ká ci ós Köz pont nak
a TBT-meg ál la po dás 2. és 5. Cik ké ben, va la mint 1. Mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott tech ni kai sza bály za tok és meg -
fe le lõ ség ér té ke lé si el já rást meg ha tá ro zó jog sza bá lyok ter -
ve ze te it (a továb biak ban: ter ve zet).

(2) Nem érin ti az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te -
le zett ség azo kat a ter ve ze te ket, ame lyek eu ró pai uni ós jogi 
ak tu sok kal össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást  valósítanak
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meg, fel té ve, hogy nem tar tal maz nak azok nál szi go rúbb
ren del ke zé se ket.

(3) A szak mi nisz ter a ter ve ze tet olyan idõ ben kül di meg
a No ti fi ká ci ós Köz pont nak, hogy a be je len tés tõl an nak el -
fo ga dá sá ig a WTO-tag or szá gok nak leg alább hat van na pot
biz to sít son írás be li ész re vé te lek meg té te lé re.

(4) A szak mi nisz ter a be je len tés meg té te le ér de ké ben
meg kül di a No ti fi ká ci ós Köz pont nak

a) az e ren de let mel lék le te sze rin ti, ma gyar és an gol
nyel ven ki töl tött be je len tõ adat la pot, és

b) a ter ve zet szö ve gét.

(5) Ha A TBT-meg ál la po dás 2.10. vagy 5.7. pont ja
alap ján sür gõs sé gi el já rás ra van szük ség, a szak mi nisz ter
a be je len tés meg kül dé se kor ezt sür gõs ség in do ka i nak
meg adá sá val jel zi.

(6) A No ti fi ká ci ós Köz pont a nyil ván tar tás ba vé telt
köve tõen a be je len tõ adat la pot meg kül di a Ma gyar Köz tár -
sa ság WTO Mel lett Mû kö dõ Ál lan dó Kép vi se le té nek,
amely to váb bít ja azt a WTO Tit kár ság hoz.

4.  §

(1) Ha a be je len té si el já rás több mi nisz ter fel adat kö rét
érin ti, az érin tett mi nisz te rek az egy sé ges ál lás pont ki ala -
kí tá sa ér de ké ben egy más sal egyez tet nek; egy sé ges ál lás -

pont hi á nyá ban a No ti fi ká ci ós Köz pont nem to váb bít ma -
gyar ész re vé telt.

(2) A ter ve zet re vo nat ko zó WTO-tag or szá gi ész re vé te -
lek kel, il let ve más WTO-tag or szág ál tal ja va solt tech ni kai
sza bály za tok ra és meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rá sok ra vo -
nat ko zó ma gyar ész re vé tel lel kap cso la tos össze han golt ál -
lás pont ki ala kí tá sa ér de ké ben az ipar ügye kért fe le lõs mi -
nisz ter vagy az érin tett szak mi nisz ter kez de mé nye zé sé re
ese ti szak ér tõi bi zott ság hoz ha tó lét re.

(3) A No ti fi ká ci ós Köz pont szük ség ese tén a be je len tõ
adat lap to váb bí tá sát meg elõ zõ en a ter ve zet je len tõs ke res -
ke del mi ha tá sá nak meg íté lé sé vel kap cso lat ban is egyez te -
tést kez de mé nyez het.

5.  §

A TBT-meg ál la po dás 10. Cikk 10.1. pont já ban elõ írt tá -
jé koz ta tá si pont fel ada ta i nak el lá tá sá ra a Kor mány az ipar -
ügye kért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

6.  §

Ez a ren de let 2009. má jus 13-án lép ha tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 103/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

A) Magyar nyelvû adatlap* a technikai szabályzatok és megfelelõségértékelési eljárást meghatározó jogszabályok
tervezeteinek bejelentéséhez

Bejelentõ Adatlap

 1. A TBT-meg ál la po dás ré szes ál la ma:

 2. A be je len tõ mi nisz té ri um és fõ osz tály:

cím, tel., fax és e-ma il:

Az adat la pot ki töl tõ és azt be je len tõ neve:

tel., fax és e-ma il:

A ter ve ze tet el ké szí tõ fe le lõs ügy in té zõ:

tel., fax és e-ma il:

 3. A be je len tés a TBT-meg ál la po dás mely cik ke(i) alap ján tör té nik?

2.9.2 Cikk  2.10.1 Cikk  5.6.2 Cikk 

5.7.1 Cikk  egyéb Cikk alap ján: 
             



 4. A ter ve zet ál tal érin tett ter mé kek meg ha tá ro zá sa és a ter mék nem ze ti vám ta ri fa szá ma:

 5. A ter ve zet címe, ol da lak szá ma, nyel vi vál to za ta:

 6. A ter ve zet rö vid tar tal mi össze fog la ló ja:

 7. A ter ve zet szük sé ges sé gé nek in do ko lá sa:

 8. A ter ve zet hez kap cso ló dó egyéb do ku men tu mok:

 9. A ter ve zet el fo ga dá sá nak ja va solt idõ pont ja:

A ter ve zet ha tály ba lé pé sé nek ja va solt idõ pont ja:

10. Az ész re vé te lek meg té te lé nek vég sõ ha tár ide je:

11. A ter ve zet anya ga el ér he tõ:

tel., fax és e-ma il:

* Az adat lap elekt ro ni kus vál to za ta le tölt he tõ az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hon lap já ról.

B) Angol nyelvû adatlap* a technikai szabályzatok és megfelelõségértékelési eljárást meghatározó jogszabályok
tervezeteinek bejelentéséhez

Agreement on Technical Barriers to Trade

NOTIFICATION

 1. Mem ber to Ag re e ment no ti fy ing:

If app li cab le, name of lo cal go vern ment in vol ved (Ar tic les 3.2 and 7.2):

 2. Agen cy res pon sib le:

Name and add ress (inc lu ding te lep ho ne and fax num bers, e-ma il and web-si te add res ses, if ava i lab le) of
agen cy or aut ho rity de sig na ted to hand le com ments re gar ding the no ti fi ca ti on shall be in di ca ted if dif fe rent
from abo ve:

 3. No ti fi ed un der Ar tic le 2.9.2   2.10.1   5.6.2   5.7.1  ot her:

 4. Pro ducts co ve red (HS or CCCN whe re app li cab le, ot her wi se na ti o nal ta riff he a ding. ICS num bers may be
pro vi ded in ad di ti on, whe re app li cab le):

 5. Tit le, num ber of pa ges and lan gu a ge(s) of the no ti fi ed do cu ment:

 6. Desc rip ti on of con tent:

 7. Ob jec ti ve and ra ti o na le, inc lu ding the na tu re of ur gent prob lems whe re app li cab le:

 8. Re le vant do cu ments:

 9. Pro po sed date of adop ti on:

Pro po sed date of ent ry into for ce:

10. Fi nal date for com ments:

11. Texts ava i lab le from:

Na ti o nal en qu i ry po int  or add ress, te lep ho ne and fax num bers, e-ma il and web-si te add res ses, if ava i lab le of
the ot her body:

* Az adat lap elekt ro ni kus vál to za ta le tölt he tõ az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hon lap já ról.

15892 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/64. szám



IV. A Ma gyar Nem ze ti
Bank el nö ké nek
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
13/2009. (V. 11.) MNB

rendelete

a 200 forintos címletû érme kibocsátásáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank az Mnbtv. 4.  §-ának (2) be -
kez dé sén ala pu ló jog kö ré ben 200 fo rin tos cím le tû ér mét
bo csát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2009. jú ni us 15.

2.  §

(1) Az érme kül sõ ré sze (kör gyû rû) réz (75%), nik kel
(4%) és cink (21%) öt vö ze té bõl, az érme bel sõ ré sze (mag) 
réz (75%) és nik kel (25%) öt vö ze té bõl ké szült. Az érme
kül sõ át mé rõ je 28,3 mm, a kül sõ és bel sõ rész ta lál ko zá sá -
nál az át mé rõ 17,9 mm. Az érme pe rem vas tag sá ga 2 mm,
sú lya 9 gramm, szé le szag ga tot tan re cé zett.

(2) Az érme elõ lap ján, a kö zép me zõ ben a Lánc híd áb rá -
zo lá sa lát ha tó. Az érme kül sõ és bel sõ ré szét dí szí tõ kör vo -
nal vá laszt ja el. Az érme elõ lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó 
gyöngy sor-sze gé lyen be lül, bal ol da lon a ,,MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG” fél kör irat ol vas ha tó. A fél kör irat
mind két vé gé nél – a gyöngy sor-sze gélyt meg sza kít va –
7-7 vo nal ból álló, füg gõ le ges irá nyú csí ko zás lát ha tó és ta -
pint ha tó. A gyöngy sor-sze gé lyen be lül, lent, jobb ol da lon
a ve ré si év szám ol vas ha tó. Az érme elõ lap já nak ké pét
e ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az érme hát lap ján, a kö zép me zõ ben a – kis sé egy -
más ra csúsz ta tott szám je gyek bõl álló – „200” ér ték jel zés,
az ér ték jel zés alatt a ,,FORINT” fel irat ol vas ha tó. Az érme 
kül sõ és bel sõ ré szét – az elõ lap pal azo no san – dí szí tõ kör -
vo nal vá laszt ja el. Az érme hát lap já nak kül sõ ré szén ta lál -
ha tó gyöngy sor-sze gélyt meg sza kít va, fent és lent 7-7 vo -
nal ból álló, füg gõ le ges irá nyú csí ko zás lát ha tó és ta pint ha -
tó, amely rész ben a kö zép me zõ ben is foly ta tó dik. A

gyöngy sor-sze gé lyen be lül, lent, jobb ol da lon a ,,BP.” ver -
de jel lát ha tó. Az érme hát lap já nak ké pét e ren de let 2. mel -
lék le te tar tal maz za.

(4) Az érme kü lön le ges – ún. pro of – tech no ló gi á val is
ké szít he tõ.

3.  §

Ez a ren de let 2009. jú ni us 15-én lép ha tály ba.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

1. melléklet
a 13/2009. (V. 11.) MNB rendelethez

Az érme elõ lap já nak képe:

2. melléklet
a 13/2009. (V. 11.) MNB rendelethez

Az érme hát lap já nak képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének
14/2009. (V. 11.) MNB

rendelete

a 200 forintos címletû bankjegy bevonásáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank a 200 fo rin tos cím le tû
bank je gyek ki bo csá tá sá ról  szóló 8/1998. (MK 29.) MNB
hir det ménnyel ki bo csá tott 200 fo rin tos cím le tû bank je gyet 
a for ga lom ból be von ja.

(2) A be vo nás ha tár nap ja: 2009. no vem ber 16.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2009. no vem ber 16-án lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a 200 fo -
rin tos cím le tû bank je gyek ki bo csá tá sá ról  szóló 8/1998.
(MK 29.) MNB hir det ményt vissza vo nom.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
15/2009. (V. 11.) EüM

rendelete

a természetes gyógytényezõkrõl  szóló 
74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  § (2) be kez dés x) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

A ter mé sze tes gyógy té nye zõk rõl  szóló 74/1999.
(XII. 25.) EüM ren de let (a továb biak ban: R.) 21.  §-a a kö -
vet ke zõ (6)–(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tech ni kai jel le gû
elõ írásoknak nem kell meg fe lel nie az olyan pa lac ko zott
gyógy víz nek, ame lyet az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la -
má ban vagy Tö rök or szág ban ál lí tot tak elõ, il let ve hoz tak
for ga lom ba, vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg ál la po dás ban ré szes va la mely EF TA-ál lam ban ál lí tot -
tak elõ az ott irány adó elõ írásoknak meg fele lõen, fel té ve,
hogy az irány adó elõ írások a fo gyasz tók vé del me te kin te -
té ben az e ren de let ben meg ha tá ro zot tal egyen ér té kû vé del -
met nyúj ta nak.

(7) A (6) be kez dés vo nat ko zá sá ban az OGYFI ál la pít ja
meg, hogy a fo gyasz tók vé del me te kin te té ben fenn áll-e az
egyen ér té kû vé de lem.

(8) Az im por tõr vagy a for gal ma zó leg ké sõbb a for ga -
lom ba ho za tal elõtt har minc nap pal kö te les az OGY FI-nak
be je len te ni a pa lac ko zott gyógy víz szár ma zá si he lyét és
el ne ve zé sét.”

2.  §

Az R. 22.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A gyógy he lyek rõl, a gyógy für dõ- és klí ma gyógy in -
té ze tek rõl, a Ma gyar or szá gon ki ter melt el is mert ter mé sze -
tes ás vány vi zek rõl, gyógy vi zek rõl, gyógy isza pok ról és az
egyéb ter mé sze tes gyógy té nye zõk rõl, va la mint a kül föld -
rõl be ho zott és az e ren de let elõ írásai sze rint be je len tett pa -
lac ko zott gyógy vi zek rõl az OGYFI nyil ván tar tást ve zet. A 
nyil ván tar tás a gyógy hellyé nyil vá ní tás, ille tõ leg az el ne -
ve zés en ge dé lye zé se irán ti ké re lem hez, va la mint a kül föl -
di pa lac ko zott gyógy víz be je len té se so rán elõ ter jesz tett
ada to kon ala pul.”

3.  §

Az R. 23.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
ez zel egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek je lö lé se (1) be -
kez dés re mó do sul:

„(2) A 21.  § (7) be kez dé se sze rin ti el já rást az OGYFI hi -
va tal ból foly tat ja le.”

4.  §

(1) E ren de let 2009. má jus 13-án lép ha tály ba.

(2) Az R. 1.  § (3) be kez dé se és 16.  § (3) be kez dé se ha tá -
lyát vesz ti.

(3) E ren de let 2009. má jus 14-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Az egészségügyi miniszter
16/2009. (V. 11.) EüM

rendelete

a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi

ellenõrzésérõl  szóló 
40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  § (2) be kez dés da) al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem:

1.  §

A koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá si,
for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr zé sé -
rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(5) Az anya gok és ke ve ré kek osz tá lyo zá sá ról, cím ké -
zé sé rõl és cso ma go lá sá ról, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK irány elv mó do sí tá sá ról és ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, va la mint az 1907/2006/EK ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló, 2008. de cem ber 16-i 1272/2008/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let VI. mel lék le té nek 3. ré sze
alap ján az 1A., 1B. és 2. ka te gó ri á ba tar to zó kar ci no gén -
nek, mu ta gén nek vagy rep ro duk tív to xi ci tás sal ren del ke -
zõ nek mi nõ sí tett anya gok koz me ti kai ter mé kek ben  való
fel hasz ná lá sa ti los.”

2.  §

Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A (6) be kez dés alap ján a hoz zá fér he tõ vé té telt az

(1) be kez dés a) pont ja sze rin ti mennyi sé gi in for má ci ók te -
kin te té ben az anya gok és ke ve ré kek osz tá lyo zá sá ról, cím -
ké zé sé rõl és cso ma go lá sá ról, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK irány elv mó do sí tá sá ról és ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, va la mint az 1907/2006/EK ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló, 2008. de cem ber 16-i 1272/2008/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let I. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott, aláb bi ve szé lyes sé gi osz tá lyok vagy ka te gó ri ák bár -
me lyi ké re vo nat ko zó kri té ri u mok nak meg fe le lõ anya gok
ese té ben kell biz to sí ta ni:

a) a 2.1-2.4., a 2.6. és a 2.7. ve szé lyes sé gi osz tály,
a 2.8. ve szé lyes sé gi osz tály A. és B. tí pu sa, a 2.9., a 2.10.,
a 2.12. és a 2.13. ve szé lyes sé gi osz tály 1. és 2. ka te gó ri á ja,
a 2.14. ve szé lyes sé gi osz tály 1. és 2. ka te gó ri á ja és a 2.15.
ve szé lyes sé gi osz tály A-F. tí pu sa,

b) a 3.1-3.6., a 3.7. (a sze xu á lis mû kö dés re és ter mé -
keny ség re vagy a fej lõ dés re gya ko rolt ká ros ha tá sok),

a 3.8. (ki vé ve a ká bí tó ha tá so kat), a 3.9. és a 3.10. ve szé -
lyes sé gi osz tály,

c) a 4.1. ve szé lyes sé gi osz tály,
d) az 5.1. ve szé lyes sé gi osz tály.”

3.  §

Az R. 14.  § (3)-(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Össze te võ kön vagy össze te võk kom bi ná ci ó in ál lat -
kí sér let csak ad dig az idõ pon tig vé gez he tõ, amed dig a ve -
gyi anya gok re giszt rá lá sá ról, ér té ke lé sé rõl, engedélye -
zésérõl és kor lá to zá sá ról (REACH)  szóló 1907/2006/EK
eu ró pai par la men ti és a ta ná csi ren de let ér tel mé ben al kal -
ma zan dó vizs gá la ti mód sze rek meg ál la pí tá sá ról  szóló,
2008. má jus 30-i 440/2008/EK bi zott sá gi ren de let ben
(a továb biak ban: 440/2008/EK ren de let) vagy a 10. szá mú
mel lék let ben fel so rolt egy vagy több va li dált al ter na tív
mód szer rel tör té nõ he lyet te sí tés nem kö te le zõ.

(4) Az ál lat kí sér le tek jó vá ha gyott al ter na tív mód sze re i -
nek jegy zé két a 440/2008/EK ren de let, va la mint a 10. szá -
mú mel lék let tar tal maz za, an nak fel tün te té sé vel, hogy
a mód szer tel je sen vagy rész ben he lyet te sí ti az ál lat kí sér -
le tet.”

4.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le té nek
1. pont ja sze rint egé szül ki.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le té nek
2. pont ja sze rint mó do sul.

(3) Az R. 10. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le té nek
3. pont ja sze rint mó do sul.

5.  §

Az R. 15.  § (4) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:]

„a) a Ta nács 76/768/EGK irány el ve (1976. jú li us 27.)
a koz me ti kai ter mé kek re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá -
lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint an nak a 79/661/EGK,
82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK,
93/35/EGK ta ná csi, a 2003/15/EK, 2008/112/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi és a 83/341/EGK, 83/496/EGK,
84/415/EGK, 85/391/EGK, 86/179/EGK, 86/199/EGK,
87/137/EK, 88/233/EGK, 89/174/EGK, 90/121/EGK,
91/184/EGK, 92/8/EGK, 92/86/EGK, 93/47/EGK,
94/32/EK, 95/34/EK, 96/41/EK, 97/1/EK, 97/45/EK,
98/16/EK, 98/62/EK, 2000/6/EK, 2000/11/EK,
2002/34/EK, 2003/1/EK, 2003/16/EK, 2003/80/EK,
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2003/83/EK, 2004/87/EK, 2004/88/EK, 2004/93/EK,
2004/94/EK, 2005/9/EK, 2005/42/EK, 2005/52/EK,
2005/80/EK, 2006/65/EK, 2006/78/EK, 2007/1/EK,
2007/17/EK, 2007/22/EK, 2007/53/EK, 2007/54/EK,
2007/67/EK, 2008/14/EK, 2008/42/EK, 2008/88/EK,
2008/123/EK bi zott sá gi irány el vek kel és a Cseh Köz tár sa -
ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett
Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság, 
a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel Köz tár sa ság, a Szlo vén
Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság csat la ko zá sá nak
fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai Unió alap ját ké pe zõ
szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok mány II. mel lék let
1. rész C. pont já val tör tént mó do sí tá sai;”

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)-(5) be kez dés ben fog lalt ki vé te -
lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(2) A (7) be kez dés d) pont ja 2009. jú li us 8-án lép ha -
tály ba.

(3) A 4.  § (2) be kez dé se, a (7) be kez dés c) pont ja és
a mel lék let 2. pont ja 2009. ok tó ber 8-án lép ha tály ba.

(4) A 4.  § (1) be kez dé se, a (7) be kez dés a) és b) pont ja és 
a mel lék let 1. pont ja 2009. ok tó ber 14-én lép ha tály ba.

(5) Az 1-3.  §, a 4.  § (3) be kez dé se és a mel lék let 3. pont -
ja 2010. jú ni us 1-jén lép ha tály ba.

(6) Az R. 5.  § (6) be kez dé sé nek má so dik mon da ta ha tá -
lyát vesz ti.

(7) Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 3. szá mú mel lék let 1. ré sze sze rin ti, a koz me ti kai ter -

mé kek ben csak a meg adott ha tár ér té ken be lül, az elõ írt fel -
té te lek be tar tá sa mel lett fel hasz nál ha tó anya go kat tar tal -
ma zó táb lá zat

aa) 10. re fe ren cia szá mú sora,
ab) 14. re fe ren cia szá mú sora „c” osz lo pá nak „a) Haj -

fes ték oxi dá ló szí ne zõ anya gai: 1. Ál ta lá nos hasz ná lat,
2. Szak ipa ri hasz ná lat” szö veg ré sze,

ac) 14. re fe ren cia szá mú sora „d” osz lo pá nak „0,3%”
szö veg ré sze,

ad) 14. re fe ren cia szá mú sora „f” osz lo pá nak „a) 1.
Nem hasz nál ha tó szem pil la-, szem öl dök fes tés hez Szem be
ju tá sa ese tén azon nal ki öb lí te ni Hid ro ki nont tar tal maz” és
„2. Csak szak ipa ri hasz ná lat ra Hid ro ki nont tar tal maz
Szem be ju tá sa ese tén azon nal ki öb lí te ni” szö veg ré sze,

b) 3. szá mú mel lék let 2. ré sze sze rin ti, a koz me ti kai ter -
mé kek ben át me ne ti leg en ge dé lye zett anya gok jegy zé két
tar tal ma zó táb lá zat 57., 59., 60. re fe ren cia szá mú sora,

c) 7. szá mú mel lék le te sze rin ti, a koz me ti kai ter mék -
ben fel hasz nál ha tó UV-szû rõ anya gok fel so ro lá sát tar tal -
ma zó táb lá zat 1. re fe ren cia szá mú sora,

d) 7. szá mú mel lék le te sze rin ti, a koz me ti kai ter mék -
ben fel hasz nál ha tó UV-szû rõ anya gok fel so ro lá sát tar tal -

ma zó táb lá zat 28. re fe ren cia szá mú so rá nak „c” osz lo pá -
ban a ,,fény vé dõ ter mé kek ben” szö veg rész.

(8) Az R. 5.  § (6) be kez dé sé ben az „a nagy kö zön ség
szá má ra hoz zá fér he tõ vé kell ten ni” szö veg rész he lyé be
a ,,bár ki szá má ra hoz zá fér he tõ vé kell ten ni” szö veg lép.

(9) Ez a ren de let 2010. jú ni us 2-án ha tá lyát vesz ti.

(10) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2008/88/EK irány el ve (2008. szep tem -
ber 23.) a koz me ti kai ter mé kek rõl  szóló 76/768/EGK ta ná -
csi irány elv II. és III. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ dés hez
tör té nõ hoz zá iga zí tá sa cél já ból  való mó do sí tá sá ról, he -
lyes bít ve az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban (HL L 263., 
2008. ok tó ber 2. 26. ol dal),

b) a Bi zott ság 2008/123/EK irány el ve (2008. decem -
ber 18.) a koz me ti kai ter mé kek rõl  szóló 76/768/EGK ta ná -
csi irány elv II. és VII. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ dés -
hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sa cél já ból  való mó do sí tá sá ról,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2008/112/EK
irány el ve (2008. de cem ber 16.) a 76/768/EGK,
a 88/378/EGK, az 1999/13/EK ta ná csi irány el vek nek, és
a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány el vek nek az anya gok és ke ve ré kek
osz tá lyo zá sá ról, cím ké zé sé rõl és cso ma go lá sá ról  szóló
1272/2008/EK ren de let hez  való hoz zá iga zí tá sa cél já ból
tör té nõ mó do sí tá sá ról (az irány elv 1. cikk 2-5. pont ja).

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 16/2009. (V. 11.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ, 1329–1369.
hi vat ko zá si szá mú anya gok kal egé szül ki:

„1329. 4-[(4-Ami no fe nil)(4-imi no-cik lo he xa-2,5-di -
én-1-ili dén)me til]-o-to lu i din (CAS-szám: 3248-93-9;
 EINECS-szám: 221-832-2) és hid ro klo rid sója (Ba sic
 Violet 14; CI 42510) (CAS-szám: 632-99-5;
 EINECS-szám: 211-189-6), haj fes té kek össze te võ je ként
tör té nõ al kal ma zás ese tén

1330. 4-(2,4-Di hid ro xi fe ni la zo)ben zol szul fon sav
(CAS-szám: 2050-34-2; EI NECS-szám: 218-087-0) és
nát ri um sója (Acid Oran ge 6; CI 14270) (CAS-szám:
547-57-9; EI NECS-szám: 208-924-8), haj fes té kek össze -
te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1331. 3-Hid ro xi-4-(fe ni la zo)-2-naf to e sav (CAS-szám:
27757-79-5; EI NECS-szám: 248-638-0) és kal ci um sója
(Pig ment Red 64:1; CI 15800) (CAS-szám: 6371-76-2;
EINECS 228-899-7), haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ
al kal ma zás ese tén

1332. 2-(6-Hid ro xi-3-oxo-(3H)-xan tén-9-yl)ben zoe -
sav; Flu o resz ce in (CAS-szám: 2321-07-5; EI NECS-szám: 
219-031-8) és di nát ri um sója (Acid yel low 73 so di um salt;
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CI 45350) (CAS-szám: 518-47-8; EI NECS-szám:
208-253-0), haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma -
zás ese tén

1333. 4',5'-dib róm-3',6'-di hid ro xis pi ro[izo ben zo fu -
rán-1(3H),9'-[9H]xan tén]-3-on; 4',5'-Dib rómf lu o resz ce -
in; (Sol vent Red 72) (CAS-szám: 596-03-2;
 EINECS-szám: 209-876-0) és di nát ri um sója (CI 45370)
(CAS-szám: 4372-02-5; EI NECS-szám: 224-468-2), haj -
fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1334. 2-(3,6-Di hid ro xi-2,4,5,7-tet rab róm-xan tén-9- yl)- 
ben zoé sav; Flu o resz ce in, 2',4',5',7'-tet rab róm-; (Sol vent
Red 43) (CAS-szám: 15086-94-9;  EINECS-szám:
239-138-3) és nát ri um sója (Acid Red 87; CI 45380)
(CAS-szám: 17372-87-1; EI NECS-szám: 241-409-6) és
alu mí ni um sója (Pig ment Red 90:1 Alu mi ni um lake)
(CAS-szám: 15876-39-8; EI NECS-szám: 240-005-7), haj -
fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1335. Xan ti li um, 9-(2-kar bo xi-fe nil)-3-(2-me til fe -
nil)ami no)-6-((2-me til-4-szul fo fe nil)ami no)-, bel sõ só
(CAS-szám: 10213-95-3); és nát ri um sója (Acid Vi o let 9;
CI 45190) (CAS-szám: 6252-76-2; EI NECS-szám:
228-377-9), haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma -
zás ese tén

1336. 3,6-di hid ro xi-4',5'-di jód-spi ro[iso ben zo fu ran-1
(3H),9'-[9H]xant he ne]-3-on; (Sol vent Red 73)
(CAS-szám: 38577-97-8; EI NECS-szám: 254-010-7) és
nát ri um sója (Acid Red 95; CI 45425) (CAS-szám:
33239-19-9; EI NECS-szám: 251-419-2), haj fes té kek
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1337. 2',4',5',7'-Tet ra jód-flu o resz ce in (CAS-szám:
15905-32-5; EI NECS-szám: 240-046-0) és di nát ri um sója
(Acid Red 51; CI 45430) (CAS-szám: 16423-68-0;
 EINECS-szám: 240-474-8) és alu mí ni um sója (Pig ment
Red 172 Alu mi ni um lake) (CAS-szám: 12227-78-0;
 EINECS-szám: 235-440-4), haj fes té kek össze te võ je ként
tör té nõ al kal ma zás ese tén

1338. 1-Hid ro xi-2,4-di a mi no-ben zol (2,4-Di a mi no-fe -
nol) (CAS-szám: 95-86-3; EI NECS-szám: 202-459-4 ) és
di hid ro klo rid sója (2,4-Di a mi nop he nol HCl) (CAS-szám:
137-09-7; EI NECS-szám: 205-279-4), haj fes té kek össze -
te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1339. 1,4-di hid ro xi-ben zol (Hyd ro qu i no ne)
(CAS-szám: 123-31-9; EI NECS-szám: 204-617-8), haj -
fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1340. [4-[[4-ani lin-1-naf til][4-(di me til-ami no)fe nil] 
me ti lén]cik lo he xa-2,5-di én-1-ili dén]di me til-am mó ni -
um klo rid (Ba sic Blue 26; CI 44045) (CAS-szám:
2580-56-5; EI NECS-szám: 219-943-6), haj fes té kek
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1341. Di nát ri um 3-[(2,4-di me til-5-szul fo ná to fe -
nil)azo]-4-hid ro xi-naf ta lin-1-szul fo nát (Pon ce au SX; CI
14700) (CAS-szám: 4548-53-2; EINECS 224-909-9), haj -
fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1342. Tri nát ri um tris[5,6-di hid ro-5-(hid ro xi i mi -
no)-6-oxo naf ta lin-2-sul fo nát(2-)-N5,O6]fer rát(3-) (Acid
Gre en 1; CI 10020) (CAS-szám: 19381-50-1;

 EINECS-szám: 243-010-2), haj fes té kek össze te võ je ként
tör té nõ al kal ma zás ese tén

1343. 4-(Fe ni la zo)re zor cin (Sol vent Oran ge 1; CI
11920) (CAS-szám: 2051-85-6;  EI NECS-szám:
218-131-9) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al -
kal ma zás ese tén

1344. 4-[(4-Eto xi fe nil)azo]naf tol (Sol vent Red 3; CI
12010) (CAS-szám: 6535-42-8; EI NECS-szám:
229-439-8) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al -
kal ma zás ese tén

1345. 1-[(2-Klór-4-nit ro fe nil)azo]-2-naf tol (Pig ment
Red 4; CI 12085) (CAS-szám: 2814-77-9; EINECS
220-562-2) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al -
kal ma zás ese tén

1346. 3-Hid ro xi-N-(o-to lil)-4-[(2,4,5-trik ló rfe nil)azo]
naf ta lin-2-kar bo xa mid (Pig ment Red 112; CI 12370)
(CAS-szám: 6535-46-2; EI NECS-szám: 229-440-3) és
sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1347. N-(5-Klór-2,4-di me to xi fe nil)-4-[[5-[(di e ti la mi -
no)szul fo nil]-2-me to xi fe nil]azo]-3-hid ro xi naf ta lin-2-kar -
bo xa mid (Pig ment Red 5; CI 12490) (CAS-szám:
6410-41-9; EI NECS-szám: 229-107-2) és sói, haj fes té kek
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1348. Di nát ri um 4-[(5-klór-4-me til-2-szul fo ná to fe -
nil)azo]-3-hid ro xi-2-naf to át (Pig ment Red 48; CI 15865)
(CAS-szám: 3564-21-4; EI NECS-szám: 222-642-2), haj -
fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén|

1349. Kal ci um 3-hid ro xi-4-[(1-szul fo ná to-2-naf -
til)azo]-2-naf to át (Pig ment Red 63:1; CI 15880)
(CAS-szám: 6417-83-0; EINECS 229-142-3), haj fes té kek
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1350. Tri nát ri um-3-hid ro xi-4-(4'-szul fo na to-naf ti la zo)
naf ta lin-2,7-di szul fo nát (Acid Red 27; CI 16185)
(CAS-szám: 915-67-3; EINECS 213-022-2), haj fes té kek
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1351. 2,2'-[(3,3'-Dik lór[1,1'-bi fe nil]-4,4'-di il)bisz
(azo)] bisz[N-(2,4-di me til fe nil)-3-oxo bu ti ra mid] (Pig -
ment Yel low 13; CI 21100) (CAS-szám: 5102-83-0;
 EINECS-szám: 225-822-9), haj fes té kek össze te võ je -
ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1352. 2,2'-[Cik lo he xi li dé ne bisz[(2-me til-4,1-fe ni lén)
azo]]bisz[4-cik lo he xil fe nol] (Sol vent Yel low 29;
CI 21230) (CAS-szám: 6706-82-7; EI NECS-szám:
229-754-0), haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma -
zás ese tén

1353. 1-((4-Fe ni la zo)fe ni la zo)-2-naf tol (Sol vent Red
23; CI 26100) (CAS-szám: 85-86-9; EI NECS-szám:
201-638-4), haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma -
zás ese tén

1354. Tet ra nát ri um 6-ami no-4-hid ro xi-3-[[7-szul -
fonát-4-[(4-szul fo ná to fe nil)azo]-1-naf til]azo]naf ta lin-2,7-di -
szulfonát (Food Black 2; CI 27755) (CAS-szám: 2118-39-0;
EI NECS-szám: 218-326-9), haj fes té kek össze te võ je ként tör -
té nõ al kal ma zás ese tén

1355. Etá na mi ni um, N-(4-((4-(di e ti la mi no)fe nil)
(2,4- diszulfofenil)me ti lén)-2,5-cik lo he xa di én-1-ili dén)-
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N-etil-, hid ro xid, bel sõ só, nát ri um só (Acid Blue 1; CI
42045) (CAS-szám: 129-17-9; EI NECS-szám:
204-934-1), haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
ma zás ese tén

1356. Etá na mi ni um, N-(4-((4-(di e ti la mi no)fe nil)
(5-hid ro xi-2,4-di szul fo fe nil)me ti lén)-2,5-cik lo he xa di én-
1-ili dén)-N-etil-, hid ro xid, bel sõ só, kal ci um só (2:1)
(Acid Blue 3; CI 42051) (CAS-szám: 3536-49-0;
 EINECS-szám: 222-573-8), haj fes té kek össze te võ je ként
tör té nõ al kal ma zás ese tén

1357. Ben zol me tá na min, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-
 szulfofenil)me til)ami no)fe nil)(4-hid ro xi-2-szul fo fe nil)me -
ti lén)- 2,5-cik lo he xa di én-1-ili dén)-3-szul fo-, hid ro xid, bel -
sõ só, di nát ri um só (Fast Gre en FCF; CI 42053)
(CAS-szám: 2353-45-9; EI NECS-szám: 219-091-5), haj -
fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1358. 1,3-Izo ben zo-fu rán di on, me til ki no lin nal és ki -
no lin nal le ját szó dó re ak ció ter mé kei (Sol vent Yel low 33;
CI 47000) (CAS-szám: 8003-22-3; EI NECS-szám:
232-318-2), haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma -
zás ese tén

1359. Nig ro zin (CI 50420) (CAS-szám: 8005-03-6),
haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1360. 8,18-Dik lór-5,15-di e til-5,15-di hid ro di in dol[3,2-b:
3',2'-m]tri fe no di o xa zin (Pig ment Vi o let 23; CI 51319)
(CAS-szám: 6358-30-1; EINECS 228-767-9), haj fes té kek
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1361. 1,2-di hid ro xi-ant ra ki non (Pig ment Red 83;
CI 58000) (CAS-szám: 72-48-0; EI NECS-szám:
200-782-5), haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma -
zás ese tén

1362. Tri nát ri um-8-hid ro xi-pi rén-1,3,6-tri szul fo nát (Sol -
vent Gre en 7; CI 59040) (CAS-szám: 6358-69-6;
 EINECS-szám: 228-783-6), haj fes té kek össze te võ je ként tör -
té nõ al kal ma zás ese tén

1363. 1-Hid ro xi-4-(p-to lu i din)ant ra ki non (Sol vent
 Violet 13; CI 60725) (CAS-szám: 81-48-1;
 EINECS-szám: 201-353-5), haj fes té kek össze te võ je ként
tör té nõ al kal ma zás ese tén

1364. 1,4-bis(p-To lil-ami no)ant ra ki non (Sol vent
 Green 3; CI 61565) (CAS-szám: 128-80-3;
 EINECS-szám: 204-909-5), haj fes té kek össze te võ je ként
tör té nõ al kal ma zás ese tén

1365. 6-klór-2-(6-klór-4-me til-3-oxo ben zo[b]ti én-2(3H)- 
ili dén)-4-me til-ben zo[b]tio fen-3(2H)-on (VAT Red 1;
CI 73360) (CAS-szám: 2379-74-0; EI NECS-szám:
219-163-6), haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás
ese tén

1366. 5,12-di hid ro ki no[2,3-b]ak ri din-7,14-di on (Pig -
ment Vi o let 19; CI 73900) (CAS-szám: 1047-16-1;
 EINECS-szám: 213-879-2), haj fes té kek össze te võ je ként
tör té nõ al kal ma zás ese tén

1367. (29H,31H-Fta lo ci a ni nát(2-)-N29,N30,N31,N32) réz 
(Pig ment Blue 15; CI 74160) (CAS-szám: 147-14-8;
 EINECS-szám: 205-685-1), haj fes té kek össze te võ je ként tör té -
nõ al kal ma zás ese tén

1368. Di nát ri um [29H,31H-fta lo ci a nin-di szul fo -
nát(4-)-N29,N30,N31,N32]kup rát(2-) (Di rect Blue 86;
CI 74180) (CAS-szám: 1330-38-7; EI NECS-szám:
215-537-8), haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma -
zás ese tén

1369. Po li klór-réz-ftál ci a nin (Pig ment Gre en 7
CI 74260) (CAS-szám: 1328-53-6; EI NECS-szám:
215-524-7), haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma -
zás ese tén”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 167. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„167. A 4-ami no ben zo e sav és sza bad ami no cso port tal
ren del ke zõ ész te rei”

3. Az R. 10. szá mú mel lék le té ben az „A Kö zös Ku ta tó -
köz pont Al ter na tív Mód sze rek Va li dá lá sá val Fog lal ko zó
Eu ró pai Köz pont ja (ECVAM) ál tal jó vá ha gyott, kü lön
jog sza bály ban nem sze rep lõ mód sze rek:” szö veg rész he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A Kö zös Ku ta tó köz pont Al ter na tív Mód sze rek Va li dá -
lá sá val Fog lal ko zó Eu ró pai Köz pont ja (ECVAM) ál tal jó -
vá ha gyott al ter na tív mód sze rek, ame lyek meg fe lel nek a
2008/112/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv kö ve -
tel mé nye i nek, és ame lyek nin cse nek fel so rol va a
440/2008/EK ren de let ben.”

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

21/2009. (V. 11.) KHEM
rendelete

a mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok
mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel

vontatott pótkocsival történõ közúti szállításáról  szóló 
113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont 21. al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
ren de let 1.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A me zõ gaz da sá gi vegy sze rek és üzem anya gok me zõ -
gaz da sá gi von ta tó val vagy las sú jár mû vel von ta tott pót ko -
csi val tör té nõ köz úti szál lí tá sá ról  szóló 113/2004. (IX. 23.) 
GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

15898 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/64. szám



„1.  § E ren de le tet a me zõ gaz da sá gi vegy sze rek és üzem -
anya gok me zõ gaz da sá gi von ta tó val vagy las sú jár mû vel
(a továb biak ban: von ta tó) von ta tott pót ko csi val,
40 km/órát meg nem ha la dó se bes ség gel tör té nõ köz úti
szál lí tá sá ra, a szál lí tá sok nál hasz nált szál lí tó egy ség re és
an nak sze mély ze té re kell al kal maz ni.”

2.  §

(1) Az R. 2.  § c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„c) me zõ gaz da sá gi vegy szer: a Ve szé lyes Áruk Nem -

zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló Eu ró pai Meg ál la po dás
,,A” és ,,B” mel lék le té nek ki hir de té sé rõl és bel föl di al kal -
ma zá sá ról  szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM ren de let (a továb -
biak ban: ADR) ha tá lya alá tar to zó nö vény vé dõ szer és mû -
trá gya;”

(2) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„e) nagy mé re tû cso ma go ló esz köz (IBC): me rev vagy

haj lé kony falú, szál lít ha tó cso ma go ló esz köz, amely nek
ûr tar tal ma nem ha lad ja meg a 3 m3-t, gépi moz ga tás ra al -
kal mas ki vi te lû, a szál lí tás és ke ze lés so rán fel lé põ erõ ha -
tá sok nak el len áll.”

3.  §

Az R. 3.  § b) és c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[Szál lí tó egy ség gel nem szál lít ha tó:]
„b) nö vény vé dõ szer és nem fo lyé kony mû trá gya tar -

tány ban;
c) üzem anyag és fo lyé kony mû trá gya 6500 li ter nél na -

gyobb be fo ga dó ké pes sé gû rög zí tett vagy le sze rel he tõ tar -
tány ban.”

4.  §

Az R. 4.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Üzem anyag vagy fo lyé kony mû trá gya szál lí tá sá ra
jó vá ha gyott tar tá nyos pót ko csi von ta tá sá ra csak dí zel üze -
mû von ta tó hasz nál ha tó.”

5.  §

Az R. 5.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö veg ré sze he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tar tá nyos pót ko csi ra a köz úti jár mû vek mû sza ki
meg vizs gá lá sá ról  szóló, il let ve a köz úti jár mû vek for ga -
lom ba he lye zé sé nek és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki

fel té te le i rõl  szóló jog sza bá lyok ban fog lal ta kon kí vül a kö -
vet ke zõ ket kell al kal maz ni:”

6.  §

(1) Az R. 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A tar tá nyos pót ko csi tar tá nyát az ADR elõ írásai
sze rint kell gyár ta ni, vizs gál ni.”

(2) Az R. 6.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A pót ko csi tar tá nya ha tó sá gi vizs gá lat ra kö te le zett.
A ha tó sá gi vizs gá la tot a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé -
lye zé si Hi va tal te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi
ha tó sá gá nál kell ké rel mez ni. A vizs gá lat alap ján a Ma gyar
Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal te rü le ti mé rés ügyi és 
mû sza ki biz ton sá gi ha tó ság a jár mû egyed re  szóló – a tar -
tány fe lé pít mény nek az üzem anyag vagy fo lyé kony mû trá -
gya – bel föl di köz úti szál lí tás ra  való al kal mas sá gát iga zo ló 
vizs gá la ti jegy zõ köny vet ál lít ki. A vizs gá la to kat leg alább
hat éven ként meg kell is mé tel ni. A meg fe le lõ sé get a tar -
tány adat táb lá ján a szál lít ha tó anyag meg ne ve zé sé nél és
a vizs gá lat idõ pont já nál acél bé lyeg zõ vel kell iga zol ni. A
tar tány adat táb lá já nak a szál lít ha tó anyag he lyes szál lí tá si
meg ne ve zé sét tar tal maz nia kell.”

7.  §

Az R. 8.  § (1) be kez dés a) és b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A szál lí tó egy sé get a kö vet ke zõk sze rint kell je löl ni:]
„a) me zõ gaz da sá gi vegy szert szál lí tó pót ko csi mind két 

ol da lán és hát só ré szén jól lát ha tó an „MEZÕ -
GAZDASÁGI VEGYSZER” fel ira tot tar tal ma zó táb lát
kell el he lyez ni, ha a me zõ gaz da sá gi vegy szer gyú lé kony,
ak kor a ,,TÛZVESZÉLYES” fel ira tot tar tal ma zó táb lát is
el kell he lyez ni,

b) üzem anya got szál lí tó pót ko csi mind két ol da lán és
hát só ré szén jól lát ha tó an „TÛZVESZÉLYES” fel ira tot
tar tal ma zó táb lát kell el he lyez ni.”

8.  §

(1) Az R. 9.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Me zõ gaz da sá gi vegy szer és üzem anyag leg fel jebb
50 km tá vol ság ra szál lít ha tó.”

(2) Az R. 9.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(7) A pót ko csin a kül de mény da ra bo kat (be le ért ve az
IBC-ket is) úgy kell el he lyez ni és arra al kal mas esz kö zök
se gít sé gé vel rög zí te ni, hogy az egyes da ra bok se egy más -
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hoz, se a jár mû höz ké pest szá mot te võ en ne moz dul has sa -
nak el.”

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, és 2011. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 4.  § (3) be kez dé se és 8.  § (1) be -
kez dés c) pont ja.

(3) Az R. e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt ha tá lyos 8.  §
(1) be kez dé se sze rin ti „MÛTRÁGYA”, va la mint
„NÖVÉNYVÉDÕ SZER” szál lí tó egy ség-meg je lö lés
2010. de cem ber 31-éig al kal maz ha tó.

Hó nig Pé ter s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

22/2009. (V. 11.) KHEM 
rendelete

a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok 
és az azokhoz szükséges parti létesítmények,

kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új
eszköz beszerzési támogatása igénybevételének

részletes szabályairól

A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve tés érõl  szóló
2008. évi CII. tör vény  5. szá mú mel lék let 3. pont já ban fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és
ener gia ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
– a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter, va la -
mint az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró ön kor mány za ti mi -
nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

A támogatás jellege

1.  §

(1) E ren de let alap ján vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
igé nyel he tõ.

(2) E ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás a Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra  való al kal -
ma zá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi -
zott sá gi ren de let (a továb biak ban: 1998/2006/EK bi zott sá -
gi ren de let) sze rin ti cse kély össze gû tá mo ga tás nak mi nõ -
sül.

(3) E ren de let al kal ma zá sa so rán az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 
78.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell el jár ni.

Támogatás igénylésére jogosultak köre

2.  §

(1) A te le pü lé si ön kor mány zat (a továb biak ban: ön kor -
mány zat) a köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi ré vek, kom -
pok és az azok hoz szük sé ges par ti lé te sít mé nyek, ki szol -
gá ló utak fenn tar tá si, fel újí tá si, va la mint új esz köz be szer -
zé si tá mo ga tá sát az 1. mel lék let sze rin ti for ma nyom tat -
vány ki töl té sé vel, to váb bá az 1. mel lék let ben meg ha tá ro -
zott do ku men tu mok csa to lá sá val igé nyel he ti.

(2) Az az ön kor mány zat, amely az igény lést meg elõ zõ
év ben is ré sze sült tá mo ga tás ban, ab ban az eset ben igé -
nyel het újabb tá mo ga tást, ha az elõ zõ év ben ka pott tá mo -
ga tás sal ha tár idõ re hi ány ta la nul el szá molt.

A támogatható tevékenységek, támogatási kategóriák

3.  §

(1) Tá mo ga tást a köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi ré -
vek, kom pok és az azok hoz szük sé ges par ti lé te sít mé nyek,
ki szol gá ló utak fenn tar tá sá ra, fel újí tá sá ra, ki vé te les eset -
ben új esz kö zök be szer zé sé re le het igé nyel ni, ha a fel so -
rol tak ra vo nat ko zó mû sza ki elõ írások vagy a mû sza ki ál la -
pot szük sé ges sé te szi, és a fel újí tás utá ni tar tós hasz ná la tuk 
biz to sít va van.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl
szó ló 2008. évi CII. tör vény ben fog lal tak alap ján, mél -
tány lan dó kis tér sé gi fog lal koz ta tás po li ti kai szem pon tok
ese tén – kü lö nös te kin tet tel te le pü lés ré szek össze köt te té -
sé nek biz to sí tá sá val meg valósuló napi mun ká ba já rás ra –
le he tõ ség van a mû köd te tés tá mo ga tá sá ra is a be vé tel lel
nem fe de zett in do kolt mû köd te té si költ sé gek kiegészíté -
sével.

(3) Egy adott mû tárgy ra, va la mint egy át ke lés mû köd te -
té si költ sé ge i nek ki egé szí té sé re egy pá lyá za ti év ben csak
egy ön kor mány zat pá lyáz hat.
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Felújítási, fenntartási és új eszköz beszerzési támogatás

4.  §

(1) A tá mo ga tás mér té ke – ide nem ért ve a (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ese tet – az el szá mol ha tó költ sé gek leg -
fel jebb 70%-a le het.

(2) Az igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke az el szá mol ha tó
költ sé gek leg fel jebb 80%-a le het

a) a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem -
pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len tõ sen
meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy -
zé ké rõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let mel lék -
le té ben meg ha tá ro zott te le pü lé sek, és

b) a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro lá sá ról  szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. ren de let 2. mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott kis tér sé gek (és az azo kat al ko tó te le pü lé sek)
ese té ben.

Mûködtetési támogatás

5.  §

(1) A mû köd te té si tá mo ga tás nem ha lad hat ja meg
a tény le ge sen fel me rü lõ mû köd te té si vesz te ség 80%-át.

(2) Mû köd te té si tá mo ga tás ra azok az ön kor mány za tok
pá lyáz hat nak, ame lyek nél az át ke lés nem in gye nes, és
a komp-, il let ve a rév köz le ke dés hez fo gyasz tói ár ki egé szí -
tést vesz nek igény be.

A támogatásra vonatkozó közös rendelkezések,
a támogatás mértéke

6.  §

(1) A cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel té te -
le, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik ar ról, hogy az elõ -
zõ ket tõ pénz ügyi év ben, va la mint a fo lya mat ban lévõ
pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett cse kély össze gû tá mo -
ga tá sok össze ge nem ha lad ja meg a 100 000 eu ró nak meg -
fe le lõ fo rint össze get.

(2) Min den egyes új cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté -
lé se kor az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ ket tõ
pénz ügyi év alatt oda ítélt cse kély össze gû tá mo ga tás tel jes
össze gét figye lembe kell ven ni.

(3) A tá mo ga tást nyúj tó az 1998/2006/EK bi zott sá gi
ren de let 3. cikk (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti tá jé -
koz ta tást ad.

(4) Azo nos el szá mol ha tó költ sé gek te kin te té ben a cse -
kély össze gû tá mo ga tás nem hal moz ha tó más ál la mi tá mo -
ga tás sal, ha az ilyen jel le gû tá mo ga tás hal mo zó dás olyan
tá mo ga tá si in ten zi tást ered mé nyez ne, amely túl lé pi az

e ren de let ben az egyes ese tek meg ha tá ro zott kö rül mé nye i -
re vo nat ko zó an rög zí tett tá mo ga tá si in ten zi tást.

7.  §

Nem nyújt ha tó tá mo ga tás azon ön kor mány zat ré szé re,
amellyel szem ben az Eu ró pai Bi zott ság nak va la mely tá -
mo ga tás vissza fi ze té sé re kö te le zõ ha tá ro za ta van ér vény -
ben.

8.  §

A ked vez mé nye zett kö te les a tá mo ga tás sal kap cso la tos
ok ira to kat és do ku men tu mo kat a tá mo ga tá si dön tés nap já -
tól szá mí tott tíz évig meg õriz ni.

9.  §

A mû köd te té si, fel újí tá si és új esz köz be szer zé si tá mo -
ga tá sok ese tén csak a mû köd te tés hez, a fel újí tás hoz és az
új esz köz be szer zé sé hez köz vet le nül kap cso ló dó költ sé -
gek szá mol ha tók el a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör -
vény sze rint.

10.  §

(1) A tá mo ga tott be ru há zá sok ter ve zett költ sé gé nek – az 
ere de ti leg jó vá ha gyott szak mai-mû sza ki tar ta lom sé rel me
nél kü li – nö ve ke dé se a pá lyá zót ter he li.

(2) A pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ en meg kez dett
 beruházásokhoz e ren de let alap ján nem igé nyel he tõ tá mo -
ga tás.

A támogatás igénylése

11.  §

(1) A 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti igény lés hez min den
eset ben csa tol ni kell a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille -
té kes te rü le ti szer vé nek jegy zõ köny vét, amely tar tal maz za 
a ter ve zett be avat ko zás mû sza ki tar tal má nak szükséges -
ségét.

(2) A tá mo ga tá si ké rel met 2 pél dány ban a Ma gyar Ál -
lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) ille té kes re gi o ná lis 
igaz ga tó sá ga ré szé re (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) kell
be nyúj ta ni tárgy év má jus 29-éig. A pá lyá zat be nyúj tá sá -
nak idõ pont ját a pos tá ra adás nap ját iga zo ló pos tai bé lyeg -
zõ dá tu ma je len ti.
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(3) Az Igaz ga tó ság a ké re lem meg ér ke zé sét köve tõen
ha la dék ta la nul el len õr zi, hogy a ké re lem meg fe lel-e az
e ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

(4) Ha az ön kor mány zat a ké rel met hi á nyo san nyúj tot ta
be, az Igaz ga tó ság az ön kor mány za tot a ké re lem be ér ke zé -
sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül – leg fel jebb nyolc na pos
ha tár idõ meg je lö lé se és a mu lasz tás jog kö vet kez mé nye i re
tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett – hi ány pót lás ra hív ja fel.

(5) A ké re lem egy pél dá nyát az el len õr zést és a hi ány -
pót lást köve tõen az Igaz ga tó ság leg ké sõbb tárgy év jú ni us
22-éig a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té ri um ré szé re (a továb biak ban: mi nisz té ri um) to váb -
bít ja.

(6) Az ön kor mány zat a ké re lem be nyúj tá sa kor nyi lat ko -
zik a tar tós üze mel te tés fenn tar tá sá ról (mi ni mum öt év),
to váb bá vál lal ja, hogy az adott fel újí tás ra ke rü lõ, va la mint
a be szer zett új esz köz re – 2 mil lió fo rint fe let ti tá mo ga tás -
nál – há rom év el ide ge ní té si ti la lom vo nat ko zik.

(7) Az át ke lé sek tar tós üze mel te té sé nek az mi nõ sül,
ami kor az át ke lés az idõ sza kos le ál lá sok tól – a kar ban tar -
tá si mun ka ide jé tõl, a köz le ke dés biz ton sá gát ve szé lyez te -
tõ idõ já rá si kö rül mé nyek tõl, va la mint a téli idõ szak tól –
el te kint ve ren del te té sé nek meg fele lõen napi rend sze res -
ség gel üze mel.

(8) Ha a tá mo ga tott esz köz el ide ge ní té se a meg adott ha -
tár idõ elõtt meg tör té nik, a tá mo ga tás össze gét a Kincs tár
ré szé re az el ide ge ní tést kö ve tõ öt mun ka na pon be lül
vissza kell fi zet ni.

(9) Ha az ön kor mány zat a (7) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott tar tós üze mel te tést nem tel je sí ti, erre vo nat ko zó nyi -
lat ko za tát meg sze gi, ak kor kö te les az igé nyelt tá mo ga tást
a Kincs tár ré szé re a mi nisz té ri um erre vo nat ko zó fel hí vá -
sát kö ve tõ tíz mun ka na pon be lül vissza fi zet ni.

(10) A (9) be kez dés ben fog lal tak alól fel men tést kap hat
azon ön kor mány zat, amely a tar tós üze mel te tést egy mû -
kö dõ át ke lés ese tén meg kí ván ja szün tet ni, azon ban az át -
ke lést egy má sik, köz le ke dés po li ti ka i lag in do kolt, az ön -
kor mány zat köz igaz ga tá si te rü le té hez tar to zó he lyen fent
kí ván ja tar ta ni. A men te sü lés fel té te le, hogy az ön kor -
mány zat a ké rel mét a Tár ca kö zi Bi zott ság (a to váb bi ak -
ban: Bi zott ság) felé írás ban je lez ze, il let ve a Bi zott ság ja -
vas la tá ra – az át he lye zést a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter 
en ge dé lyez ze.

(11) Ki zá ró lag azon ön kor mány za tok nál le het a tá mo -
ga tás alap já ul a brut tó költ sé ge ket figye lembe ven ni, ame -
lyek az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 2007. évi
CXXVII. tör vény sze rin ti le vo ná si jog gal nem ren del kez -
nek. Ha az ön kor mány zat a tá mo ga tást – szer zõ dés alap -
ján – a be ru há zás le bo nyo lí tá sát vég zõ, a be ru há zás sal
össze füg gés ben ál ta lá nos for gal mi adó le vo ná sá ra jo go -
sult vál lal ko zó nak to váb bít ja, a tá mo ga tás ban a net tó mó -
don szá mí tott költ sé ge ket kell figye lembe ven ni.

A támogatás iránti kérelem elbírálása

12.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel me ket a Bi zott ság ér té ke li.

(2) A Bi zott ság tag ja i nak szá ma hat fõ, amely bõl egy fõt 
a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter, egy fõt a Köz le ke dés fej -
lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont ve ze tõ je, egy fõt a he lyi
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter, egy fõt az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz ter je löl ki, to váb bá két fõt az or szá -
gos ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek de le gál nak.

(3) A Bi zott ság mû kö dé si fel té te le it a mi nisz té ri um biz -
to sít ja.

(4) A Bi zott ság el nö ke a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter 
ál tal de le gált tag.

(5) A Bi zott ság ak kor ha tá ro zat ké pes, ha ülé sén leg -
alább négy tag ja je len van. A Bi zott ság dön té se it nyílt sza -
va zás sal hoz za. Sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza -
va za ta dönt.

13.  §

A tá mo ga tá si ké rel mek rõl a Bi zott ság ja vas la ta alap ján
a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter tárgy év jú li us 24-éig
dönt.

14.  §

(1) A be ér ke zõ tá mo ga tá si igé nyek és a ren del ke zés re
álló for rá sok figye lembe véte lével pri o ri tást él vez nek:

a) a vízi jár mû ve ken (komp, hajó, rév csó nak) vég -
zendõ, a köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló ja ví tá sok, fel újí -
tá sok, fej lesz té sek,

b) a köz le ke dé si szol gál ta tá sok szín vo na lá nak eme lé -
sét, va la mint a köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló ha jó zá si
lé te sít mé nyek ja ví tá sa, kor sze rû sí té se,

c) a köz egész ség ügyi elõ írásokat, esély egyen lõ sé gi in -
téz ke dé se ket meg fo gal ma zó jog sza bá lyok elõ írásait meg -
valósító be ru há zá sok,

d) azok nak az át ke lé sek nek a fel újí tá si ké rel mei, ame -
lyek kis tér sé gi köz pon tok jobb el ér he tõ sé gét biz to sít ják,
va la mint azon te le pü lé sek igé nyei, ahol a mun ká ba já rás,
is ko la lá to ga tás, egész ség ügyi el lá tás nyúj tá sa, il let ve
igény be vé te le más tö meg köz le ke dé si esz köz zel nem, vagy 
csak igen nagy ke rü lõ vel biz to sít ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pri o ri tá sok nem
je len te nek sor ren di sé get.

(3) A pá lyá za tok el bí rá lá sa kor a Bi zott ság a ja vas la ta
ki dol go zá sa so rán figye lembe ve szi, hogy a ren del ke zés re
álló és oda íté len dõ összeg bõl a pá lyá zat adott té te le e ren -
de let sza bá lyai sze rint meg valósítható és el szá mol ha tó-e.
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15.  §

A köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter a meg ítélt tá mo ga tá -
sok ról, to váb bá az el uta sí tás ról a ké rel met be nyúj tó ön kor -
mány za to kat tárgy év jú li us 31-éig írás ban ér te sí ti. A köz -
le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter a dön té se ket köz zé te szi a Ma -
gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí -
tõ ben, és kez de mé nye zi azok köz zé té te lét a he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um
hon lap ján.

A támogatás folyósítása

16.  §

A tá mo ga tás ban ré sze sült ön kor mány za tok és a ré szük -
re jó vá ha gyott tá mo ga tás össze gé nek jegy zé két a köz le ke -
dé sért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zás cél já ból tárgy év jú -
lius 31-éig meg kül di a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um nak. A meg ítélt tá mo -
ga tást a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té ri um utal vá nyo zá sát köve tõen a Kincs tár
egy összeg ben, leg ké sõbb tárgy év au gusz tus 7-éig át utal ja
az ön kor mány zat szám lá já ra.

A támogatás felhasználása

17.  §

(1) A tá mo ga tást el nyert mun kák az ér te sí tés kéz hez vé -
te le után azon nal el kezd he tõ ek.

(2) A mun kák meg kez dé sé rõl az ön kor mány zat a mi -
nisz té ri u mot írás ban ér te sí ti.

A támogatás elszámolása

18.  §

(1) A tárgy évi tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és el szá mo -
lás nak ha tár ide je a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-a.

(2) Ha a tá mo ga tás ra az ön kor mány zat a tárgy évet kö ve -
tõ év ben is pá lyá za tot kí ván be nyúj ta ni, a tárgy évi tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá nak és el szá mo lá sá nak ha tár ide je a tárgy -
évet kö ve tõ év feb ru ár 28-a.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti el szá mo lást két pél -
dány ban kell meg kül de ni az Igaz ga tó ság hoz. Az Igaz ga tó -
ság a pénz ügyi fe lül vizs gá la tot köve tõen az el szá mo lás
egy pél dá nyát an nak be ér ke zé sé tõl szá mí tott 20 na pon be -
lül a mi nisz té ri um ré szé re meg kül di.

(4) A fel újí tá si tá mo ga tás el szá mo lás nak tar tal maz nia
kell a 2. mel lék let sze rin ti, ki töl tött El szá mo ló la pot (A).

(5) Az El szá mo ló lap hoz csa tol ni kell a ki fi ze tett szám -
lák má so la tát vagy a szám la he lyet te sí tõ bi zony la tot oly
mó don, hogy azok a mû sza ki tar ta lom mal azo no sít ha tók
le gye nek, to váb bá a ki fi ze tést iga zo ló do ku men tum má so -
la tát. A be nyúj tott szám la má so la tok ab ban az eset ben fo -
gad ha tók el, ha azo kat az  önkormányzat vagy az ön kor -
mány zat tal szer zõ dé ses vi szony ban álló üze mel te tõ ne vé -
re ál lí tot ták ki.

(6) Az El szá mo ló lap hoz csa tol ni kell a Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság ál tal a mun ka el vég zé sé rõl ki ál lí tott iga zo -
lást.

(7) A mû köd te té si tá mo ga tás bi zony la tok kal alá tá masz -
tot tan a 2. mel lék let sze rin ti El szá mo ló lap (B) ki töl té sé vel 
szá mol ha tó el.

(8) Az ön kor mány zat nak a be ru há zást le bo nyo lí tó vál -
lal ko zás sal kö tött szer zõ dést az el szá mo lás so rán csa tol nia 
kell.

A támogatással meg valósított fenntartási és felújítási
munka szakszerûségének, új eszközök beszerzésének,

valamint a mûködtetés ellenõrzése

19.  §

A fenn tar tá si és fel újí tá si mun kák szak sze rû sé gét, új
esz kö zök be szer zé sét, va la mint a mû köd te tést hely szí ni el -
len õr zés ke re té ben, to váb bá az el ide ge ní té si ti la lom be tar -
tá sát a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter, meg bí zott ja vagy
a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság a ki vi te le zés so rán és an -
nak be fe jez té vel, il let ve a mû kö dés so rán el len õr zi, és ar -
ról el len õr zé si jegy zõ köny vet vesz fel.

Az elszámolás szabályszerûségének ellenõrzése

20.  §

Az Igaz ga tó ság ál tal a mi nisz té ri um hoz to váb bí tott el -
szá mo lá sok sza bály sze rû sé gét a köz le ke dé sért fe le lõs mi -
nisz ter vagy meg bí zott ja vizs gál ja és do ku men tál ja an nak
be ér ke zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül.

Mûszaki tartalommódosítás

21.  §

(1) Kü lö nö sen in do kolt eset ben, leg ké sõbb a tárgy év
no vem ber 15-éig az Igaz ga tó ság hoz két pél dány ban be -
nyúj tott ké re lem alap ján en ge dé lyez he tõ a mû sza ki tar ta -
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lom mó do sí tá sa. Az el bí rá lás fel té te le az ere de ti pá lyá za ti
ki írás nak meg fe le lõ, az új mû sza ki tar ta lom ra vo nat ko zó
do ku men tá ció és a mû sza ki tar ta lom mó do sí tás in dok lá sá -
nak be nyúj tá sa. Az ere de ti pá lyá zat hoz ké pest vál to zat lan
do ku men tu mo kat újra nem kell be nyúj ta ni.

(2) Az Igaz ga tó ság a mû sza ki tar ta lom mó do sí tá si ké re -
lem meg ér ke zé sét köve tõen ha la dék ta la nul el len õr zi, hogy 
a ké re lem meg fe lel-e az e ren de let ben fog lalt kö ve tel mé -
nyek nek.

(3) Ha az ön kor mány zat a ké rel met hi á nyo san nyúj tot ta
be, az Igaz ga tó ság az ön kor mány za tot a ké re lem be ér ke zé -
sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül – leg fel jebb nyolcna pos
ha tár idõ meg je lö lé se és a mu lasz tás jog kö vet kez mé nye i re
tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett – hi ány pót lás ra hív ja fel.

(4) A ké re lem egy pél dá nyát az el len õr zést és hi ány pót -
lást köve tõen az Igaz ga tó ság öt na pon be lül a mi nisz té ri um 
felé to váb bít ja.

(5) A mû sza ki tar ta lom mó do sí tá si ké rel mek rõl a Bi zott -
ság ja vas la ta alap ján a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter
tárgy év de cem ber 20-áig dönt. A mi nisz té ri um a ké rel me -
zõ ön kor mány za to kat a dön tés rõl ha la dék ta la nul írás ban
ér te sí ti.

(6) Kü lö nö sen in do kolt nak szá mít a pá lyá zat be nyúj tá -
sa kor még nem is mert szük sé ges be avat ko zás el vég zé sé re
irá nyu ló mû sza ki tar ta lom mó do sí tás.

Záró rendelkezések

22.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen nyúj tott
tá mo ga tá sok ra kell al kal maz ni.

(2) Ha tá lyát vesz ti a köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi
ré vek, kom pok és az azok hoz szük sé ges par ti lé te sít mé -
nyek, ki szol gá ló utak fenn tar tá si, fel újí tá si tá mo ga tá sa
igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 19/2008.
(V. 14.) GKM ren de let, ren del ke zé se it a köz for gal mú,
köz út pót ló fo lya mi ré vek, kom pok és az azok hoz szük sé -
ges par ti lé te sít mé nyek, ki szol gá ló utak 2008. évi fenn tar -
tá si, fel újí tá si tá mo ga tá sá nak el szá mo lá sá ra to vább ra is al -
kal maz ni kell.

(3) E ren de let alap ján dön tés cse kély össze gû tá mo ga tá -
sok te kin te té ben 2013. de cem ber 31-éig hoz ha tó.

(4) E ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni -
mis tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló, 2006. de -
cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379., 
2006. 12. 28., 5–10. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar -
tal maz.

Hó nig Pé ter s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 22/2009. (V. 11.) KHEM rendelethez

ADATLAP
a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények, 

kiszolgáló utak fenntartási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatásához

1. Igény lõ ön kor mány zat (gesz tor)

Neve: .................................................................................................................................................................................

Címe: .................................................................................................................................................................................

Te le fon, fax: ......................................................................................................................................................................

KSH kód ja: ........................................................................................................................................................................

2. Tu laj do nos

Neve: .................................................................................................................................................................................

Címe: .................................................................................................................................................................................

Te le fon, fax: ......................................................................................................................................................................

3. Üzem ben tar tó

Neve: .................................................................................................................................................................................

Címe: .................................................................................................................................................................................

Te le fon, fax: ......................................................................................................................................................................

4. Az át ke lés meg ne ve zé se

............................................................................................................................................................................................



5. Az üze mel te tett úszó lé te sít mé nyek nyil ván tar tá si szá ma
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

6. Üze mel te té si en ge dély szá ma: .....................................................................................................................................

7. Át ke lõ hely hely raj zi szá ma: .........................................................................................................................................

8. Az igény lés cél ja
A) Úszó lé te sít mé nyek fel újí tá sa (kom pok, ha jók, úszó mû vek)
In do ko lás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

B) Par ti lé te sít mé nyek fel újí tá sa (ki szol gá ló rév ház, köz mû vek, csör lõk stb.)
In dok olás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

C) Rév le já ró, ki szol gá ló út fel újí tá sa (az át ke lés te rü le tén lévõ, a mû köd te tés hez köz vet le nül kap cso ló dó rév le já rók, jár -
dák, lép csõk, bel sõ utak)
In do ko lás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

D) Új esz köz be szer zé se
In do ko lás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

E) Mû köd te tés
In do ko lás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

9. Nyi lat ko zat té tel re, adat szol gál ta tás ra jo go sult szer ve zet, sze mély meg ne ve zé se, te le fon szá ma
szak mai-mû sza ki vo nat ko zás ban:
............................................................................................................................................................................................
pénz ügyi vo nat ko zás ban:
............................................................................................................................................................................................

10. A költ sé gek meg osz lá sa (Ft)
Át ke lés neve: .....................................................................................................................................................................

Fel adat meg ne ve zé se Net tó összeg Áfa össze ge Brut tó összeg

1. Fel újí tás (kom pok, ha jók, ré vek)

2. **Fel újí tás (par ti lé te sít mé nyek, utak)

3. Új esz köz(ök) be szer zé se

4. Fel újí tás és új esz köz be szer zé sé nek költ sé ge
össze sen (1+2+3)
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Fel adat meg ne ve zé se Net tó összeg Áfa össze ge Brut tó összeg

5. Igé nyelt tá mo ga tás ará nya (%):

6. Igé nyelt tá mo ga tás össze ge:

eb bõl: – tárgy be li ren de let sze rin ti tá mo ga tás 
       összege:

      – egyéb tá mo ga tás össze ge:

7. Sa ját for rás össze ge (3–6)

11. Sa ját for rás meg osz lá sa (Ft)

1. Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za tá ban (költ ség ve té si
ren de le té ben) a be ru há zás ra jóváhagyott saját forrás

2. Hi tel

......................

Sa ját for rás össze sen

12. Mû köd te té si tá mo ga tás igény lé se (E Ft)

Sor szám

Tény le ges és ter ve zett be vé te lek Tény le ges és ter ve zett ki adá sok

Meg ne ve zés
Elõ zõ évi tényl.

E Ft
Tárgy évi terv.

E Ft
Meg ne ve zés

Elõ zõ évi tényl.
E Ft

Tárgy évi terv.
E Ft

1. Je gyek, bér le tek
el adá sa

Üzem anyag-
fel hasz ná lás

2. Fo gyasz tói
ár ki egé szí tés

Ener gia (gáz,
vil lany, fû tés), víz,
csa tor na stb.

3. Ön kor mány za ti
hoz zá já ru lás

Bé rek és köz ter hei

4. Mû köd te té si
tá mo ga tás

Fog la lkoz ta tás sal
össze füg gõ egyéb

5. Egyéb be vé te lek Egyéb ki adá sok
(en ge dé lyek stb.)

6. Össze sen: Össze sen:

Igé nyelt mû köd te té si tá mo ga tás össze ge: ............................................. E Ft.

Az adat la pon sze rep lõ ada tok a  valóságnak meg fe lel nek.

Dá tum: ............................, .....................

P. H. 

..................................
pol gár mes ter
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Az Adatlaphoz csatolandó dokumentumok

Csa tol tam
Nem

 csa tol tam
Csa to lan dó do ku men tum meg ne ve zé se

1. mel lék let A tu laj do nos és az ön kor mány zat kö zöt ti szer zõ dés jegy zõ ál tal
hi te le sí tett másolata*

2. mel lék let A komp-, il let ve a rév át ke lõ hely üze mel te té si en ge dé lyez te té sé re
vo nat ko zó ha tó sá gi ha tá ro zat hi te les má so la ta (kivéve: újraindítás)

3. mel lék let A komp-, il let ve a rév át ke lõ hely át né ze ti hely szín raj za (M:1:10 000)
4. mel lék let A területi fõépítész egyetértõ nyilatkozata**
5. mel lék let A fej lesz té si te vé keny ség gel érin tett te rü let tu laj do ni lap ja (ha a te rü let

nem az ön kor mány zat tu laj do na, akkor mel lé kel ni kell a tu laj do nos sal
kö tött te rü let hasz ná lat ról szóló szerzõdést is)**

6. mel lék let Föld hi va ta li nyil ván tar tá si tér kép 30 nap nál nem ré geb bi hi te le sí tett
másolata**

7. mel lék let Jog erõs en ge dély (pl. épí té si en ge dély)***
8. mel lék let Ha jó zá si ha tó ságnak a fel újí tás ra vo nat ko zó jegy zõ köny ve
9. mel lék let Ter ve zett fel újí tás té te les költ ség kal ku lá ci ó ja

10. mel lék let Kép vi se lõ -tes tü le ti ha tá ro zat, vagy pol gár mes te ri nyi lat ko zat az ön rész
vál la lá sá ról (Ft-ban és %-ban)****

11. mel lék let Nyi lat ko zat a tar tós üze mel te tés fenn tar tá sá ról, az el ide ge ní té si tilalomról
12. mel lék let Szá mí tá sok kal alá tá masz tott üze mel te té si ada tok (tárgy évet meg elõ zõ évi 

vi tel díj be vé tel, üze mel te tés éves net tó rá for dí tá sa, fo gyasz tói
ár ki egé szí tés nagy sá ga, ka pott mû köd te té si támogatás nagysága)*****

13. mel lék let Új esz köz be szer zé se ese tén an nak ár aján la ta
14. mel lék let Ha a fej lesz tés nem épí té si en ge dély kö te les, akkor az ön kor mány zat er re

vo nat ko zó nyilatkozata
15. mel lék let A pá lyá za ti év ben, va la mint az azt meg elõ zõ két év ben ka pott cse kély

össze gû tá mo ga tás ról szó ló nyilatkozat
16. mel lék let Az önkormányzat nyilatkozata az ÁFA visszaigényelhetõségérõl

Kér jük, hogy a négy ze tek ben je löl je X-jel lel, hogy a mel lék le tet csa tol ta, il let ve nem csa tol ta.

    *  Csak ab ban az eset ben, ha a komp nak, rév nek nem az ön kor mány zat a tu laj do no sa
   **  Par ti lé te sít mé nyek, ki szol gá ló utak fel újí tá sa, fej lesz té se, épí té se ese tén
  ***  Ha tó sá gi en ge dély kö te les te vé keny ség ese tén
 ****  Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 83.  §-ában fog lal tak sze rint a he lyi ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü -

le tei fel ha tal maz hat ják a pol gár mes tert, hogy nyi lat koz has son a sa ját for rás biz to sí tá sá ról
***** Csak mû köd te té si tá mo ga tás igény lé se ese tén

Kér jük, hogy a do ku men tu mo kat a táb lá zat sze rin ti mel lék le tek sor rend jé ben ál lít sa össze, je löl ve az adott mel lék let
szá mát!

Ha az iga zo lást, en ge délyt nem csa tol ta, de be szer zé se fo lya mat ban van, kér jük azt is fel tün tet ni.

Kelt: .............................., 200. ..................... hó ....... nap

P. H.

..................................................

(cég sze rû alá írás)
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2. melléklet a 22/2009. (V. 11.) KHEM rendelethez

A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak 
fenntartási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének éves elszámolása

A. típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a javítási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatás elszámolásához

Te le pü lés (gesz tor) neve: ..................................................................................................................................................

Át ke lés he lye: ....................................................................................................................................................................

Ft

1 El fo ga dott
igény lés ada tai

1 Szám la sze rin ti
ada tok

El té rés 2

±
eb bõl el nem
szá mol ha tó

Tá mo ga tott költ sé ge össze sen

Tá mo ga tás össze ge Vissza uta lás:

Tá mo ga tott ele mek sze rin ti meg osz lá sa

Fel adat meg ne ve zé se 1 El fo ga dott igény lés ada tai Szám la sze rin ti ada tok

El té rés 2

±
eb bõl el nem
szá mol ha tó

mennyiség Ft mennyiség Ft mennyiség Ft Ft

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
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B. típusú ELSZÁMOLÓ LAP

a mûködtetési költségek támogatásának elszámolásához

Te le pü lés (gesz tor) neve: ..................................................................................................................................................

Át ke lés he lye: ....................................................................................................................................................................

E Ft

Sor szám
Be vé te lek Ki adá sok

meg ne ve zés össze ge meg ne ve zés össze ge

Össze sen: Össze sen:

Pénz ügyi el szá mo lás do ku men tu mai
– pénz ügyi össze sí tõ: db
– szám lamá so lat: db
– át uta lá si bi zony lat*: db
– ha jó zá si ha tó ság fe lül vizs gá la ti jegy zõ köny ve: db

1 Tá mo ga tott töl ti ki
2 Dön tés alap ján a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um töl ti ki

*  Csak vissza uta lás ese tén

P. H.

...............................................

pol gár mes ter
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1066/2009. (V. 11.) Korm.

határozata

az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz
Hitelprogram egyes feltételeinek módosításáról

1. Az Új Ma gyar or szág TÉSZ For gó esz köz Hi tel prog -
ram ról  szóló 1066/2008. (XI. 3.) Korm. ha tá ro zat a kö vet -
ke zõ 1/A. pont tal egé szül ki:

„1/A. A pénz ügyi gaz da sá gi vál ság ha tá sa i nak eny hí té -
se a TÉSZ-ek mû kö dõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sa és ver -
seny ké pes sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben a Kor mány

a) egyet ért az zal, hogy a Ma gyar Fej lesz té si Bank
Rész vény tár sa ság ról  szóló 2001. évi XX. tör vény
2.  §-ának k) pont já ban fog lal tak alap ján az 1/b pont ban
rög zí tett ke ret bõl 3 mil li árd fo rin tot az MFB Zrt. köz vet len 
hi tel nyúj tás ra hasz nál hat ja fel;

b) úgy dönt, hogy az MFB Zrt. ál tal nyúj tott – leg fel -
jebb 3 mil li árd fo rint ke ret össze gû – for gó esz köz hi tel tõ -
ke össze gé nek 80%-ára a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény 35.  § (2) be -

kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret ter hé re jog sza bá lyi ke -
zes sé get vál lal;

c) meg ál la pít ja, hogy a b) pont sze rin ti a jog sza bá lyi
ala pú költ ség ve té si kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás az EK
Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra
 való al kal ma zá sá ról  szóló 1998/2006/EK ren de let sze rint
de mi ni mis tá mo ga tás nak mi nõ sül, va la mint egyet ért az -
zal, hogy a ke zes ség tá mo ga tás tar tal má ról és tá mo ga tá si
ka te gó ri á já ról  szóló iga zo lást az MFB Zrt. adja ki;

d) a TÉSZ-nek a b) pont sze rin ti jog sza bá lyi ala pú költ -
ség ve té si kész fi ze tõ ke zes ség vál la lá sért egy sze ri 2%-os
ke zes ség vál la lá si dí jat kell fi zet nie a Ma gyar Ál lam ré szé -
re az MFB Zrt. ál tal ki adott Ter mék le írás ban meg ha tá ro -
zott szám lá ra. A hi tel fo lyó sí tá sá nak fel té te le a ke zes ség -
vál la lá si díj meg fi ze té se.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal”

2. Az MFB Ga bo na For gó esz köz Hi tel prog ram, va la -
mint az Új Ma gyar or szág TÉSZ For gó esz köz Hi tel prog -
ram egyes fel té te le ink mó do sí tá sá ról  szóló 1078/2008.
(XII. 9.) Korm. ha tá ro zat 1. b) pont ja ha tá lyát vesz ti.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Posta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
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