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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 34/2010. (II. 24.) Korm. rendelete
az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos
tevékenységekrõl  szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  §-a (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Kormány – az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

1.  § Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrõl
 szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.)
a) 1.  § a) pontjában a „2000. június 29-i 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továb biak ban:

2037/2000/EK rendelet)” szövegrész helyébe a „2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továb biak ban: 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet)”,

b) 3.  § (7) bekezdésében „a 2037/2000/EK rendelet 6., 12. és 19. cikkében” szövegrész helyébe „az 1005/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. és 26. cikkében”,

c) 4.  § (2) bekezdésének d) pontjában „a 2037/2000/EK rendelet 16. és 17. cikkei” szövegrész helyébe „az
1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. és 23. cikkei”,

d) 13.  § (4) bekezdésében „a 2037/2000/EK rendelet 16. cikk (5) bekezdése” szövegrész helyébe „az 1005/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (5) bekezdése, valamint a 23. cikk (2)–(4) bekezdése”,

e) 16.  § (2) bekezdésében „a 2037/2000/EK” szövegrész helyébe „az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi”,
f) 16.  § (4) bekezdésében „a 2037/2000/EK rendelet 17. cikk (1) bekezdésében” szövegrész helyébe „az

1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) és (2) bekezdésében”,
g) 23.  § a) pontjában a „2037/2000/EK rendelete (2000. június 29.) az ózonréteget lebontó anyagokról, 4., 6., 12.,

16–17. és 19–21. cikk” szövegrész helyébe az „1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelete (2009.
szeptember 16.) az ózonréteget lebontó anyagokról, 5–11., 15., 18., 22–23., 26–29. cikk”

szöveg lép.

2.  § Hatályát veszti az R. 14.  §-a és az azt megelõzõ alcím.

3.  § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1.  § 2010. március 1-jén lép hatályba.
(3) A 2.  § 2010. március 19-én lép hatályba.
(4) A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól  szóló 278/2007.

(X. 20.) Korm. rendelet 12.  §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1)–(2) bekezdés alapján történõ kifizetésre az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet 72.  § (12) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”

(5) Ez a rendelet 2010. március 20-án hatályát veszti.
(6) Ez a rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról  szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

Az egészségügyi miniszter 6/2010. (II. 24.) EüM rendelete
az ápolói tevékenység kompetenciáiról  szóló 3/2010. (I. 26.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2) bekezdés g) pont gh) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § Az ápolói tevékenység kompetenciáiról  szóló 3/2010. (I. 26.) EüM rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  §-a a következõ
szöveggel lép hatályba:
„1.  § (1) E rendelet alkalmazásában ápoló:
a) a szakmai követelmények kiadásáról  szóló 14/1994. (IX. 15.) NM rendelet alapján ápoló szakképesítést,
b) az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
 szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet alapján ápoló szakképesítést,
c) az 1995. december 7-e elõtt felnõtt szakápoló szakképesítést, valamint
d) az 1975. március 1-jét megelõzõen hatályos jogszabályok alapján általános betegápoló szakképesítést
szerzett személy.
(2) Az ápoló – a külön jogszabályban meghatározott otthoni szakápolás és alapellátás keretében végzett
tevékenységek kivételével –
a) a Mellékletben meghatározott, szakképesítésen alapuló kompetenciák alapján vagy
b) intravénás gyógyszerbevitel és infúziós terápia kivitelezése tevékenységek vonatkozásában a tevékenység
irányítására jogosult szakorvos írásos utasítására
végezheti a tevékenységét.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti utasítás az ápoló részére akkor adható, ha az ápoló az adott tevékenység
végzéséhez szükséges szakmai felkészítést megkapta, és a tevékenység végzéséhez szükséges képességérõl
az utasítás adója meggyõzõdött.
(4) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti utasítás nem egyszeri esetre ad felhatalmazást az adott tevékenység végzésére,
az utasítás alapján az ápoló munkakörét a tevékenység végzése tekintetében módosítani kell.”

2.  § Az R. a következõ 7.  §-sal kiegészülve lép hatályba:
„7.  § (1) Az 1.  § (2) bekezdés b) pontja és (3)–(4) bekezdése a szakképzésrõl  szóló tör vény alapján alap-, közép-,
emeltszintû,  illetve felsõfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi fõiskolai végzettséggel vagy felsõoktatási
intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel
rendelkezõk egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésérõl  szóló rendelet (a továb biak ban: R.2.) hatálybalépését 
követõ 90. napon hatályát veszti.
(2) Az 1.  § (2) bekezdés b) pontja szerint kiadott utasítás alapján egészségügyi tevékenység az R.2. hatálybalépését
követõ 180. napig végezhetõ.”

3.  § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként 
a http://koz lony.magyar orszag.hu hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron 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.
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