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III. Kormányrendeletek

A Kormány 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a vizek védelmével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 29. pontjában, továbbá

az 1. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában,

a 20. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés r) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Karsztos területen levõ, illetve arra ráfolyó vagy azon átfolyó vízfolyásba vagy idõszakos vízfolyásba történõ

bevezetés – beleértve a tisztított szennyvíz bevezetését is – esetén vizsgálni kell a víz útját. A felszín alatti vízbe történõ

közvetlen bevezetésre vonatkozó elõírásokat kell alkalmazni, ha

a) az idõszakos vízfolyás a természet védelmérõl szóló törvényben meghatározott víznyelõt táplál, vagy

b) a meder bármely, a bevezetés alatti szakaszán a vízfolyás középvízhozamának legalább 20%-a 100 méteren belül

a karsztrendszerbe szivároghat.”

2. § A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a

és azt megelõzõ alcíme helyébe a következõ új alcím és rendelkezés lép:

„A rendelet hatálya
1. § A vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség és a környezeti állapot megõrzése, valamint a szennyezések

megelõzése és csökkentése érdekében e rendelet meghatározza a felszíni vizek minõségének megóvását, javítását,

a víztestek jó állapotának elérését és fenntartását, továbbá a vízi és vízközeli, valamint a felszíni víztõl közvetlenül

függõ szárazföldi élõhelyek és élõ szervezetek fennmaradásához szükséges feltételek biztosítását szolgáló

intézkedéseket.”

3. § (1) A Kr. 3. § 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„9. környezetminõségi határérték: elsõbbségi anyagok és egyéb veszélyes anyagok, anyagcsoportok olyan mértékû,

még megengedett koncentrációja felszíni vízben vagy biótában, amelynek meghaladása a felszíni víz jó kémiai

állapotának nem megfelelését okozza;”

(2) A Kr. 3. §-a a következõ 43–47. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„43. üledék: a felszíni vízbe besodort és lerakódott szervetlen és szerves eredetû hordalék részecskéi, a víztestben

kémiai folyamatból keletkezõ csapadék pelyhek, valamint elpusztult vízi szervezetek fenéken lerakodó maradványai;

44. vízminõségi határérték: a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeirõl és azok alkalmazásának szabályairól szóló

rendeletben meghatározott fizikai-kémiai szennyezõanyagok által okozott vízszennyezettség még megengedett

olyan mértéke, amelynek meghaladása a jó ökológiai állapot romlását okozza;

45. keveredési zóna: a felszíni víztestbe való közvetlen bevezetés bevezetési pontjának közvetlen környezetében

a víztest egy részének lehatárolásával kijelölt térrész;

46. jó ökológiai állapot: a felszíni víztestre meghatározott környezeti célkitûzések elérésének lehetõségét biztosító

ökológiai állapot, amely azzal jellemezhetõ, hogy a biológiai minõségi elemek, az ökológiát támogató fizikai-kémiai

elemek és a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott, egyéb specifikus szennyezõ

anyagok koncentrációja nem haladja meg a vízminõségi határértékek által meghatározott koncentráció szintjét;

47. bióta: adott élõhelyen található élõlények összessége.”
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4. § A Kr. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § A felszíni víztestek jó állapotának elérése és fenntartása érdekében az 1. számú melléklet B) pontjában

meghatározott I. lista szerinti anyagok, valamint E) pontjában meghatározott elsõbbségi veszélyes anyagok,

anyagcsoportok kibocsátásának fokozatos kiküszöbölésére, továbbá a B) pontban meghatározott II. lista szerinti

anyagok, valamint az E) pontban meghatározott elsõbbségi anyagok, anyagcsoportok kibocsátásának csökkentésére

intézkedéseket kell hozni a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervben.”

5. § A Kr. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A felszíni víz jó állapotának elérése érdekében a vízszennyezõ anyagok tekintetében megállapított környezeti

célkitûzéseket, valamint a környezetminõségi és vízminõségi határértékeket (a továbbiakban együtt:

vízszennyezettségi határérték), továbbá a kibocsátási határértékeket a tevékenység és létesítmény tervezésénél

figyelembe kell venni, valamint a megvalósítás és mûködtetés során be kell tartani.”

6. § A Kr. 14. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A felügyelõség azokra a felszíni vizeket szennyezõ elsõbbségi és egyéb veszélyes anyagokra, amelyekre a felszíni

víz vízszennyezettségi határértékeirõl és azok alkalmazásának szabályairól szóló miniszteri rendelet

környezetminõségi határértékeket határoz meg, a befogadó terhelhetõségére tekintettel keveredési zónát jelölhet ki.

A keveredési zónában az elsõbbségi és egyéb veszélyes anyagok, anyagcsoportok koncentrációja – nem érintve

a felszíni víz további részét – meghaladhatja a környezetminõségi határértéket.”

7. § A Kr. a „Kibocsátási határértékek” alcímet követõen a következõ 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § A kibocsátási határértékeket a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeirõl és azok alkalmazási szabályairól

szóló miniszteri rendeletben meghatározott vízszennyezettségi határértékek figyelembevételével kell meghatározni.”

8. § A Kr. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § (1) A felügyelõség a kibocsátó kérelmére vagy hivatalból egyedi határértéket állapíthat meg

a) a 2. számú melléklet 2.9. pontjában meghatározott anyagok tekintetében a kibocsátásra, vagy

b) a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló

miniszteri rendeletben meghatározott technológiai és területi határértéktõl történõ eltérés esetében.

(2) Az egyedi határérték megállapítása során figyelembe kell venni:

a) a befogadó terhelhetõségét,

b) a kibocsátó türelmi idõre való teljesítõképességét,

c) a jó kémiai és ökológiai állapot megõrzésének, szükség szerinti elérésének szempontjait, valamint

d) a türelmi idõ lejártára figyelemmel történõ határidõ kitûzésével a kibocsátó által elérhetõ kibocsátási szintet.

(3) A vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló

miniszteri rendeletben meghatározott legkisebb és legnagyobb határértéktõl eltérni nem lehet. Nem lehet enyhébb

határértéket megállapítani

a) azokra a felszíni vizeket szennyezõ elsõbbségi és egyéb veszélyes anyagokra, amelyekre a felszíni víz

vízszennyezettségi határértékeirõl és azok alkalmazásának szabályairól szóló miniszteri rendelet környezetminõségi

határértékeket határoz meg, az ott meghatározott határértékeknél, valamint

b) a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló

miniszteri rendeletben meghatározott, települések szennyvízelvezetésére és -tisztítására vonatkozó technológiai

határértékeknél a 2000 LE feletti terhelési kapacitású települési szennyvíztisztító telepek esetében.

(4) A kibocsátó külön kérelmére a felügyelõség által e rendelet szerint megállapított egyedi határérték

felülvizsgálható, amennyiben a kérelmet a kibocsátó a befogadó terhelhetõségére vonatkozó mérésekkel és

számításokkal alátámasztja. A felülvizsgálat következtében az egyedi határérték megállapítása a (2) bekezdésben

foglaltakra figyelemmel történik.”

9. § A Kr. 19/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19/A. § Idõszakos vízfolyásba történõ vízszennyezõ anyag bevezetése esetén a 19. § (3) bekezdésében meghatározott

kivételek figyelembevételével a kibocsátási határérték a területi határérték alapján vagy az egyedi határérték

megállapításával határozható meg. A felügyelõség a kibocsátási határértéket a felszín alatti vizek védelmérõl szóló

kormányrendeletben meghatározott, a közvetett bevezetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével állapítja

meg.”
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10. § A Kr. 21. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a közcsatornába vezetendõ szennyvíz, használt víz a 2. számú melléklet 2.9. B) pontja szerinti

veszélyes és mérgezõ anyagot tartalmaz, és az adott anyagra adott tevékenység esetén vonatkozik a vízszennyezõ

anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet

szerinti felszíni víz befogadóba vezetésre vonatkozó technológiai határérték, úgy küszöbértéknek azt kell elõírni.

A keletkezési helyre és az elkeveredés elõtti pontra a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl

és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott technológiai határértéket

a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri

rendelet szabályozása szerinti helyre elõírt küszöbértékként kell alkalmazni.”

11. § A Kr. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az engedélyezés során a kibocsátásra és a szennyvizek befogadóba való vezetésének szabályozására kombinált

megközelítésen alapuló, a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes

szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti határértékrendszereket alkalmazó szabályozási módszert kell alkalmazni,

figyelembe véve a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeirõl és azok alkalmazási szabályairól szóló miniszteri

rendeletben meghatározott felszíni vizek vízszennyezettségi határértékeit.”

12. § A Kr. 26. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Akkor engedélyezhetõ az új kibocsátás, ha

a) annak hatásait a befogadó vízszennyezettségi határértékének betartása érdekében

aa) a meglévõ létesítmény kibocsátására vonatkozóan engedélyezett kibocsátói szennyezéscsökkentési terv

megvalósításával elért szennyezéscsökkentéssel, vagy

ab) az új kibocsátó által kezdeményezett és megvalósított beruházás által más kibocsátónál elért

szennyezéscsökkentéssel

ellensúlyozni lehet, vagy

b) a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervben meghatározott kevésbé szigorú környezeti célkitûzések megengedik.”

13. § (1) A Kr. 27. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[Önellenõrzésre köteles az a kibocsátó (illetve közcsatornába bocsátó):]

„d) akinek felszíni vízbe történõ vízszennyezõ anyag kibocsátására a felügyelõség keveredési zónát jelölt ki.”

(2) A Kr. 27. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kibocsátó a keveredési zóna határai felett és alatt köteles a befogadó vízszennyezettségének ellenõrzésére.

Az ellenõrzés rendjét és szabályait a felügyelõség a kibocsátási engedélyben határozza meg.”

14. § A Kr. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„30. § (1) A 27. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátó a szennyvízkibocsátás jellemzõirõl és a technológiai

folyamatok üzemvitelérõl adatot szolgáltat, és évente összefoglaló jelentést készít.

(2) A 27. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kibocsátó a szennyezõanyag mennyiségi- és technológiai

felhasználásáról, az engedélyben meghatározott kibocsátott anyag mennyiségérõl, a technológiai veszteségekrõl

jelentést készít.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat és jelentést a kibocsátó a tárgyévet követõ év március 31-éig megküldi

az illetékes felügyelõségnek, amelyekrõl a felügyelõség nyilvántartást vezet.”

15. § A Kr. 40. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„40. § (1) A kibocsátásokkal és a szennyezéscsökkentési intézkedésekkel kapcsolatos – a 2006/11/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk (6) bekezdése és a 11. cikke szerinti –, valamint a 30. §-nak megfelelõ

– a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. és 8. cikkével összhangban és a 166/2006/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti – az Európai Bizottság részére történõ adatszolgáltatásról

a környezetvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik.

(2) A 30. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban szereplõ szennyezõ anyagokról készülõ jelentésnél

a referencia-idõszak a 2008 és 2010 közé esõ egy éves idõszak. A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és

felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és

szállításáról szóló miniszteri rendelet által szabályozott elsõbbségi anyagok, szennyezõ anyagok tekintetében

a 2008-tól 2010. év végéig terjedõ idõszak átlagában is meg lehet állapítani az éves nyilvántartás adatait.
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(3) A miniszter a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. §-ában

meghatározott elemzések felülvizsgálata során frissíti az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást. A frissített

nyilvántartásban szereplõ adatok megállapítására vonatkozó referencia-idõszak az elemzés elkészítésére kitûzött

idõszakot megelõzõ, illetve a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl,

valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló miniszteri rendelet által

szabályozott elsõbbségi anyagok, szennyezõanyagok esetében a megelõzõ három év átlaga. A frissített nyilvántartást

a miniszter a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint készített országos

vízgyûjtõ-gazdálkodási tervben teszi közzé a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm.

rendelet 21. § (2) bekezdésében elõírtaknak megfelelõen.

(4) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörûségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli

szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való

egyezéséért a bejelentésre kötelezett felelõs.”

16. § A Kr. 41. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 19. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettséget a 2000 LE feletti terhelési kapacitású települési

szennyvíztisztítóknak 2014. december 31. napjáig kell teljesíteni.”

17. § A Kr. 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„45. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a települési szennyvíz kezelésérõl szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv,

b) a környezetszennyezés integrált megelõzésérõl és csökkentésérõl szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi

irányelv 2. cikk, 3. cikk és 18. cikk,

c) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai

parlamenti és a tanácsi irányelv,

d) a környezeti károk megelõzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelõsségrõl szóló, 2004. április 21-i

2004/35/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv,

e) a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésrõl szóló, 2006. február

15-i 2006/11/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv,

f) az Európai Szennyezõanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és

a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi

rendelet, valamint

g) a vízpolitika területén a környezetminõségi elõírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK és

a 86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és az azt követõ hatályon kívül helyezésérõl, valamint a 2000/60/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/105/EK európai parlamenti és

a tanácsi irányelv.”

18. § A Kr. 1. számú melléklete a Melléklet szerint módosul.

19. § A Kr. 2. § a) pont ac) alpontjában a „külön jogszabály” szövegrész helyébe a „közmûves ivóvízellátásról és a közmûves

szennyvízelvezetésrõl szóló kormányrendelet” szöveg, a Kr. 3. § 3. pontjában a „külön jogszabályok” szövegrész

helyébe a „vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet” szöveg, a Kr. 3. § 5. pontjában a „külön

jogszabályok” szövegrész helyébe az „a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet” szöveg,

a Kr. 3. § 22. pontjában a „külön jogszabály” szövegrész helyébe a „közmûves ivóvízellátásról és a közmûves

szennyvízelvezetésrõl szóló kormányrendelet” szöveg, a Kr. 3. § 26. pontjában a „külön jogszabályban” szövegrész

helyébe az „a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól

szóló miniszteri rendeletben” szöveg, a Kr. 3. § 27. pontjában a „külön jogszabály” szövegrész helyébe az

„a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri

rendelet” szöveg, a Kr. 3. § 29. pontjában a „külön jogszabály” szövegrész helyébe a „közmûves ivóvízellátásról és

a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló kormányrendelet” szöveg, a Kr. 5. § (2) bekezdésében a „külön jogszabályban”

szövegrész helyébe a „környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben” szöveg, a Kr. 6. §

(1) bekezdésében a „külön jogszabály” szövegrész helyébe az „a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló

kormányrendelet” szöveg, a Kr. 6. § (2) bekezdésében a „külön jogszabály” szövegrész helyébe az „a felszíni vizek

megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet” szöveg, a Kr. 7. §-ában a „külön

jogszabályban” szövegrész helyébe a „vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben” szöveg,

a Kr. 11. § (2) bekezdés b) pontjában a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „környezetkárosodás
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megelõzésének és elhárításának rendjérõl szóló kormányrendeletben” szöveg, a Kr. 12. § (1) bekezdésében a „külön

jogszabályban” szövegrész helyébe a „vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és

alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben” szöveg, a Kr. 12. § (3) bekezdésében a „külön

jogszabály” szövegrész helyébe a „használt és szennyvizek kibocsátásának ellenõrzésére vonatkozó részletes

szabályokról szóló miniszteri rendelet és a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és

alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet” szöveg, a Kr. 14. § (6) bekezdésében a „külön

jogszabályban” szövegrész helyébe az „a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

szóló miniszteri rendeletben” szöveg, a Kr. 15. § (2) bekezdésében a „külön jogszabály” szövegrész helyébe az

„a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri

rendelet” szöveg, a Kr. 16. §-ában a „külön jogszabály” szövegrész helyébe az „a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira

vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet” szöveg, a Kr. 17. §-ában

a „külön jogszabály” szövegrész helyébe az „a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és

alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet” szöveg, a Kr. 21. § (2) bekezdésében a „külön jogszabály”

szövegrész helyébe az „a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes

szabályairól szóló miniszteri rendelet” szöveg, a Kr. 22. § (2) bekezdésében a „külön jogszabály” szövegrész helyébe

az „a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló

miniszteri rendelet” szöveg, a Kr. 25. § (1) bekezdésében a „külön jogszabály” szövegrész helyébe a „környezet

védelmének általános szabályairól szóló törvény és a vízgazdálkodásról szóló törvény” szöveg, a Kr. 27. § (2) bekezdés

c) pont cb) alpontjában a „külön jogszabály” szövegrész helyébe a „vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó

határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet” szöveg, a Kr. 28. § (1) bekezdésében

a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „használt és szennyvizek kibocsátásának ellenõrzésére vonatkozó

részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben” szöveg, a Kr. 28. § (5) bekezdésében a „külön jogszabály”

szövegrész helyébe a „használt és szennyvizek kibocsátásának ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló

miniszteri rendelet” szöveg, a Kr. 29. § (4) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „használt és

szennyvizek kibocsátásának ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben” szöveg, a Kr.

29. § (5) bekezdésében a „külön jogszabály” szövegrész helyébe a „használt és szennyvizek kibocsátásának

ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet” szöveg, a Kr. 31. § (1) bekezdésében a „külön

jogszabály” szövegrész helyébe az „a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet” szöveg,

a Kr. 34. § (1) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „közmûves ivóvízellátásról és a közmûves

szennyvízelvezetésrõl szóló kormányrendeletben” szöveg, a Kr. 35. § (1) bekezdés a) pontjában a „külön jogszabály”

szövegrész helyébe a „használt és szennyvizek kibocsátásának ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló

miniszteri rendelet” szöveg, a Kr. 35. § (1) bekezdés c) pontjában a „külön jogszabály” szövegrész helyébe az „a használt

és szennyvizek kibocsátásának ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet” szöveg,

a Kr. 38. § (1) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira

vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben” szöveg, a Kr. 38. §

(2) bekezdés a) pontjában a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „települési szennyvíztisztítás szempontjából

érzékeny felszíni vizek és vízgyûjtõterületük kijelölésérõl szóló kormányrendeletben” szöveg, a Kr. 39/A. § (2) bekezdés

d) pontjában a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeirõl és azok

alkalmazásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben” szöveg, a Kr. 39/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „külön

jogszabály” szövegrész helyébe az „a környezetkárosodás megelõzésének és elhárításának rendjérõl szóló

kormányrendelet” szöveg, a Kr. 39/A. § (4) bekezdésében a „külön jogszabály” szövegrész helyébe az

„a környezetkárosodás megelõzésének és elhárításának rendjérõl szóló kormányrendelet” szöveg, a Kr. 39/B. §

(8) bekezdésében a „külön jogszabályok” szövegrész helyébe az „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételeirõl szóló kormányrendelet” szöveg, a Kr. 42. § (1) bekezdésében a „külön jogszabály” szövegrész

helyébe a „felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levõ települések besorolásáról szóló

miniszteri rendelet” szöveg, a Kr. 42. § (7) bekezdésében a „külön jogszabályok” szövegrész helyébe az

„az atomenergia alkalmazása során a levegõbe és vízbe történõ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenõrzésérõl szóló

miniszteri rendelet” szöveg lép.

20. § Hatályát veszti a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. § m) pontja.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
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22. § Ez a rendelet a vízpolitika területén a környezetminõségi elõírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK és

a 86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és az azt követõ hatályon kívül helyezésérõl, valamint a 2000/60/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2008. december 16-i 2008/105/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv 5., 6., és 10. cikkében, valamint II. és III. számú mellékletében foglaltaknak való megfelelését szolgálja.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

Melléklet a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

A Kr. 1. számú melléklet E) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„E) Az elsõbbségi és elsõbbségi veszélyes anyagok, anyagcsoportok listája

A B C D E

1 Sorszám CAS-számi EU-számii Az elsõbbségi anyag neveiii Elsõbbségi veszélyes
anyagként azonosítva

2 (1) 15972-60-8 240-110-8 Alaklór

3 (2) 120-12-7 204-371-1 Antracén X

4 (3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

5 (4) 71-43-2 200-753-7 Benzol

6

(5)

nem alkalmazható nem alkalmazható Brómozott difeniléteriv Xv

7 32534-81-9 nem alkalmazható pentabróm-difeniléter
(rokonvegyület-számok: 28., 47.,
99., 100., 153. és 154.)

8 (6) 7440-43-9 231-152-8 Kadmium és vegyületei X

9 (7) 85535-84-8 287-476-5 Klóralkánok, C10-13
iv X

10 (8) 470-90-6 207-432-0 Klórfenvinfosz

11 (9) 2921-88-2 220-864-4 Klórpirifosz (etilklórpirifosz)

12 (10) 107-06-2 203-458-1 1,2-diklór-etán

13 (11) 75-09-2 200-838-9 Diklór-metán

14 (12) 117-81-7 204-211-0 Di[2-etilhexil]ftalát (DEHP)

15 (13) 330-54-1 206-354-4 Diuron

16 (14) 115-29-7 204-079-4 Endoszulfán X

17 (15) 206-44-0 205-912-4 Fluoranténvi

18 (16) 118-74-1 204-273-9 Hexaklór-benzol X

19 (17) 87-68-3 201-765-5 Hexaklór-butadién X

20 (18) 608-73-1 210-158-9 Hexaklór-ciklohexán X

21 (19) 34123-59-6 251-835-4 Izoproturon

22 (20) 7439-92-1 231-100-4 Ólom és vegyületei

23 (21) 7439-97-6 231-106-7 Higany és vegyületei X

24 (22) 91-20-3 202-049-5 Naftalin

25 (23) 7440-02-0 231-111-14 Nikkel és vegyületei

26
(24)

25154-52-3 246-672-0 Nonilfenol X

27 104-40-5 203-199-4 (4-nonilfenol) X

28
(25)

1806-26-4 217-302-5 Oktilfenol

29 140-66-9 nem alkalmazható (4-[1,1’,3,3’-tetrametil-butil]
fenol)

30 (26) 608-93-5 210-172-5 Pentaklór-benzol X

31 (27) 87-86-5 231-152-8 Pentaklór-fenol
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32

(28)

nem alkalmazható nem alkalmazható Poliaromás szénhidrogének X
33 50-32-8 200-028-5 (Benzo[a]pirén) X
34 205-99-2 205-911-9 (Benzo[b]fluorantén) X
35 191-24-2 205-883-8 (Benzo(g,h,i)perilén) X
36 207-08-9 205-916-6 (Benzo[k]fluorantén) X
37 193-39-5 205-893-2 (Indeno[1,2,3-cd]pirén) X
38 (29) 122-34-9 204-535-2 Simazin
39

(30)
nem alkalmazható nem alkalmazható Tributil-ón vegyületek X

40 36643-28-4 nem alkalmazható (Tributil-ón-kation) X
41 (31) 12002-48-1 234-413-4 Triklór-benzolok
42 (32) 67-66-3 200-663-8 Triklór-metán (kloroform)
43 (33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Megjegyzés
i CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (Chemical Abstracts Service)
ii EU-szám: Létezõ Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (European Inventory of Existing Commercial

Chemical Substances, EINECS) vagy Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (European List of
Notified Chemical Substances, ELINCS).

iii Amennyiben anyagok csoportjait választották ki, tipikus egyedi képviselõket tüntettek fel indikatív
paraméterekként (zárójelben sorszám nélkül). Ezen anyagcsoportok esetében az indikatív paramétert
analitikai módszerrel kell meghatározni.

iv Az anyagok ezen csoportjaiba rendes körülmények között jelentõs számú egyedi vegyület tartozik. Jelen
esetben megfelelõ indikatív paraméterek nem adhatók meg.

v Kizárólag pentabróm-bifenil-éter (CAS-szám: 32534-81-9)
vi A fluorantin egyéb, veszélyesebb poliaromás szénhidrogének képviselõjeként szerepel a jegyzékben.”

A Kormány 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a csemegeszõlõ és alanyszõlõ ültetvény telepítésének engedélyezésérõl

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
a 8.  § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva 
a következõ rendeletet alkotja:

1.  § E rendelet alkalmazásában:
1. alanyszõlõ ültetvény: szõlõalany szaporító alapanyag elõállítására szolgáló törzsültetvény;
2. árutermõ csemegeszõlõ ültetvény: az 1000 m2-nél nagyobb, csemegeszõlõ fajtával beültetett ültetvény;
3. kísérleti csemegeszõlõ ültetvény: csemegeszõlõ fajtajelöltek termesztésre  való alkalmasságának vizsgálatára szolgáló,

a nemesítõ hozzájárulásával, fajtánként országosan 5 hektárnál nem nagyobb területen, a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ) által a szõlõ szaporítóanyagok elõállításáról,
minõsítésérõl és forgalomba hozataláról  szóló miniszteri rendelet szerint nyilvántartott kísérlet céljára telepített
ültetvény;

4. összefüggõ terület: a telepítési engedély iránti kérelemben megjelölt, a kérelmezõ használatában lévõ, egymással
határos, akár több helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet, amelyet azonos hasznosítási célú fajtákkal, egységes
ültetési rendszerben kívánnak betelepíteni.
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2.  § (1) Árutermõ csemegeszõlõ ültetvény és alanyszõlõ ültetvény az MgSzH Központ engedélyével telepíthetõ.
(2) Árutermõ csemegeszõlõ ültetvény és alanyszõlõ ültetvény létesítéséhez kísérleti ültetvények kivételével az a fajta

szaporítóanyaga használható fel, amely
a) a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy a Közösségi Fajtajegyzékben szerepel, vagy
b) állami elismerésre bejelentett és egyedi szaporítási engedéllyel rendelkezik.

(3) Árutermõ csemegeszõlõ ültetvény telepítéséhez csak a szõlõ szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba
hozataláról  szóló miniszteri rendelet szerint államilag ellenõrzött, vagy az Európai Unió más tagállamaiban minõsített
ültetési anyag, alanyszõlõ ültetvény létesítéséhez prebázis vagy bázis kategóriában minõsített ültetési anyag
használható fel.

3.  § (1) A telepítési engedély iránti kérelmet összefüggõ területenként az MgSzH Központhoz – az 1. melléklet szerinti
adattartalommal, az MgSzH Központ által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon – kell
benyújtani.

(2) Telepítési engedély csak a szõlõtermesztésrõl és borgazdálkodásról  szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 
szerint vezetett szõlõ termõhelyi kataszterben nyilvántartott földrészletre adható, amelyet az MgSzH Központ
a Btv.-ben meghatározott VINGIS rendszer alapján ellenõriz.

(3) Engedélyt az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet kaphat, aki vagy amely
a kérelemben feltüntetett földrészlet tulajdonosa vagy a földrészletnek a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett
földhasználója.

(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) osztatlan közös tulajdonban lévõ földrészlet esetén valamennyi tulajdonostárs, a saját vagy közös tulajdonban

lévõ, de haszonélvezeti joggal terhelt földrészlet esetén a haszonélvezõ nyilatkozatát eredeti példányban arra
vonatkozóan, hogy a kérelmezett telepítés végrehajtásához hozzájárul; vagy

b) ha a kérelmezõ földhasználó nem a kérelemben megjelölt földrészlet tulajdonosa, a használatba adó
nyilatkozatát eredeti példányban arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett mûvelet végrehajtásához hozzájárul; és

c) öt évnél nem régebbi, az ültetvénytelepítést megalapozó, a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól
 szóló miniszteri rendelet szerinti talajvédelmi terv másolatát, amely gyökérnemes (saját gyökerû) szaporítóanyag
felhasználása esetén tartalmazza a talaj filoxéra ellenállóságának igazolását is; és

d) a telepítéssel érintett földrészlet, ezen belül a telepítendõ terület határvonalát és helyrajzi számát tartalmazó
áttekinthetõ, az ingatlan-nyilvántartási térkép alkalmas méretarányban kinyomtatott másolatán elkészített
vázlatot.

(5) Az MgSzH Központ által kiadott telepítési engedély három évig hatályos.
(6) A telepítés során az összefüggõen betelepített terület határától legalább fél sortávolság ültetési távolságot kell tartani.

4.  § (1) Az MgSzH Központ a telepítési engedély megadásáról – a földrészlet adatainak, valamint az engedély számának
közlésével – tájékoztatja a területileg illetékes hegybírót, a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (a továbbiakban:
FÖMI) a VINGIS rendszerben  való rögzítés céljából, valamint az ingatlanügyi hatóságot.

(2) Az ültetvény termõre fordulását az ültetvény használója köteles bejelenteni az MgSzH Központnak. Az MgSzH Központ 
a bejelentést követõen a vegetációs idõszakban ellenõrzi, hogy a telepítés az engedélyben és e rendeletben
foglaltaknak megfelelõen történt-e.

(3) Az ültetvény kataszteri nyilvántartásban rögzítendõ az ültetvényre vonatkozó adatokat, a kérelemhez csatolt,
a telepítendõ terület határvonalát és helyrajzi számát tartalmazó vázlatok másolatait az MgSzH Központ az ellenõrzést
követõ 22 munkanapon belül megküldi a területileg illetékes hegybírónak, valamint a FÖMI-nek a VINGIS rendszerben
 való rögzítés céljából.

(4) A FÖMI az MgSzH által megküldött vázlatok alapján a VINGIS rendszerben az alábbi adatokat rögzíti:
a) csemegeszõlõ ültetvény fedvény,
b) alanyszõlõ ültetvény fedvény,
c) kísérleti csemegeszõlõ ültetvény fedvény.

5.  § (1) A 2.  § (1) bekezdése szerinti ültetvények kivágását az 1. melléklet szerinti adattartalommal a kivágást követõen egy
hónapon belül a földrészlet tulajdonosának vagy használójának be kell jelentenie az MgSzH Központnak. Az MgSzH
Központ a kivágások földrészletre vonatkozó adatairól 8 munkanapon belül értesíti a FÖMI-t a VINGIS rendszerben
 való rögzítés céljából.
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(2) Az MgSzH Központ a telepítések és kivágások összesített adatairól évente február 15-ig jelentést küld a Vidékfejlesztési

Minisztérium részére.

(3) Az MgSzH Központ a tárgyévben telepített, vagy kivágott csemegeszõlõ és alanyszõlõ ültetvények létesítése vagy

kivágása kérelmezõjének, valamint az ültetvényhasználójának adatait egyedi azonosításra alkalmas módon, továbbá

az ültetvényterület nagyságára és típusára (csemege vagy alanyszõlõ), valamint elhelyezkedésére (település, helyrajzi

szám) vonatkozó adatokat a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 21. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Központi

Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra térítésmentesen, a tárgyévet követõ év február 15-ig átadja.

6. § (1) Ha az MgSzH valamely szerve ellenõrzései során engedély nélküli csemegeszõlõ vagy alanyszõlõ telepítést észlel, azt

köteles 8 munkanapon belül jelenteni az engedélyezõ hatóság számára.

(2) Engedély nélküli alanyszõlõ ültetvény esetében az MgSzH Központ az ültetvény kivágását rendeli el az engedély

nélküli telepítõ költségére.

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) Az MgSzH Központ az általa nyilvántartott kísérleti és csemegeszõlõ ültetvények adatait e rendelet hatálybalépése

után 22 munkanapon belül megküldi a FÖMI-nek a VINGIS rendszerben való rögzítés céljából.

8. § A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/A. § (1) és (2) bekezdésében

az „árutermõ-, törzs- és kísérleti szõlõ” szövegrész helyébe az „árutermõ-, törzs- és kísérleti szõlõ (kivéve a csemege- és

alanyszõlõ)” szövegrész lép.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

A csemegeszõlõ és alanyszõlõ telepítésének engedélyezése iránti kérelem tartalmi elemei

1. A kérelmezõ azonosító adatai:

1.1. ha a kérelmezõ természetes személy, a kérelmezõ természetes személyazonosító adatai és lakcíme,

1.2. ha a kérelmezõ gazdálkodó szervezet, a kérelmezõ megnevezése, székhelye, statisztikai azonosítója, bírósági vagy

cégbírósági bejegyzési száma, valamint a képviseletre jogosult személy megnevezése,

1.3. a kérelmezõnek a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti regisztrációs száma,

alanyszõlõ esetében faiskolai engedélyének száma.

2. A kérelmezõ elérhetõsége:

2.1. levelezési cím,

2.2. telefonszám,

2.3. faxszám,

2.4. e-mail cím.

3. A telepítéssel érintett földrészlet adatai:

3.1. település neve,

3.2. ingatlan fekvése,

3.3. helyrajzi szám,

3.4. területnagyság,

3.5. mûvelési ág,

3.6 termõhelyi kataszteri pontszám,

3.7. kataszteri tiszta jövedelem,

3.8. fizikai blokk(ok) azonosítója a telepítendõ ültetvény szerint,

3.9. a telepítéssel érintett ültetvény nagysága hektárban, ha az ültetvény nem az egész ingatlant érinti.
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4. A telepítéssel érintett ingatlan tulajdonosának azonosító adatai:

4.1. ha a tulajdonos természetes személy, a tulajdonos természetes személyazonosító adatai és lakcíme,

4.2. ha a tulajdonos gazdálkodó szervezet, a tulajdonos megnevezése, székhelye, statisztikai azonosítója, bírósági vagy

cégbírósági bejegyzési száma, valamint a képviseletre jogosult személy megnevezése.

5. A kérelmezõ nyilatkozata, amely szerint tudomásul veszi, hogy a kérelemben foglalt személyes adatait a hatóság

a csemegeszõlõ vagy alanyszõlõ ültetvényekkel kapcsolatos engedélyezés és ellenõrzés céljából kezeli.

6. A kérelem kelte.

7. A kérelmezõ aláírása.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 11/2010. (VIII. 18.) MNB rendelete
a „Szent István intelmei” 500 000 forintos címletû emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar

Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Szent István intelmei” megnevezéssel 500 000 forintos címletû arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás idõpontja: 2010. augusztus 20.

2. § (1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 62,838 gramm, átmérõje 46 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme elõlapján, a középmezõben Szent István király Intelmei Szent Imre herceghez középkori latin nyelvû

kézírásos szövegének bevezetése – „In nomine Domini nostri Ihesu Christi: Incipit Decretum sancti Regis Stephani”

(Thuróczy-krónika, XV. század) – olvasható, szabálytalan pergamenre helyezve. A szövegtõl balra a „2010” verési

évszám, jobbra a „BP.” verdejel, alatta két vízszintes sorban az „500 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható.

Az elõlap felsõ részén, félköriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét

az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezõben Szent István király és Szent Imre herceg ábrázolása látható, amely a mateóci

(Matejovce, ma a szlovákiai Poprád településrésze) Szent István király plébániatemplom XV. századi szárnyas oltárának

fõoltárképe alapján készült. Az emlékérme szélén, felsõ köriratban a „SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI”, alsó köriratban

a „SZENT IMRE HERCEGHEZ” felirat olvasható. Az emlékérme alsó részén, Szent István király és Szent Imre herceg

ábrázolásától jobbra található Szöllõssy Enikõ tervezõmûvész mesterjegye. Az emlékérme hátlapjának képét

a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérmébõl 500 darab készíthetõ, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2010. augusztus 20-án lép hatályba.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 11/2010. (VIII. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme elõlapjának képe:
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2. melléklet a 11/2010. (VIII. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 12/2010. (VIII. 18.) MNB rendelete
a „Szent István intelmei” 50 000 forintos címletû emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar

Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Szent István intelmei” megnevezéssel 50 000 forintos címletû arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás idõpontja: 2010. augusztus 20.

2. § (1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 6,982 gramm, átmérõje 22 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme elõlapján, a középmezõben Szent István király Intelmei Szent Imre herceghez középkori latin nyelvû

kézírásos szövegének bevezetése – „In nomine Domini nostri Ihesu Christi: Incipit Decretum sancti Regis Stephani”

(Thuróczy-krónika, XV. század) – olvasható, szabálytalan pergamenre helyezve. A szövegtõl balra a „2010” verési

évszám, jobbra a „BP.” verdejel, alatta két vízszintes sorban az „50 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható.

Az elõlap felsõ részén, félköriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét

az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezõben Szent István király és Szent Imre herceg ábrázolása látható, amely a mateóci

(Matejovce, ma a szlovákiai Poprád településrésze) Szent István király plébániatemplom XV. századi szárnyas oltárának

fõoltárképe alapján készült. Az emlékérme szélén, felsõ köriratban a „SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI”, alsó köriratban

a „SZENT IMRE HERCEGHEZ” felirat olvasható. Az emlékérme alsó részén, Szent István király és Szent Imre herceg

ábrázolásától jobbra található Szöllõssy Enikõ tervezõmûvész mesterjegye Az emlékérme hátlapjának képét

a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérmébõl 5000 darab készíthetõ, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2010. augusztus 20-án lép hatályba.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 12/2010. (VIII. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme elõlapjának képe:

2. melléklet a 12/2010. (VIII. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A belügyminiszter 1/2010. (VIII. 18.) BM rendelete
az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ elzárás végrehajtásának 
részletes szabályairól  szóló 7/2000. (III. 29.) IM–BM együttes rendelet módosításáról

A szabálysértésekrõl  szóló 1999. évi LXIX. törvény 167.  § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § d) és
o) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § Az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ elzárás végrehajtásának részletes szabályairól  szóló 7/2000. (III. 29.)
IM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: IM–BM együttes rendelet) 2.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ha az elkövetõ szabálysértési õrizetben van, az elzárást – a (3) bekezdés esetén kívül – az õrizetbe vételt
foganatosító rend õrség székhelye, egyébként lehetõleg az elkövetõ lakóhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási
intézetben kell végrehajtani. Fiatalkorúak elhelyezésére, továbbá indokolt esetben a Melléklet 19. pontjában
meghatározott büntetés-végrehajtási intézetek jelölhetõk ki.”

2.  § Az IM–BM együttes rendelet 6.  § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elõvezetést elrendelõ határozat tartalmazza:)
„b) az elkövetõ nevét és személyi adatait (születési név, születési hely és idõ, anyja neve, lakóhelye, illetve ismert
tartózkodási helye, ahonnan elõvezethetõ), valamint a fiatalkorú elkövetõ törvényes képviselõjének nevét és személyi
adatait (születési név, születési hely és idõ, anyja neve, lakóhelye, illetve ismert tartózkodási helye),”

3.  § Az IM–BM együttes rendelet 11.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elzárást foganatosító szerv az elzárás foganatba vételérõl, az elzárás kitöltésérõl, illetõleg az elkövetõnek
a pénzbírság megfizetése folytán történt szabadon bocsátásáról haladéktalanul értesíti
a) a szabálysértési hatóságot,
b) a bíróságot,
c) az elkövetõ lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes pártfogó felügyelõi szolgálatot, ha az elkövetõt más
ügyben közérdekû munkára ítélték vagy pártfogó felügyelet alatt áll, valamint
d) a fiatalkorú elkövetõ törvényes képviselõjét.”

4.  § Az IM–BM együttes rendelet 12.  § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A félbeszakításról – annak okának, tartamának, illetve a letöltött napok számának megjelölésével – az elzárást
foganatosító szerv értesíti a szabálysértési hatóságot, valamint a fiatalkorú elkövetõ törvényes képviselõjét. Az elzárást 
foganatosító szerv felhívja az elkövetõt, hogy a félbeszakításra engedélyezett határidõ utolsó napját követõ napon
jelentkezzék az elzárás további folytatására.
(5) Ha a félbeszakításra engedélyezett határidõ eltelt, és az elkövetõ nem jelentkezett az elzárás folytatására, az elzárást 
foganatosító szerv errõl értesíti a szabálysértési hatóságot, valamint a fiatalkorú elkövetõ törvényes képviselõjét.
A szabálysértési hatóság ilyenkor a 6. §, illetve a 8.  § megfelelõ rendelkezéseinek alkalmazásával intézkedik az elkövetõ
elõvezetésére. Ebben az esetben az elkövetõ csak a szabálysértési hatóság újabb intézkedésére fogadható be.”

5.  § Az IM–BM együttes rendelet 16.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az elzárást foganatosító szerv az elkövetõt a (2) bekezdés alapján nem fogadta be, errõl haladéktalanul értesíti
az elzárás végrehajtásáról gondoskodó szabálysértési hatóságot, valamint a fiatalkorú elkövetõ törvényes
képviselõjét. Ideiglenes befogadás esetén az elzárást foganatosító szerv haladéktalanul megkeresi az illetékes szervet
a személyazonosság tisztázása, illetve a szükséges iratok kiegészítése, kijavítása, pótlása iránt.”
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6. § (1) Az IM–BM együttes rendelet 23. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elkövetõ és a fiatalkorú elkövetõ törvényes képviselõje panaszt terjeszthet elõ, és kérheti egyéni sérelme

orvoslását.

(2) Az elkövetõ és a fiatalkorú elkövetõ törvényes képviselõje panaszát és kérelmét – amennyiben elintézése nem

tartozik az elzárást foganatosító szerv vezetõjének hatáskörébe – az elzárást foganatosító szerv illetékes szervezeti

egységének vezetõje az elõterjesztéstõl számított három napon belül intézi el. Ha az elkövetõ, vagy a fiatalkorú

elkövetõ törvényes képviselõje a döntést, illetve az intézkedést nem tartja kielégítõnek, annak közlésétõl számított

három napon belül panasszal fordulhat az elzárást foganatosító szerv vezetõjéhez, aki az ügyben nyolc napon belül

dönt.

(3) Ha a panasz, illetve a kérelem elintézése az elzárást foganatosító szerv vezetõjének hatáskörébe tartozik, a vezetõ

az elõterjesztéstõl számított három napon belül dönt. Ha az elkövetõ, vagy a fiatalkorú elkövetõ törvényes képviselõje

a döntést, illetve az intézkedést nem tartja kielégítõnek, annak közlésétõl számított három napon belül panasszal

fordulhat

a) büntetés-végrehajtási intézetben történõ végrehajtás esetén az országos parancsnokhoz, illetve

b) rendõrségi fogdában történõ végrehajtás esetén az országos rendõrfõkapitányhoz,

aki az ügyben nyolc napon belül dönt.

(4) Ha az elkövetõ ügyében a panasz vagy a kérelem elbírálása közvetlenül az országos parancsnok, illetve az országos

rendõrfõkapitány hatáskörébe tartozik, az országos parancsnok, illetve az országos rendõrfõkapitány

az elõterjesztéstõl számított 3 napon belül dönt. Ha az elkövetõ, vagy a fiatalkorú elkövetõ törvényes képviselõje

a döntést vagy az intézkedést nem tartja kielégítõnek, annak közlésétõl számított három napon belül panasszal

fordulhat a belügyminiszterhez, aki az ügyben nyolc napon belül dönt.”

(2) Az IM–BM együttes rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az elkövetõ, és a fiatalkorú elkövetõ törvényes képviselõje panaszának a sérelmezett intézkedés végrehajtására

nincs halasztó hatálya.”

7. § Az IM–BM együttes rendelet 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„33. § (1) Az elkövetõ munkáltatásáról – orvosi vélemény alapján – a befogadási és foglalkoztatási bizottság dönt.

(2) Az elkövetõ köteles a kijelölt munkát szakismereteinek és képességeinek megfelelõen, fegyelmezetten elvégezni,

a munkavédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos elõírásokat megtartani.

(3) Az elkövetõ munkáltatás céljából az elítéltekkel és az elõzetesen letartóztatottakkal együtt szállítható.

(4) A büntetés-végrehajtási intézeten kívül az elkövetõ felügyelet vagy ellenõrzés mellett végezhet munkát.”

8. § Az IM–BM együttes rendelet Melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

9. § Az IM–BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében az „intézetnek, valamint” szövegrész helyébe az „intézetnek,

a fiatalkorú elkövetõ törvényes képviselõjének, valamint” szöveg, 7. § (1) bekezdésében az „elkövetõnek és”

szövegrész helyébe az „elkövetõnek, A fiatalkorú elkövetõ törvényes képviselõjének és” szöveg, 22. §

(5) bekezdésében a „hatóságot haladéktalanul” szövegrész helyébe a „hatóságot, valamint a fiatalkorú elkövetõ

törvényes képviselõjét haladéktalanul” szöveg, 35. § (2) bekezdésében „az igazságügyi és rendészeti miniszter által”

szövegrész helyébe „a belügyminiszter által” szöveg, 47. § (2) bekezdésében „a szabálysértési hatóságot és a bíróságot

haladéktalanul” szöveg helyébe „a szabálysértési hatóságot, a bíróságot, valamint a fiatalkorú elkövetõ törvényes

képviselõjét haladéktalanul” szöveg lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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Melléklet az 1/2010. (VIII. 18.) BM rendelethez

„Melléklet a 7/2000. (III. 29.) IM–BM együttes rendelethez

Az elzárás végrehajtására kijelölt büntetés-végrehajtási intézetek

Az elkövetõ lakóhelye szerint kijelölhetõ büntetés-végrehajtási intézet

Az elkövetõ lakóhelye Büntetés-végrehajtási intézet

1 Budapest fõváros és Pest megye,
Komárom-Esztergom megye

Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet –
Baracska (férfiak)
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (nõk)

2 Baranya megye Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Pécs)

3 Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
(Kecskemét)

4 Békés megye Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Gyula)

5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
(Miskolc)

6 Csongrád megye Szegedi Fegyház és Börtön (Szeged)

7 Fejér megye Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(Székesfehérvár)

8 Gyõr-Moson-Sopron megye Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
(Gyõr)

9 Hajdú-Bihar megye Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Debrecen)

10 Heves megye Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Eger)

11 Nógrád megye Balassagyarmati Fegyház és Börtön (Balassagyarmat)

12 Somogy megye Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kaposvár)

13 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
(Nyíregyháza)

14 Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
(Szolnok)

15 Tolna megye Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szekszárd)

16 Vas megye Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(Szombathely)

17 Veszprém megye Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Veszprém)

18 Zala megye Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Zalaegerszeg)

Fiatalkorúak elhelyezésére szolgáló, valamint indokolt esetben kijelölhetõ büntetés-végrehajtási intézetek

19 Budapest fõváros és az ország bármelyik
megyéje

Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Budapesti Fegyház és Börtön (férfiak)
Szegedi Fegyház és Börtön (férfiak)
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete – Tököl (fiatalkorú
férfiak)
Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete –
Kecskemét (fiatalkorú nõk)
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(fiatalkorú nõk)

„
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 8/2010. (VIII. 18.) KIM rendelete
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselõk választásán
történõ végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet és a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek,
valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán történõ végrehajtásáról szóló
5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet módosításáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §

f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselõk választásán történõ végrehajtásáról

szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet Mellékletének 21. mintája helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint

a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán történõ végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet

1. mellékletének 6. mintája helyébe a 2. melléklet, 8. mintája helyébe a 3. melléklet, 34. mintája helyébe a 4. melléklet és

36. mintája helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2010. augusztus 19-én lép hatályba, és 2010. október 3-án hatályát veszti.

4. § Az illetékes választási iroda vezetõje e rendelet hatálybalépését követõen haladéktalanul, írásban tájékoztatja

a 2010. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán, a kisebbségi önkormányzati képviselõk

választásán, valamint a 2010. szeptember 19. és október 3. napjára kitûzött idõközi országgyûlési

képviselõ-választáson az e rendelet hatálybalépése elõtt jelöltként bejelentett személyeket arról, hogy az Alkotmány

40/B. §-a (4) bekezdésének módosulása következtében a passzív választójog feltételei megváltoztak.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 8/2010. (VIII. 18.) KIM rendelethez
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„Melléklet 21. minta 

SZ  ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA   
KÉPVISEL JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 

A jelölt 
családi neve:  
 

  
 

utóneve(i):  

  

A jelölt személyi azonosítója:  
              

 

NYILATKOZAT 

Kijelentem az alábbiakat: 
(a) A  évi országgy lési képvisel -választáson választójoggal rendelkezem, nem vagyok 

és a jelöltként történ  bejelentésemet megel z  három évben nem voltam a 
Magyar Honvédség, a Rend rség vagy a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos 
állományú tagja, így az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése a választójogomat nem 
zárja ki. 

(b) Jelölésemet a  választókerületben elfogadom.  

(c) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen az országgy lési képvisel i megbízatással, 
illetve megválasztásom esetén az országgy lési képvisel i megbízatással összeférhetetlen 
tisztségemr l lemondok. 

 

 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
 aláírás  

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fényképem nyilvánosságra kerüljön, ennek érdekében az alábbi mellékletet 
csatolom: 

 

 mellékelve 
központilag 

kerül 
átadásra 

fénykép 
(JPEG kiterjesztés , 195X260 felbontású fájlban kell mellékelni)  

  

 
Kelt: ………………………………………. ,  
 aláírás”  

 

* ***-



2. melléklet a 8/2010. (VIII. 18.) KIM rendelethez
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„Melléklet 6. minta 

E  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

JELÖLT BEJELENTÉSE 
 
A helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek  évi választásán kérem 
  

 településen/f városi kerületben 
 

 polgármesterjelöltként 
 f polgármester-jelöltként 
 egyéni listás jelöltként 
 a  . számú egyéni választókerületben képvisel jelöltként 

 

 nyilvántartásba vételem 

 nyilvántartásba vett adataim módosítását 
(csak az (1) és a módosítással érintett pontot kell kitölteni) 

 
(1) A jelölt családi neve: 
  
 

  

utóneve(i):  
 

  

(2) A jelölt személyi azonosítója:  

(3) A jelölt lakcíme: 
a) postai irányítószám:      
  
b) település + kerület:                              
 
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 
  

  
 
(4) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  
 
 
 
 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 134. szám 22619

Melléklet 6. minta 

E  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 
(5) A jelölt 
  független jelölt 
  jelöl  szervezet(ek) jelöltje. 

 
A jelöltet állító jelöl  szervezet(ek) száma:   

 

A jelöltet állító jelöl  szervezet(ek) hivatalos neve (közös jelölt esetén a jelöl  
szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon): 

Törvényes vagy 
meghatalmazott 
képvisel jének 

aláírása: 

1 

 

 

 
 
 

 

2 

 

 

 
 
 

 

3 

 

 

 
 
 

 

4 

 

 

 
 
 

 

5 

 

 

 
 
 

 

6 

 

 

 
 
 

 

7 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
 
 
 a jelölt aláírása 
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Melléklet 6. minta 
 

E  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
A jelölt nyilatkozatai 

Kijelentem, hogy választójoggal rendelkezem, és a jelölést elfogadom. 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képvisel i/polgármesteri/f polgármesteri megbízatással, 
illet leg megválasztásom esetén a képvisel i/polgármesteri/f polgármesteri megbízatással összeférhetetlen 
tisztségemr l lemondok. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Kijelentem, hogy nem vagyok és a jelöltként történ  bejelentésemet megel z  három évben nem voltam a 
Magyar Honvédség, a Rend rség vagy a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, így az 
Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése a választójogomat nem zárja ki. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Csak az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történ  bejelentése esetén: 

Nyilatkozom arról, hogy az állampolgárságom szerinti államban nem állok olyan jogszabályi, bírósági vagy más 
hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok választható. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Kijelentem, hogy az alábbi kisebbség képviseletét vállalom, hozzájárulok az adat kezeléséhez és 
nyilvánosságra hozásához (csak egy kisebbség jelölhet  meg): 
 
  BOLGÁR   CIGÁNY   GÖRÖG 
  HORVÁT   LENGYEL   NÉMET 
  ÖRMÉNY   ROMÁN   RUSZIN 
  SZERB   SZLOVÁK   SZLOVÉN 
  UKRÁN 
 
Kérem nevem kisebbségi nyelven történ  feltüntetését a szavazólapon, ezért mellékelten csatolom az N jel  
nyomtatványt  

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Csak 3 000-nél kevesebb lakosú település polgármesterjelöltje esetén: 

Megválasztásom esetén a polgármesteri megbízatást 
 f állásban 
 társadalmi megbízatásban 

kívánom ellátni. 
………………………….. 

saját kez  aláírás” 
 
 



3. melléklet a 8/2010. (VIII. 18.) KIM rendelethez
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„Melléklet 8. minta 

SZ  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS   
LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 

Név: 
 
Lakcím: 
 
Személyi azonosító: 

 
 
 
A jelölt nyilatkozatai 

Kijelentem, hogy a helyi önkormányzati képvisel k ________ évi választásán választójoggal rendelkezem, 
és a jelölést __________________ településen a kompenzációs listán / ____________________________ 
megyében a megyei listán / a f városi listán elfogadom (a nem kívánt rész törlend ). 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képvisel i megbízatással, illet leg megválasztásom 
esetén a képvisel i megbízatással összeférhetetlen tisztségemr l lemondok. 
 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Kijelentem, hogy nem vagyok és a jelöltként történ  bejelentésemet megel z  három évben nem voltam a 
Magyar Honvédség, a Rend rség vagy a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, így az 
Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése a választójogomat nem zárja ki. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Csak az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történ  bejelentése esetén: 

Nyilatkozom arról, hogy az állampolgárságom szerinti államban nem állok olyan jogszabályi, bírósági vagy 
más hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok választható. 
 

………………………….. 
saját kez  aláírás” 

* ***- 



4. melléklet a 8/2010. (VIII. 18.) KIM rendelethez
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„Melléklet 34. minta 

 

EK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
KISEBBSÉGI KÉPVISEL JELÖLT BEJELENTÉSE 

 
A települési kisebbségi önkormányzati képvisel k   évi választásán kérem 
  

 településen/f városi kerületben 
  

 kisebbség képviseletében 
 

 nyilvántartásba vételem 

 nyilvántartásba vett adataim módosítását 
(csak az (1) és a módosítással érintett pontot kell kitölteni) 

 
(1) A jelölt  
családi neve:  
 

  
 

utóneve(i):  
 

  

 
(2) Kérem a nevem kisebbségi nyelven történ  feltüntetését a szavazólapon, ezért mellékelten csatolom 
az N jel  nyomtatványt  
 

(3) A jelölt személyi azonosítója: 
 

(4) A jelölt lakcíme: 
a) postai irányítószám:      
  
b) település + kerület:                              
 
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
 
  

  
 
(5) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  

 
 
 
 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 134. szám 22623

Melléklet 34. minta 

 

EK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 
A jelöltet állító jelöl  szervezet(ek) száma:   

 
A jelöltet állító jelöl  szervezet(ek) hivatalos neve (közös jelölt esetén a jelöl  
szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon): 

Képvisel jének 
aláírása: 

1 

 

 

 
 
 

 

2 

 

 

 
 
 

 

3 

 

 

 
 
 

 

4 

 

 

 
 
 

 

5 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
 
 
 a jelölt aláírása 
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Melléklet 34. minta 

 

 

EK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
A jelölt nyilatkozatai 
 

Kijelentem, hogy választójoggal rendelkezem, és a jelölést elfogadom. 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a települési kisebbségi önkormányzati képvisel i 
megbízatással, illet leg megválasztásom esetén a települési kisebbségi önkormányzati képvisel i 
megbízatással összeférhetetlen tisztségemr l lemondok. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Kijelentem, hogy nem vagyok és a jelöltként történ  bejelentésemet megel z  három évben nem voltam a 
Magyar Honvédség, a Rend rség vagy a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, így az 
Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése a választójogomat nem zárja ki. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Kijelentem, hogy a kisebbség képviseletét vállalom, 
a kisebbségi közösség nyelvét ismerem, 
a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismerem. 

Korábban más kisebbség kisebbségi önkormányzatának 
tagja vagy tisztségvisel je nem voltam 
tagja vagy tisztségvisel je voltam. 

………………………….. 
saját kez  aláírás” 

 
 



5. melléklet a 8/2010. (VIII. 18.) KIM rendelethez
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„Melléklet 36. minta 

 

SZK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS   
KISEBBSÉGI LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 

Név: 
 
Lakcím: 
 
Személyi azonosító: 

 
A jelölt nyilatkozatai 

Kijelentem, hogy a ___________________  kisebbség ________ évi területi / országos kisebbségi 
önkormányzati választásán választójoggal rendelkezem, és a területi / országos kisebbségi listás jelölést 
elfogadom. (a nem kívánt rész törlend ) 
 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a kisebbségi önkormányzati képvisel i megbízatással, 
illet leg megválasztásom esetén a kisebbségi önkormányzati képvisel i megbízatással összeférhetetlen 
tisztségemr l lemondok.  
 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Kijelentem, hogy nem vagyok és a jelöltként történ  bejelentésemet megel z  három évben nem voltam a 
Magyar Honvédség, a Rend rség vagy a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, így az 
Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése a választójogomat nem zárja ki. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

 
Kijelentem, hogy a kisebbség képviseletét vállalom, 

a kisebbségi közösség nyelvét ismerem, 
a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismerem. 

 
Korábban más kisebbség kisebbségi önkormányzatának 

tagja vagy tisztségvisel je nem voltam 
tagja vagy tisztségvisel je voltam. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

 
Kérem nevem kisebbségi nyelven történ  feltüntetését a szavazólapon, ezért mellékelten csatolom az N 
jel  nyomtatványt  

………………………….. 
saját kez  aláírás” 

 



A nemzeti erõforrás miniszter 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelete
a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi
elismerésének részletes szabályairól

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés d), f) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) beruházás: bármely földmunkával együtt járó építési, tereprendezési munka, továbbá bányászati tevékenységre,

intézkedési terv kivitelezésére, létesítmény megvalósítására, üzembe helyezésére irányuló engedélyköteles

tevékenység;

b) beruházó: beruházási, fejlesztési, bontási, helyreállítási vagy felújítási terv engedélyezését kérelmezõ vagy végzõ

természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság;

c) érintett területi múzeum: az a megyei múzeumi szervezethez nem tartozó, régészeti gyûjtõkörrel rendelkezõ

területi múzeum, amelynek mûködési engedélyében meghatározott gyûjtõterületét a régészeti feltárás érinti;

d) nagyberuházás: a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé

nyilvánított beruházás, vagy a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és

vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és megvalósításáról

szóló 2004. évi LXVII. törvény hatálya alá tartozó beruházás, vagy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.

koordinátor szervei által kezelt egyéb beruházás;

e) régészeti leletek elsõdleges feldolgozása: olyan mértékû feldolgozás, amely a leletek egyedi azonosítását,

állagmegóvását, biztonságos tárolását, gyûjteményi alapnyilvántartásba vételét és tudományos-szakmai

hozzáférését biztosítja;

f) régészeti leletek befogadása: a régészeti feltárás során elõkerült régészeti leletanyag muzeális intézmény

gyûjteményében történõ végleges elhelyezése;

g) területátadás: a régészeti feltárást követõen a munkaterület kivitelezési tevékenységre állapotrögzítõ

jegyzõkönyvvel történõ átadása a beruházónak;

h) területátvétel: a régészeti feltárást megelõzõen a földmunkával járó változtatással érintett munkaterületnek

régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, állapotrögzítõ jegyzõkönyvvel történõ átvétele a beruházótól;

i) történeti városmag: a mai városok területén található, az eredeti, történelmi városszerkezetet tükrözõ, maradandó

emlékeket nagy mélységben és több rétegben megõrzõ, a település több évezredes múltját és folyamatosságát

mutató jól lehatárolható, nagyobb összefüggõ terület;

j) a feltárás jellege: kutatási program keretében végzett régészeti feltárás (tervásatás) vagy beruházáshoz

kapcsolódó megelõzõ feltárás.

Általános rendelkezések

2. § (1) A régészeti feltárást csak szakirányú mesterfokozattal és szakképzettséggel rendelkezõ régész vagy a régészet

tárgyban doktori fokozatot szerzett személy vezetheti, aki a feltárást végzõ intézménnyel munkavégzésre irányuló

jogviszonyban áll.

(2) A régészeti feltárás vezetõjének – a mentõ feltárás kivételével – a feltárási engedély iránti kérelemben megjelölt

feladat ellátáshoz szükséges speciális szakirányú ismeretekkel és megfelelõ feltárási gyakorlattal kell rendelkeznie.

Megfelelõ feltárási gyakorlatnak minõsül az adott korszak kutatására irányuló feltárások vezetõjeként, vagy a feltárási

engedélyben feltüntetett munkatársaként, a szakirányú mesterfokozat és szakképzettség megszerzését követõen

szerzett legalább 3 éves gyakorlat.

3. § (1) A feltárási engedély iránti kérelmet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz (a továbbiakban: hatóság) kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a feltárni tervezett ingatlanok azonosítására alkalmas és a terület helyszínét, pontos kiterjedését egyértelmûen,

valamint értelmezhetõ léptékben ábrázoló térképet,
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b) a régészeti feltárásból adódó munkanemek felsorolását és a feltárás e munkanemek szerint bontott

költségkalkulációját, amely tartalmazza a munkanemekhez kapcsolódó személyi és járulékos költségeket,

továbbá az intézmény mûködési költségének feltárásra esõ hányadát, amely 15%,

c) a leletanyag befogadására szolgáló intézmény nyilatkozatát,

d) a feltárás által érintett ingatlan tekintetében rendelkezni jogosult – az ingatlan régészeti célú igénybevételére

vonatkozó – hozzájáruló nyilatkozatát és

e) a speciális, vagy különleges munkavégzési körülmények esetén végzendõ kutatás esetén követendõ speciális

eljárásra vonatkozó leírást és indoklást.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti munkanemek különösen

a) a kézi földmunka,

b) a gépi földmunka,

c) a geodézia és térinformatika,

d) a leletek elsõdleges nyilvántartásba vétele,

e) a régészeti utómunka (különösen dokumentáció, restaurálás, tudományos feldolgozás), valamint

f) a régészeti leletek muzeális intézménybe történõ befogadása (különösen gyûjteményi nyilvántartásba vétel,

ideiglenes és végleges raktári elhelyezés, megõrzés, bemutatás).

4. § (1) Feltárási engedély nélkül végezhetõ – a fémkeresõ mûszer használatának kivételével – a lelõhely állapotában

maradandó változással nem járó mûszeres lelõhely-felderítés, a régészeti megfigyelés és a terepbejárás.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt tevékenységet, annak megkezdése elõtt legalább 10 munkanappal be kell jelenteni

a hatóságnak.

(3) A bejelentés alapján végzett régészeti feltárásra egyebekben a régészeti feltárásra vonatkozó rendelkezéseket kell

megfelelõen alkalmazni.

5. § (1) A feltárási engedély tartalmazza:

a) a feltárásba bevont intézmény nevét, címét,

b) a feltárás vezetõjének nevét,

c) a terület azonosításra alkalmas megjelölését, a feltárás pontos helyét,

d) a feltárás jellegét és a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kötv.). 7. § 6., 7.,

12., 15., 18., 21. és 25. pontjaiban foglalt módját, várható idõtartamát,

e) a leletanyagot befogadó muzeális intézmény nevét, székhelyének címét és

f) a feltárásra vonatkozó szakmai és jogszabályi követelményeket, feltételeket.

(2) Az engedély a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 1 éves idõtartamban jogosít feltárás végzésére, és

nagyberuházás esetén egy évvel meghosszabbítható.

(3) A feltárás vezetõjének az egyes feltárási munkafolyamatok elvégzésében történõ akadályoztatása esetén

az engedélyes köteles a helyettesítésrõl, a 2. §-ában foglaltaknak megfelelõen gondoskodni.

(4) A hatóság a jogerõs engedélyt megküldi a Magyar Nemzeti Múzeumnak is.

(5) Az engedélyben meghatározottaktól eltérni csak a hatóság engedélyével lehet. A hatóság az eltérés engedélyezése

során az eltérés tárgya által indokolt körben folytatja le az eljárást.

6. § (1) A hatóság az engedély kiadását megtagadja, ha

a) a tervezett régészeti feltárás e rendeletben és a Kötv.-ben foglalt, illetve szakmai feltételei nem biztosítottak, vagy

b) a feltárás vezetõje a feltárásokra vonatkozó elõírásokat korábban súlyosan vagy ismételten megszegte.

(2) E § alkalmazásában szakmai feltételnek minõsül a feltárás pénzügyi és személyi hátterének feladatarányos biztosítása,

valamint idõbeli végrehajthatósága.

7. § Az engedélyes a feltárás vezetõje útján köteles

a) feltárás megkezdését a hatóság illetékes területi szervének és – amennyiben a feltárást egyéb feltárási

jogosultsággal rendelkezõ intézmény végzi – a területileg illetékes megyei múzeumnak (a fõvárosban

a Budapesti Történeti Múzeum, a továbbiakban együtt: illetékes múzeum) bejelenteni, a régészeti

munkavégzésre alkalmas munkaterületet átvenni, a feltárási munkálatokat a tudományos, mûszaki és

gazdaságossági követelményeknek megfelelõen a legnagyobb gondossággal és az engedélyben rögzített

feltételek betartásával irányítani,
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b) a feltárási naplót naprakészen, a munkálatokkal egy idõben vezetni, munkaidõben a helyszínen õrizni,

c) a feltárási naplót úgy vezetni, hogy annak alapján a feltárás célkitûzései, addigi menete és eredményei követhetõk

legyenek,

d) a korszerû szakmai követelményeknek megfelelõ dokumentációt készíteni,

e) a munkaterületet átadni,

f) a feltárt régészeti örökség õrzésérõl, állagának ideiglenes megóvásáról és elsõdleges feldolgozásáról, valamint

a feltárás eredményének tudományos feldolgozásáról gondoskodni,

g) a feltárási munkálatok szünetelése esetén a feltárt részek ideiglenes állagmegóvásáról, biztonságáról, befejezésük

után pedig az ingatlan korábbi használatának megfelelõ állapotot helyreállító tereprendezési munkák

elvégzésérõl gondoskodni,

h) a feltárás leletanyagának restaurálásában közremûködni,

i) a leletek elsõdleges nyilvántartásba vételét elvégezni és gyûjteményi alapleltárba vételében közremûködni.

8. § A régészeti feltárásokat a hatóság a helyszínen ellenõrizheti, az ellenõrzés tényét és tapasztalatait, valamint

a szükséges intézkedéseket a feltárási naplóba be kell jegyezni.

9. § (1) Minden feltárásról jelentést kell készíteni, amely „Lelõhely-bejelentõ adatlap”-ból, szöveges ismertetésbõl és

helyszínrajzból áll.

(2) Az adatlapot minden lelõhelyrõl külön kell kitölteni.

(3) A szöveges ismertetés tartalmazza:

a) engedélyhez kötött feltárás esetén a feltárási engedély számát vagy az arra történõ utalást, hogy a feltárás nem

tartozik az engedélyezési körbe,

b) a lelõhely nyilvántartási azonosítóját,

c) a feltárás menetét,

d) a feltárt terület nagyságát,

e) a leletek elhelyezését,

f) a lelõhely feltárás utáni állapotáról szóló adatokat,

g) az alkalmazott módszereket,

h) az elõkerült leletek összefoglaló ismertetését és a feldolgozástól várható tudományos eredményeket.

(4) A feltárás vezetõje a jelentésben javaslatot tehet a feltárás folytatására, illetve a feltárt terület védetté nyilvánítására

vagy a védettség feloldására.

(5) A jelentés egy példányát abban az intézményben kell elhelyezni, amelyik a feltárási engedélyt kapta. A jelentés

további egy-egy példányát a feltárás befejezését követõ 22 munkanapon belül meg kell küldeni a hatóság illetékes

területi szervének, a Magyar Nemzeti Múzeumnak, valamint – amennyiben a feltárást egyéb feltárási jogosultsággal

rendelkezõ intézmény végezte – az illetékes múzeumnak.

10. § (1) Minden feltárásról magyar nyelvû, a legkisebb bontási egységeken (jelenség, réteg) alapuló dokumentációt kell

készíteni.

(2) A dokumentáció tartalmazza:

a) a feltárási naplót,

b) a bontási egységekre vonatkozó adatlapokat,

c) a munkálatok során készült valamennyi feljegyzést,

d) a feltárt régészeti jelenségeket és azok környezetét megörökítõ fényképet, méretarányos helyszín-, alap- és

metszetrajzot, koordinátás térképet, valamint mindezek listáit, továbbá

e) bármilyen technikával rögzített minden adatot és a leletanyag elsõdleges feldolgozásáról szóló beszámolót.

(3) A feltárási naplóban rögzíteni kell a területátvétel és a területátadás tényét.

(4) A feltárási napló napi bejegyzése két részbõl áll. Az elsõ rész az idõpontot, a munkások létszámát, a feltárás menetét

befolyásoló körülményeket, a második rész a szakmai megfigyeléseket, feljegyzéseket tartalmazza.

(5) A dokumentáció eredeti példányát abban az intézményben kell elhelyezni, amelyik a feltárási engedélyt kapta.

További egy-egy – papír alapú – másolati példányát a feltárás befejezésétõl számított egy éven belül meg kell küldeni

a hatóság illetékes területi szervének, a Magyar Nemzeti Múzeumnak, valamint – amennyiben a feltárást egyéb

feltárási jogosultsággal rendelkezõ intézmény végezte – az illetékes múzeumnak. Amennyiben a feltáró intézmény

nem azonos a leletanyagot befogadó muzeális intézménnyel, úgy egy további példányt a leletbefogadási eljárás
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keretében a feltárást végzõ intézmény átad a befogadó muzeális intézménynek. Amennyiben a feltárási engedélyhez

a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges, akkor a dokumentációt az illetékes környezetvédelmi,

természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek is meg kell küldeni.

(6) Amennyiben az engedélyes dokumentációs kötelezettségét határidõre nem teljesítette, a hatóság kötelezi annak

teljesítésére.

11. § (1) Amennyiben a feltárás során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlékek kerülnek elõ, errõl a feltárás

vezetõje az engedélyes útján 5 munkanapon belül írásban bejelentést tesz a hatóságnak.

(2) Az (1) bekezdés szerint bejelentett régészeti emlékek kezelésérõl, helyszíni megtartásáról és a szükséges állagmegõrzõ

intézkedésekrõl a bejelentés kézhezvételétõl számított 10 munkanapon belül a hatóság határozatban dönt.

(3) Ha a helyszínen megõrzendõ régészeti emlékek megelõzõ feltárás során kerültek elõ, ezekre a beruházás során

a mûszaki tervezésnek, illetve kivitelezésnek tekintettel kell lennie. Ebben az esetben az engedélyes a feltáró

intézmény és a feltárás felelõs vezetõje útján köteles legkésõbb a feltárás terepi munkáinak befejezését követõ

22 munkanapon belül adatot szolgáltatni a beruházónak és a hatóságnak. Az adatszolgáltatás során a rajzi

dokumentáción egyértelmûen fel kell tüntetni a bontható és a helyszínen – eredeti helyükön – megõrzendõ régészeti

emlékeket.

12. § (1) A feltárás befejezése után a régészeti leletek õrzésérõl, állagmegóvásáról – azok végleges muzeális intézményi

elhelyezéséig – az engedélyes köteles gondoskodni. A feltárás eredményeként elõkerült régészeti leleteket

az engedélyben megjelölt muzeális intézményben kell véglegesen elhelyezni.

(2) Régészeti leletet csak mûködési engedélyében meghatározott régészeti gyûjtõkörrel és gyûjtõterületi jogosultsággal

rendelkezõ muzeális intézmény fogadhat be véglegesen saját gyûjteményébe.

(3) Amennyiben a feltárást nem a (2) bekezdés szerinti muzeális intézmény végezte, a feltárások anyaga a teljes

tudományos feldolgozásig, legfeljebb azonban a feltárás befejezésétõl számított öt évig az engedélyes õrzésében

maradhat. Ezt követõen az engedélyes a restaurált és tudományosan feldolgozott leletanyagot – alapleltárba vételre

elõkészítve – köteles átadni a feltárási engedélyben a leletanyag befogadójaként megjelölt muzeális intézménynek.

(4) A leletanyag befogadásáért a befogadó muzeális intézményt illeti meg a leletelhelyezés költségeinek ellenértéke,

amelynek összege a feltárási költségvetés nettó keretösszegének 10%-a.

13. § (1) A feltárási engedély iránti kérelem formanyomtatványának adattartalmát e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A leletanyag befogadására szolgáló intézmény nyilatkozata formanyomtatvány adattartalmát e rendelet 2. melléklete

tartalmazza.

(3) Az engedélyhez nem kötött feltárási tevékenység bejelentésére szolgáló formanyomtatvány adattartalmát e rendelet

3. melléklete tartalmazza.

(4) A feltárás megkezdésének bejelentésére szolgáló formanyomtatvány adattartalmát e rendelet 4. melléklete

tartalmazza.

(5) A lelõhely-bejelentõ adatlap formanyomtatvány adattartalmát e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) A formanyomtatványokat a hatóság rendszeresíti és honlapján közzéteszi.

A megelõzõ feltárásra vonatkozó eltérõ szabályok

14. § A Magyar Nemzeti Múzeum a feltárási jogosultsággal rendelkezõ intézményekkel és szakmai szervezetekkel

egyeztetve, a miniszter egyetértésével megállapítja, és minden év február 10-ig a honlapján nyilvánosságra hozza:

a) az elõzetes dokumentáció elkészítésére, a régészeti feltárás folytatására és dokumentációjának készítésére,

az elsõdleges leletfeldolgozásra, a leletanyag befogadására, feldolgozására vonatkozó szakmai irányelveket,

b) a régészeti feltárással, a leletek elhelyezésével és gondozásával kapcsolatos költségek kalkulációja készítésének

szempontjait,

c) az olyan, sûrû beépítésû, intenzíven közmûvesített városi területeken (különösen a történeti városmagokon belül)

folytatott régészeti kutatás, amely a városok intenzíven, több rétegben, nagy mélységben, bonyolult

rétegviszonyok között jelentkezõ településszerkezeti elemeire, az egymásra települt különbözõ régészeti

korszakok emlékeire irányul, azaz a városi régészeti feltárás vonatkozásában irányadó speciális irányelveket

az a) és b) pontokban meghatározottak szerinti bontásban,
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d) a megelõzõ feltárás elvégzésére jogosult illetékes múzeum és a beruházó közötti szerzõdésmintára vonatkozó

javaslatot és

e) az illetékes múzeum és a gyûjtõterületében érintett, megyei múzeumi szervezethez nem tartozó területi múzeum

(a továbbiakban: területi múzeum) középtávú együttmûködési megállapodásának megkötésére és annak

tartalmára vonatkozó javaslatát.

15. § (1) A Kötv. 22. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a hatóság régészeti megfigyelést írhat elõ, ha:

a) az érintett terület régészeti érintettségének mértéke egyéb módon nem tisztázható,

b) a régészeti jelenségek elõfordulása (gyakorisága) a lelõhelyre vonatkozóan elvégzett elõzetes vizsgálatok alapján

olyan alacsony, hogy a teljes körû megelõzõ feltárás nem indokolt.

(2) A régészeti megfigyelés elõírása keretében a hatóság meghatározhatja a régészeti jelenségeket fedõ talajrétegek

elengedhetetlenül szükséges mértékû eltávolítását és a láthatóvá váló régészeti jelenségek felszíni dokumentálását.

A beavatkozást a beruházással érintett terület legfeljebb 15%-án végezhetõ el, elsõsorban a lelõhely horizontális

kiterjedésének és jellegének tisztázása érdekében.

(3) A területileg illetékes múzeum és a beruházó a régészeti megfigyelésre vonatkozóan írásbeli szerzõdést köt.

(4) A megfigyelést végzõ régész köteles a munkálatok során azonosított régészeti lelõhelyek és régészeti jelenségek

felszíni nyomait dokumentálni, majd a régészeti megfigyelés befejezését követõ 3 munkanapon belül bejelenteni

a hatóságnak.

(5) Amennyiben a régészeti megfigyelés eredménye feltárást tesz szükségessé, a régészeti megfigyelés befejezését

követõ 22 munkanapon belül a beruházónak nyilatkoznia kell a hatóság felé, hogy megvalósítja-e a beruházást. Ennek

elmaradása esetén, vagy amennyiben a beruházó a beruházás megvalósításától eláll, a mentõ feltárásokra vonatkozó

szabályok szerint kell eljárni. Amennyiben a beruházásra sor kerül, az érintett lelõhelyrészeket megelõzõ feltárás

keretében fel kell tárni.

(6) A hatóság 10 munkanapon belül dönt a további kivitelezési munkálatokról, illetõleg a lelõhely feltárásának

lefolytatásáról.

16. § A megelõzõ feltárás elvégzésére jogosult illetékes múzeum és a beruházó közötti, a megelõzõ feltárás elvégzésére

vonatkozó szerzõdést csatolni kell az engedély iránti kérelemhez.

17. § (1) Az illetékes múzeum a feltárási engedély iránti kérelem benyújtása elõtt az érintett területi múzeum feladatellátásba

történõ bevonása érdekében írásban megkeresi az érintett területi múzeumot.

(2) Az érintett területi múzeum a megkereséstõl számított 5 munkanapon belül írásban nyilatkozik, hogy részt kíván-e

venni a feltárási munkában. Amennyiben határidõben nem nyilatkozik, úgy ezt a részvétel megtagadásának kell

tekinteni.

(3) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell az illetékes múzeum és az érintett területi múzeum közötti együttmûködési

megállapodást is.

18. § Amennyiben a régészeti feltárás olyan ingatlant érint, amellyel kapcsolatban a kisajátításról szóló 2007. évi

CXXIII. törvény alapján a régészeti feltárás elõmunkálatnak minõsül, a feltárási engedély megadásának nem feltétele

a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatának megléte. A megelõzõ feltárás kizárólag abban az esetben engedélyezhetõ,

ha az nem eredményezi az ingatlan helyreállíthatatlan változását. A feltárási engedélyben ebben az esetben

rendelkezni kell arról, hogy hatálybalépésére az elõmunkálati engedély jogerõssé válásával kerül sor.

19. § (1) A feltárási munka a területátvételt követõen kezdhetõ meg. Amennyiben a feltárás beépített ingatlanon vagy

a telekhatáron álló épülettel közvetlenül szomszédos területen történik, akkor a jegyzõkönyvnek ki kell térnie

a meglévõ épületrészek megõrzésének szempontjaira is.

(2) A feltárás befejezése után az építési helyszín kivitelezési tevékenység végzésére való alkalmassá tétele, illetve

az ingatlan rendeltetésszerû és biztonságos, az élet- és balesetvédelmi elõírásoknak megfelelõ használatához

szükséges tereprendezési munkák elvégzése a beruházó feladata.

(3) Amennyiben a beruházás bármilyen okból meghiúsul, vagy szünetelésének idõtartama a feltárás felfüggesztésétõl

vagy befejezésétõl számítva meghaladja az egy évet, akkor a beruházó köteles a feltárt részeknek, illetve a feltárt

jelenségeknek a hatóság által elõírt állagmegóvásáról, illetve az ingatlan korábbi használatának megfelelõ állapotot

helyreállító tereprendezési munkák elvégzésérõl gondoskodni.
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(4) Ha a beruházás vagy a feltárás munkálatainak 22 munkanapot meghaladó szünetelésére a feltárást végzõnek fel nem

róható okból kerül sor, a feltárt részek ideiglenes állagmegóvásáról, biztonságáról, õrzésérõl a feltárást végzõ

intézmény a beruházó költségére köteles gondoskodni.

(5) A feltárási naplóhoz csatolni kell a munkaterületnek a területátvétel idején meglevõ állapotát rögzítõ jegyzõkönyvet,

illetve a feltárás befejezése után a területátadásról szóló jegyzõkönyvet. A területátvétel és a területátadás tényét

a feltárási naplóban is rögzíteni kell.

20. § (1) A megelõzõ feltárásokra egyebekben a régészeti feltárásokra vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A Kötv. 23/A. §-a szerint folytatott régészeti feltárásokra a megelõzõ feltárásokra vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni.

Nagyberuházás esetén folytatott megelõzõ feltárásra vonatkozó eltérõ szabályok

21. § (1) A beruházó a megelõzõ feltárásra vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtását megelõzõen, a nagyberuházás által

érintett területen a terület régészeti érintettségének egyértelmû tisztázása, a régészeti örökségi elemekre vonatkozó

ismeretek (különösen a lelõhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzése és pontosítása,

valamint az ebbõl következõen elvégzendõ régészeti feladatellátás formájának, idõ- és költségvonzatainak

meghatározása érdekében, a 4. § (1) bekezdésében meghatározott régészeti feltárási módok – a régészeti

megfigyelést kivéve – alkalmazásával elõzetes dokumentációt köteles készíttetni a régészeti feltárásra jogosulttal.

(2) Az elõzetes dokumentáció elkészítése kiterjed a beruházás által érintett területre vonatkozó kulturális

örökségvédelmi és helytörténeti szakirodalmi adatok, múzeumi, térképi, levéltári adatok, valamint fényképek

részletes feldolgozására is.

22. § (1) A feltárási engedély iránti kérelemhez csatolni kell a beruházó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a beruházás

nagyberuházásnak minõsül, és az elõzetes dokumentációt.

(2) A hatóság az engedély iránti kérelmet annak beérkezésétõl számított 10 munkanapon belül bírálja el.

23. § A beruházással érintett régészeti lelõhelyeken – a 14. § esetleges alkalmazása esetén szükség szerint – megelõzõ

feltárást kell végezni és a beruházás további, földmunkával érintett részein mind az elõkészítõ munkálatok, mind

a kivitelezés tekintetében régészeti megfigyelést kell biztosítani.

24. § (1) A Magyar Nemzeti Múzeum a nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelõzõ régészeti feltárások esetében szakmai

koordinációs, valamint központi adatnyilvántartó és adatszolgáltató tevékenységet lát el.

(2) Amennyiben valamely nagyberuházás kiterjedése több illetékes múzeummal való szerzõdéskötést tesz szükségessé,

az eljárás gyorsítása érdekében a Magyar Nemzeti Múzeum irányítja a szerzõdés kötését elõkészítõ folyamatot.

(3) Egyéb esetekben szakmai koordinációs tevékenysége keretében a Magyar Nemzeti Múzeum:

a) szakmai információkkal látja el a szerzõdõ feleket,

b) közremûködhet a megelõzõ feltárások szakmai kapacitásának biztosításában,

c) részt vehet a tudományos eredmények feldolgozásában, közzétételében és kiállításokon való bemutatásában,

d) biztosítja a megelõzõ régészeti feltárásokhoz kapcsolódó központi kommunikációt.

25. § A nagyberuházás esetén folytatott megelõzõ feltárásokra egyebekben a megelõzõ feltárásokra vonatkozó

rendelkezéseket kell alkalmazni.
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A mentõ feltárásokra vonatkozó rendelkezések

26. § A mentõ feltárás esetén az általános szabályokat a 3–8. §-okban, valamint a 14. és 15. §-okban foglaltak kivételével kell

alkalmazni.

27. § (1) A mentõ feltárások elvégzése az illetékes múzeum feladata, amelynek ellátására az illetékes múzeum éves

költségvetésében kell keretet biztosítani. Az illetékes múzeum a mentõ feltárások költségeihez a hatóságtól

támogatást igényelhet.

(2) A Kötv. 24. § (5) bekezdésében megjelölt nyilatkozat tartalmazza a régészeti lelõhely, illetve lelet meghatározását,

a lelet megtalálásának helyét, idejét és módját, szakma szempontból indokolt javaslatot a tevékenység folytatásának

feltételeirõl, illetõleg a munka felfüggesztésérõl és annak várható idõtartamáról.

(3) Az illetékes múzeum a nyilatkozatot megküldi az illetékes jegyzõnek és a hatóság illetékes területi szervének.

(4) Az illetékes múzeum a mentõ feltárás megkezdésétõl számított 10 munkanapon belül javaslatot tehet a hatóság

illetékes területi szervének a terület ideiglenes védetté nyilvánítására.

(5) Az illetékes múzeum a mentõ feltárás befejezése után 24 órán belül – ha ez a határidõ munkaszüneti napra esik, akkor

az azt követõ 24 órán belül – nyilatkozni köteles a tevékenység felfüggesztését kimondó hatóság felé a felfüggesztés

feloldására vagy fenntartására vonatkozó javaslatáról.

Bejelentési kötelezettség és anyagi elismerés

28. § (1) A régészeti feltárás esetén kívül elõkerült régészeti leletet, illetve lelõhelyet az illetékes múzeum a „Lelõhely-bejelentõ

adatlap”-on, 8 munkanapon belül köteles a hatóság illetékes területi szervének bejelenteni.

(2) Régészeti lelõhely vagy lelet megtalálóját a lelõhely, illetve a lelet tudományos jelentõségével arányos pénzjutalom és

elismerõ oklevél vagy tárgyi ajándék illeti meg. Az elismerést a hatóság elnöke adja át.

(3) Nem fizethetõ ki jutalom a megtalálónak, ha a Kötv. 24. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségének nem tett eleget.

Ilyen esetben a jutalom a bejelentõt illeti.

(4) A nemesfémbõl készült, vagy drágakövet tartalmazó lelet után kifizetendõ pénzjutalom mértékét a lelet nemesfém-,

illetve drágakõtartalma napi piaci értékének figyelembevételével kell megállapítani.

(5) A jutalom összegét a hatóság állapítja meg.

(6) A lelet elhelyezésérõl a hatóság dönt.

Záró rendelkezések

29. § (1) E rendelet a kihirdetésének napját követõ napon lép hatályba.

(2) A rendelet 30. §-a a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

30. § (1) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tv. 44. § (1) bekezdésének

b) pontjában, illetve (2) és (4) bekezdésében, 63. § (2)–(3) bekezdésében, 65. §-ában, 67–68. §-ában és 86. §-ában,

illetve a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárásaira terjed ki.”

(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Ásatási Bizottság 9 tagú szakmai tanácsadó testület, amelynek tagjait a kimagasló szakmai tapasztalattal

rendelkezõ szakemberek közül 2 évre a Hivatal elnöke kéri fel. A testület a régészeti örökséggel kapcsolatos hatósági,

illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti a Hivatal munkáját.”

(3) Az R. 2. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A hatóság a régészeti feltárási engedély iránti kérelmek véleményezése érdekében összehívja az Ásatási

Bizottságot. Az Ásatási Bizottság a véleményezés keretében megvizsgálja a régészeti feltárások indokoltságát,

megelõzõ feltárások esetén véleményezi a beruházó és a feltárás végzésére jogosult közötti szerzõdést, valamint

meghatározza a munkák szakmai követelményeit, és közremûködik azok ellenõrzésében.

(7) A hatóság a feltárási engedélyt az Ásatási Bizottság javaslatát figyelembe véve adja ki.”
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31. § E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti

a) a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésérnek részletes

szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet;

b) a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésérnek részletes

szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet.

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

1. melléklet az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez

Feltárási engedély iránti kérelem adattartalma

1. KÖH lelõhely-azonosító száma

2. A feltárást végzõk adatai

2.1. Az engedélyt kérõ intézmény neve, székhelyének címe

2.2. A feltárásba bevont intézmény(ek) neve, székhelyének címe

2.3. A feltárás vezetõjének neve, beosztása, szakterülete

2.4. A feltárás vezetõjének végzettségét igazoló okirat megnevezése, száma és kiállítója

3. A feltárás helye (a feltárással érintett terület azonosítására egyértelmûen alkalmas megjelölés értelemszerinti

megadásával)

3.1. Azonosításra alkalmas megjelölés (pl. közigazgatási, földrajzi egység; helység, Budapesten a kerület megnevezése is;

külterületen földrajzi név, helyrajzi szám; belterületen településrész neve, utca, házszám, MRT-szám)

3.2. Csatolt térkép azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete, térkép méretaránya

3.3. EOV koordináták

3.4. A feltárással érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i)

3.5. A feltárandó terület (kutatási felület) nagysága, nyomvonal esetén hossza

3.6. Megelõzõ feltárás esetén a beruházással érintett terület nagysága, nyomvonal esetén hossza

4. A feltárás adatai

4.1. A tervezett régészeti feltárás jellege

4.2. A tervezett régészeti feltárás módja

4.3. Megelõzõ feltárás esetén a beruházó megnevezése (neve, székhelyének címe, képviselõje), illetve milyen

beruházáshoz kapcsolódik a feltárás

4.4. Tervásatás esetén a kutatási program rövid leírása, tudományos indoklása, a feltárás költségeinek tervezett forrása

5. A feltárás tárgya

5.1. A feltárandó régészeti jelenségek jellege

5.2. A feltárandó régészeti jelenségek kora

5.3. A feltárás elõzményei

5.4. Javaslat a leletanyag ideiglenes elhelyezésére

5.5. A feltárás tervezett kezdete, várható idõtartama, ütemezése

6. Mellékletek

6.1. A feltárni tervezett ingatlanok azonosítására alkalmas és a terület helyszínét, pontos kiterjedését egyértelmûen,

valamint értelmezhetõ léptékben ábrázoló térkép

6.2. A régészeti feltárásból adódó munkanemek felsorolása és a feltárás munkanemek szerint bontott költségkalkulációja,

amely tartalmazza a munkanemekhez kapcsolódó személyi és járulékos költségeket, továbbá az intézmény mûködési

költségének feltárásra esõ hányadát

6.3. A leletanyag befogadására szolgáló intézmény nyilatkozata
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6.4. A feltárás által érintett ingatlan tekintetében rendelkezni jogosult – az ingatlan régészeti célú igénybevételére

vonatkozó – hozzájáruló nyilatkozata

6.5. A speciális, vagy különleges munkavégzési körülmények esetén végzendõ kutatás esetén követendõ speciális

eljárásra vonatkozó leírás és indoklás

6.6. Megelõzõ feltárás esetén a megelõzõ feltárás elvégzésére jogosult illetékes múzeum és a beruházó közötti,

a megelõzõ feltárás elvégzésére vonatkozó szerzõdés egy eredeti példánya

6.7. Az illetékes múzeum és a területi múzeum közötti együttmûködési megállapodás

6.8. Nagyberuházás esetén a beruházó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a beruházás nagyberuházásnak minõsül

6.9. Nagyberuházás esetén az elõzetes dokumentáció

7. Nyilatkozatok

7.1. A feltárást végzõ intézmény vezetõjének nyilatkozata arról, hogy a feltárás vezetõje az intézményükkel

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll

7.2. Illetékmentességrõl szóló nyilatkozat

2. melléklet az 5/2010. (VIII.18.) NEFMI rendelethez

A leletanyag befogadására jogosult muzeális intézmény nyilatkozatának adattartalma

1. A muzeális intézmény neve, székhelyének címe

2. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal lelõhely-azonosító száma

3. A feltárás helye

4. Az engedélyt kérõ intézmény neve

5. A leletanyag átvételének tervezett idõpontja

6. Múzeumi szakmai leltárba vétel elkészítésének határideje

7. Raktárban történõ végleges elhelyezés befejezésének határideje

8. A tudományos feldolgozásról szóló kézirat lezárásának határideje és közzététele

9. Ismeretterjesztõ rendezvények és kiállítások idõpontja

10. Ismeretterjesztõ kiadványok közzétételének határideje

3. melléklet az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez

Engedélyhez nem kötött feltárási tevékenység bejelentésének adattartalma

1. KÖH lelõhely-azonosító száma

2. A feltárást végzõk adatai

2.1. A bejelentõ intézmény neve, székhelyének címe

2.2. A feltárás vezetõjének neve, beosztása, szakterülete

3.1. Azonosításra alkalmas megjelölés (pl. közigazgatási, földrajzi egység; helység, Budapesten a kerület megnevezése is;

külterületen földrajzi név, helyrajzi szám; belterületen településrész neve, utca, házszám, MRT-szám)

3.2. Csatolt térkép azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete, térkép méretaránya

3.3. EOV koordináták

3.4. A feltárással érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i)

3.5. A feltárandó terület (kutatási felület) nagysága, nyomvonal esetén hossza

4. A feltárás adatai

4.1. A tervezett régészeti feltárás módja
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5. A feltárás tárgya

5.1. A feltárandó régészeti jelenségek jellege

5.2. A feltárandó régészeti jelenségek kora

5.3. A feltárás elõzményei

5.4. Javaslat a leletanyag ideiglenes elhelyezésére

5.5. A feltárás tervezett kezdete, várható idõtartama, ütemezése

5.6. A feltárás költségei és azok forrása

5.7. Régészeti megfigyelés esetén a beruházó megnevezése (neve, székhelyének címe, képviselõje), illetve milyen

beruházáshoz kapcsolódik a feltárás

4. melléklet az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez

Feltárási munka megkezdésérõl szóló bejelentés

1. Bejelentõ neve

2. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal feltárást engedélyezõ határozatának száma

3. Feltárási munkák lelõhelye

4. Bejelentés megkezdésének pontos idõpontja (év, hó, nap)

5. Feltárás vezetõjének neve

5. melléklet az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez

Lelõhely-bejelentõ adatlap adattartalma

1. A lelõhely megjelölése

1.1. Megye, város, település neve, kerület, utca, házszám

1.2. Nyilvántartási azonosító száma

2. A lelõhely neve(i)

3. A lelõhely pontos helye

3.1. A mellékelt térkép(vetület) fajtája

3.2. A térképlap száma

3.3. Helyrajzi szám(ok)

3.4. Földrajzi leírás

3.5. A helymeghatározás pontossága

4. A lelõhelyen talált régészeti jelenségek adatai (jellege, kora)

5. A lelõhely állapota

6. A lelõhely veszélyeztetettsége

7. A lelõhely ismertsége

8. A lelõhelyen végzett tevékenység

9. A leleteket fogadó múzeum

10. A bejelentõ természetes személyazonosító adatai

11. Megjegyzés

12. A bejelentés kelte
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A vidékfejlesztési miniszter 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelete
a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeirõl és azok alkalmazásának szabályairól

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, továbbá

a 9. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 94. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya az ország határain belül található felszíni vizekre terjed ki.

2. A vízszennyezettségi határértékek általános alkalmazási szabályai

2. § (1) A felszíni víz jó állapotának eléréséhez és megõrzéséhez az 1. és 2. mellékletben meghatározott környezetminõségi és

vízminõségi határértékek (a továbbiakban együtt: vízszennyezettségi határértékek) betartását biztosítani kell.

(2) A felszíni vízre vonatkozó vízszennyezettségi határértékeknek való megfelelés idõpontját úgy kell meghatározni, hogy

a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervben a víztestre meghatározott környezeti célkitûzés elérésének idejére a felszíni víz jó

állapota teljesüljön.

(3) A vízszennyezettségi határértékeknek való megfelelését a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének

egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben, valamint az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott elõírások szerint

kell ellenõrizni.

3. Környezetminõségi határértékekre vonatkozó elõírások

3. § (1) A felszíni vizeket szennyezõ elsõbbségi és egyéb veszélyes anyagok környezetminõségi határértékeit az 1. melléklet

tartalmazza.

(2) Egy adott szennyezõ anyagra meghatározott környezetminõségi határérték túllépése nem minõsül az e rendeletben

meghatározott elõírások megszegésének, ha az bizonyítottan országhatáron átnyúló szennyezés következménye,

nem állt rendelkezésre hatékony intézkedés, és lefolytatták a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló

kormányrendeletben meghatározott egyeztetési mechanizmusokat az érintett országgal.

(3) Ha az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott környezetminõségi határérték éves átlagának túllépése következik be,

akkor a higany és vegyületei, a hexaklór-benzol, továbbá a hexaklór butadién szerinti szennyezõ anyagok esetében

a vízre vonatkozó határértékek helyett az 1. melléklet 3. pontja szerinti környezetminõségi határértékeket kell

alkalmazni, és ehhez legalább évi két mérést kell elvégezni.

(4) Az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott elsõbbségi anyagok jelenlétének hosszú távú tendencia elemzéséhez

a biótában, illetve üledékben a környezetvédelmi hatóság legalább 3 évente monitoringot folytat le a bennük

felhalmozódó anyagokra, valamint intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy ezek a koncentrációk ne

emelkedjenek jelentõs mértékben.

4. § A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott I. listába tartozó

anyagok környezetminõségi határértékeire vonatkozó mérési referencia módszereket a 3. melléklet tartalmazza.

Az egyes veszélyes anyagok környezetminõségi határértékeire vonatkozóan egyéb mérési módszerek is

alkalmazhatók, feltéve, hogy legalább a 3. mellékletben megadott alsó méréshatárra és megengedhetõ hibahatárra

vonatkozó követelményeket teljesítik.

5. § (1) A keveredési zónát úgy kell kijelölni, hogy a keveredési zóna kiterjedése – az engedélyezetten bevezetett

szennyezõanyag-koncentráció mértékének figyelembevételével – a lehetõ legkisebb, valamint a bevezetési pont

szennyezõanyag-koncentrációjára és a szennyezõanyag-kibocsátási feltételekre tekintettel arányos legyen.
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(2) A keveredési zóna kijelölését felül kell vizsgálni a kibocsátási engedély felülvizsgálata során, vagy ha a vízgazdálkodási

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet alapján a vízügyi hatóság a vízjogi engedélyt hivatalból

módosítja. A keveredési zóna felülvizsgálata során azt szûkíteni kell az elérhetõ legjobb technika alkalmazásán alapuló

szennyezõanyag kibocsátás csökkenthetõségének függvényében.

(3) A környezetvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervben gondoskodik

egy adott víztesten kijelölt keveredési zóna

a) elhelyezkedésének, a keveredési zónába bevezetett szennyezõanyagok körének,

b) határainak megállapításánál alkalmazott szempontok, módszerek, valamint

c) kiterjedésének jövõbeni csökkentése érdekében már meghozott, illetõleg tervezett intézkedések

ismertetésérõl.

(4) A keveredési zóna kijelölésére vonatkozó részletes útmutatást a miniszter a Magyar Közlöny mellékleteként

megjelenõ Hivatalos Értesítõben teszi közzé.

4. Vízminõségi határértékekre vonatkozó elõírások

6. § (1) A felszíni víz ökológiai állapotát befolyásoló vízminõségi határértékeket a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A vízminõségi határértékek – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – éves átlagértékként meghatározott

vízszennyezettségre vonatkoznak.

(3) Amennyiben az oxigénháztartás és tápanyagtartalom által okozott vízszennyezettség az éves átlagra elõírt

vízminõségi határérték kétszeresét eléri vagy meghaladja, oldott oxigén esetében pedig a felét nem éri el, úgy

az értékelés során az éves átlagérték nem vehetõ figyelembe, a minõsítést a mért érték alapján kell elvégezni.

5. Záró rendelkezések

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

8. § Ez a rendelet

a) a klóralkálielektrolízis iparágból származó higanykibocsátásokra vonatkozó határértékekrõl és minõségi

célkitûzésekrõl szóló, 1982. március 22-i 82/176/EGK tanácsi irányelv 3. cikke (4) bekezdésének, 3. melléklete

1. pontjának és 4. mellékletének;

b) a kadmiumkibocsátásokra vonatkozó határértékekrõl és minõségi célkitûzésekrõl szóló, 1983. szeptember 26-i

83/513/EGK tanácsi irányelv 3. cikke (5) bekezdésének, 3. és 4. mellékletének;

c) a klóralkálielektrolízis iparágon kívüli higanykibocsátásokra vonatkozó határértékekrõl és minõségi

célkitûzésekrõl szóló, 1984. március 8-i 84/156/EGK tanácsi irányelv 3. cikke (5) bekezdésének;

d) a 76/464/EGK irányelv mellékletének I. listájában szereplõ egyes veszélyes anyagok kibocsátására vonatkozó

határértékekrõl és minõségi célkitûzésekrõl szóló, 1986. június 12-i 86/280/EGK tanácsi irányelv 3. cikke

(5) bekezdésének, I. melléklete C. részének, II. melléklete 8., 9., 10. pontjainak, valamint annak II. mellékletét

módosító, 88/347/EGK és 90/415/EGK tanácsi irányelveknek;

e) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke 35. pontjának, 4. cikkének, 22. cikke (4) bekezdésének, IX. és

X. mellékletének;

f) a vízpolitika területén az elsõbbségi anyagok jegyzékének megállapításáról és a 2000/60/EK irányelv

módosításáról szóló, 2001. november 20-i 2455/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak;

g) a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésrõl szóló, 2006. február

15-i 2006/11/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (2)–(3) bekezdésének és 7. cikkének;

h) a vízpolitika területén a környezetminõségi elõírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK

és a 86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl, valamint a 2000/60/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/105/EK európai parlamenti

és tanácsi irányelv 1–4., 11–13. cikkének és I. számú mellékletének

való megfelelést szolgálja.
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9. § A felszín alatti vízkészletekbe történõ beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeirõl szóló 101/2007. (XII. 23.)

KvVM rendelet 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 13. §-t követõen a következõ 13/A. §-sal egészül ki:

„13. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó vízilétesítmények mûszaki tervezési feladatait a településtervezési és

az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló

kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkezõk végezhetnek.

(2) Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását és javítását – az végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzékben,

valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és

vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott vízkútfúró szakképesítési körnek

megfelelõ, vagy azzal egyenértékû szakképesítéssel, valamint a bányafelügyelet által kiadott, a vízkutatási és

vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozó

bányafelügyeleti mûszaki-biztonsági elõírásoknak való megfelelést tanúsító igazolással rendelkezik.

(3) 100 m-nél mélyebb talpmélységû kút, továbbá közüzemi vízellátást szolgáló kút kivitelezése geofizikus,

geofizikus-mérnök, geológus, geológus-mérnök vagy hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy azzal egyenértékû

szakképesítéssel rendelkezõ szakember felügyelete mellett végezhetõ.

(4) A kút kivitelezésének részét képezõ feltáró fúrásokban, illetve kutakban mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati

mérések mérnökgeológus, geofizikus, geofizikus-mérnök, hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékû

szakképesítéssel rendelkezõ szakember közremûködésével végezhetõk.

(5) Mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérések kiértékelését, az összefoglaló szakvéleményt kizárólag

geofizikus, geofizikus mérnök, geológus, mérnökgeológus, hidrogeológus vagy hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel

egyenértékû szakképesítéssel rendelkezõ szakember készíthet. A vizsgálat jóváhagyását csak legalább ötéves

mélyfúrás-geofizikai gyakorlattal rendelkezõ szakember végezheti el.

(6) A vízföldtani naplót legalább ötéves felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási gyakorlattal rendelkezõ geológus,

mérnökgeológus, hidrogeológus vagy hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékû szakképesítéssel rendelkezõ

szakember készíthet.

13/A. § (1) A 13. § (2)–(4) bekezdéseiben meghatározott jogosultságokat igazoló dokumentumok másolatát mellékelni

kell a létesítési engedély iránti kérelemhez vagy legkésõbb a kút kivitelezésének idõpontjáról szóló értesítéshez.

Amennyiben a vízjogi engedélyes a másolatokat a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemhez nem mellékeli, akkor

a vízjogi létesítési engedély csak azok pótlására irányuló feltétellel adható meg.

(2) A 13. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott dokumentumok és jogosultságokat igazoló dokumentumok

másolatát mellékelni kell az üzemeltetési engedély iránti kérelemhez.

(3) Ha a 13. § (2)–(6) bekezdésében meghatározott dokumentumok valamelyikét a vízügyi hatósághoz már korábbi

ügyben benyújtották, az újabb kérelemben elegendõ – az iktatószámra való hivatkozással – a korábbi benyújtásra és

arra utalni, hogy az engedélyezõ hatóságnál lévõ igazolások a vízjogi engedély iránti kérelmet engedélyezõ

hatósághoz történõ benyújtásának idõpontjában a jogosultság vonatkozásában változást nem tartalmaznak.”

10. § Hatályát veszti a felszíni vizeket szennyezõ egyes veszélyes anyagok környezetminõségi határértékeirõl és azok

alkalmazásáról szóló 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet.

11. § (1) A 9–10. § az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) A 4. §, a 8. § a)–d) pontja és a 3. melléklet 2012. december 22-én hatályát veszti.

(3) Ez a § 2012. december 23-án hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelethez

1. A FELSZÍNI VIZEKRE MEGHATÁROZOTT KÖRNYEZETMINÕSÉGI HATÁRÉRTÉKEK (EQS)

1.1. EQS TÁBLÁZAT

A B C D E

1 N° Anyag neve CAS-számi AA-EQSii

Szárazföldi felszíni vizekiii

MAC-EQSiv

Szárazföldi felszíni vizekiii

2 (1) Alaklór 15972-60-8 0,3 0,7

3 (2) Antracén 120-12-7 0,1 0,4

4 (3) Atrazin 1912-24-9 0,6 2,0

5 (4) Benzol 71-43-2 10 50

6 (5) Brómozott difeniléterv 32534-81-9 0,0005 nem alkalmazható

7 (6)
Kadmium és vegyületei
(a vízkeménységi
osztályoktól függõen)vi

7440-43-9

�0,08 (1. osztály)
0,08 (2. osztály)
0,09 (3. osztály)
0,15 (4. osztály)
0,25 (5. osztály)

�0,45 (1. osztály)
0,45 (2. osztály)
0,6 (3. osztály)
0,9 (4. osztály)
1,5 (5. osztály)

8 (6a) Szén-tetrakloridvii 56-23-5 12 nem alkalmazható

9 (7) C10-13 Klóralkánok 85535-84-8 0,4 1,4

10 (8) Klórfenvinfosz 470-90-6 0,1 0,3

11 (9)
Klórpirifosz
(etilklórpirifosz)

2921-88-2 0,03 0,1

12 (9a)

Ciklodién peszticidek:
Aldrinvii

Dieldrinvii

Endrinvii

Izodrinvii

309-00-2
60-57-1
72-20-8

465-73-6

� = 0,01 nem alkalmazható

13
(9b)

Összes DDTvii, viii nem alkalmazható 0,025 nem alkalmazható

14 Para-para-DDTvii 50-29-3 0,01 nem alkalmazható

15 (10) 1,2-diklóretán 107-06-2 10 nem alkalmazható

16 (11) Diklór-metán 75-09-2 20 nem alkalmazható

17 (12)
Di[2-etilhexil]ftalát
(DEHP)

117-81-7 1,3 nem alkalmazható

18 (13) Diuron 330-54-1 0,2 1,8

19 (14) Endoszulfán 115-29-7 0,005 0,01

20 (15) Fluorantén 206-44-0 0,1 1

21 (16) Hexaklór-benzol 118-74-1 0,01 0,05

22 (17) Hexaklór-butadién 87-68-3 0,1 0,6

23 (18) Hexaklór-ciklohexán 608-73-1 0,02 0,04

24 (19) Izoproturon 34123-59-6 0,3 1,0

25 (20) Ólom és vegyületei 7439-92-1 7,2 nem alkalmazható

26 (21) Higany és vegyületei 7439-97-6 0,05 0,07

27 (22) Naftalin 91-20-3 2,4 nem alkalmazható

28 (23) Nikkel és vegyületei 7440-02-0 20 nem alkalmazható

29 (24) Nonilfenol(4-nonilfenol) 104-40-5 0,3 2,0

30 (25)
Oktilfenol
(4-[1,1’,3,3’-tetrametil-
butil]fenol)

140-66-9 0,1 nem alkalmazható

31 (26) Pentaklór-benzol 608-93-5 0,007 nem alkalmazható

32 (27) Pentaklór-fenol 87-86-5 0,4 1
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33

(28)

Poliaromás
szénhidrogének (PAH)ix

nem alkalmazható nem alkalmazható nem alkalmazható

34 Benzo[a]pirén 50-32-8 0,05 0,1

35 Benzo[b]fluorantén 205-99-2
�=0,003 nem alkalmazható

36 Benzo[k]fluorantén 207-08-9

37 Benzo[g,h,i]perilén 191-24-2
�=0,002 nem alkalmazható

38 Indeno[1,2,3-cd]pirén 193-39-5

39 (29) Simazin 122-34-9 1 4

40 (29a) Tetraklór-etilénvii 127-18-4 10 nem alkalmazható

41 (29b) Triklór-etilénvii 79-01-6 10 nem alkalmazható

42 (30)
Tributil-ón vegyületek
(tributil-ón-kation)

36643-28-4 0,0002 0,0015

43 (31) Triklór-benzolok 12002-48-1 0,4 nem alkalmazható

44 (32) Triklór-metán 67-66-3 2,5 nem alkalmazható

45 (33) Trifluralin 1582-09-8 0,03 nem alkalmazható

1.2. Jelmagyarázat az 1.1. ponthoz

AA: éves átlagérték (annual average);

MAC: maximálisan megengedhetõ koncentráció (maximum allowable concentration);

Egység: [�g/l].

1.3. Megjegyzés az 1.1. ponthoz
i CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (Chemical Abstracts Service)
ii Ez a paraméter az éves átlagértékben kifejezett EQS (AA-EQS). Más elõírás hiányában az összes izomer

koncentrációjára vonatkozik.
iii A szárazföldi felszíni vizek a vízfolyásokat, állóvizeket és a kapcsolódó mesterséges vagy jelentõsen módosított

víztesteket foglalják magukban.
iv Ez a paraméter a maximálisan megengedhetõ koncentrációban kifejezett környezetminõségi elõírás

(MAC-EQS). Amennyiben az MAC-EQS oszlopban „nem alkalmazható” szerepel, ott úgy tekinthetõ, hogy az

AA-EQS értékek védelmet biztosítanak a rövid távú szennyezési csúcskoncentrációkkal szemben is folyamatos

bevezetések esetén, mivel ezek az értékek jelentõsen alacsonyabbak az akut toxicitás alapján meghatározott

értékeknél.
v A 2455/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban felsorolt brómozott difeniléterek (5. sorszám) alá

tartozó elsõbbségi anyagok csoportja tekintetében csak a 28., 47., 99., 100., 153. és 154. számú

rokonvegyületekre határoztak meg EQS-t.
vi A kadmium és vegyületei esetében (6. sorszám) az EQS értékek a víz keménységétõl függõen változnak a

következõ öt osztály-kategória szerint (1. osztály: <40 mg CaCO3/l, 2. osztály: 40-tõl <50 mg CaCO3/l, 3. osztály:

50-tõl <100 mg CaCO3/l, 4. osztály: 100-tól <200 mg CaCO3/l és 5. osztály: �200 mg CaCO3/l).
vii Ez az anyag nem elsõbbségi anyag, hanem azon egyéb szennyezõanyagok egyike, amelyek esetében az EQS

azonos a 2009. január 13. elõtt alkalmazott jogszabályban meghatározottakkal.
viii A összes DDT az 1,1,1-triklór-2,2-bisz[p-klórfenil]-etán (CAS-szám: 50-29-3; EU-szám: 200-024-3); az

1,1,1-triklór-2 [o-klórfenil]-2-[p-klórfenil]-etán (CAS-szám: 789-02-6; EU-szám: 212-332-5); az

1,1-diklór-2,2-bisz[p-klórfenil]-etilén (CAS-szám: 72-55-9; EU-szám: 200-784-6); és az

1,1-diklór-2,2-bisz[p-klórfenil]-etán (CAS-szám: 72-54-8; EU-szám: 200-783-0) izomerek összegét jelenti.
ix A poliaromás szénhidrogének (PAH) elsõbbségi anyagcsoportja (28. sorszám) esetében minden egyedi EQS-t

alkalmazni kell, azaz a benzo[a]pirénre meghatározott EQS-t, a benzo[b]flourantén és a benzo[k]fluorantén

összegére meghatározott EQS-t, valamint a benzo[g,h,i] perilén és az indeno[1,2,3-cd]pirén összegére

meghatározott EQS-t.

2. AZ 1. PONTBAN MEGHATÁROZOTT EQS ALKALMAZÁSA

2.1. Az 1.1. pontban foglalt táblázat D oszlopa: Egy felszíni víztest tekintetében az AA-EQS alkalmazása akkor valósul meg,

ha az adott felszíni víztest valamennyi reprezentatív monitoring pontja esetében az év során különbözõ idõpontokban

mért koncentrációk számtani középértéke nem haladja meg az elõírásban rögzített értéket.
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2.2. A számtani középérték számítási módszerének, az alkalmazott analitikai módszernek és – amennyiben nem áll

rendelkezésre a minimumkövetelményeket teljesítõ megfelelõ analitikai módszer – az EQS alkalmazása módszerének

összhangban kell állnia a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a kémiai monitoringra és

az elemzések eredményének minõségére vonatkozó mûszaki elõírások elfogadásáról szóló 2009/90/EK bizottsági

határozattal.

2.3. Az 1.1. pontban foglalt táblázat E oszlopa: Egy felszíni víztest tekintetében a MAC-EQS alkalmazása akkor valósul meg,

ha az adott víztest bármely reprezentatív monitoring pontján mért koncentráció nem haladja meg az elõírásban

rögzített értéket.

2.4. A 2000/60/EK európai parlementi és tanácsi irányelv V. mellékletének 1.3.4. szakaszával összhangban azonban a

MAC-EQS betartásának megállapítása során az elfogadható szintû megbízhatóság és pontosság biztosítása

érdekében statisztikai módszerek (pl. százalékszámítás) is alkalmazható. Ebben az esetben e statisztikai módszereknek

meg kell felelniük az ezen irányelv 9. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban

megállapított részletes szabályoknak.

2.5. A kadmium, az ólom, a higany és a nikkel (a továbbiakban: fémek) kivételével az e mellékletben meghatározott EQS-ek

a teljes vízmintában lévõ teljes koncentrációra vonatkoznak. A fémek esetében az EQS az oldott koncentrációra, vagyis

a vízminta 0,45 �m-es szûrõvel leszûrt vagy bármilyen más megfelelõ elõkezeléssel nyert oldott fázisára vonatkozik.

2.6. A monitoring eredmények EQS-sel való összehasonlítása során figyelembe lehet venni a következõket:

2.6.1. a fémek és vegyületeik természetes háttér-koncentrációja, amennyiben azok miatt nem lehetséges az EQS-értéknek

való megfelelés; és

2.6.2. a víz keménysége, pH-értéke, illetve bármely más minõségi paramétere, amely befolyásolja a fémek biológiai

hozzáférhetõségét.

3. A BIÓTÁRA MEGHATÁROZOTT KÖRNYEZETMINÕSÉGI HATÁRÉRTÉKEK (EQS)

3.1. Bióta EQS táblázat

A B C

1 Anyag neve Mértékegység EQS*

2 Higany és vegyületei �g/kg 20

3 Hexaklór-benzol �g/k 10

4 Hexaklór-butadién �g/kg 55

3.2. Megjegyzés a 3.1. ponthoz
* Az EQS-ek alapján történõ értékelést a halak szervezetét felépítõ – az anyagcsoport felhalmozódása szempontjából

mérvadó – szövet nedves tömegére vonatkoztatott szennyezõanyag-koncentráció alapján kell elvégezni.
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2. melléklet a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelethez

1. VIZEKRE VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEK

1.1. VÍZMINÕSÉGI HATÁRÉRTÉKEK VÍZFOLYÁSOKRA

A
Külön jogszabály elõírásai szerint meghatározott víztest típus

B C D E F G H I

1
Fizikai-kémiai

jellemzõk

Hegyvidéki és
dombvidéki

kisvízfolyások
felsõ szakaszai

(1,2, 4, 8 típusok)

Hegyvidéki és
dombvidéki

kisvízfolyások
(3, 5, 9 típusok)

Dombvidéki
közepes

vízfolyások és
nagy folyók

(6,7,10 típusok)

Síkvidéki
kisvíz-folyások

(11,12,15,18
típusok)

Síkvidéki
közepes és nagy

folyók
(13,14,19,20

típusok)

Síkvidéki, pangó
vizû vízfolyások

6
(16, 17 típusok)

Síkvidéki,
szerves

mederanyagú
vízfolyások

(21, 22 típusok)

Duna hazai
szakasza

(23, 24, 25
típusok)

2 pH

Szilikátos:

6,5–9 6,5–9 6,5–9 6,5–9 6,5–9 6,5–9 6,5–8,5
6–8;

Meszes:
6.5–9

3 Vezetõ-képesség
(�S/cm)

Szilikátos: <500
Meszes: <900

<900 <700 <1000 <900 <1200 <1000 <700

4 Klorid (mg/l) <50 <50 <50 <60 <60 <60 <60 <40

5
Oxigén
telítettség (%)

85–100 80–110 80–120 60–130 70–120 50–130 60–130 70–120

6
Oldott oxigén
(mg/l)

>8 >7 >7 >6 >7 >5 >6 >7

7 BOI5 (mg/l) <3 <3,5 <4 <4 <4 <4 <4 <3

8 KOIcr (mg/l) <15 <20 <25 <30 <25 <40 <40 <15

9 NH4-N (mg/l) <0,1 <0,2 <0,3 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,2

10 NO2-N (mg/l) <0,04 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,03

11 NO3-N (mg/l) <3* <3* <3 <2 <2 <1 <2 <2

12 Összes N (mg/l) <4* <4* <4 <3 <3 <3 <3 <3

13 PO4-P (mg/m3)
<30** <50** <50** <250 <120 <200 <150 <80

30–100* 50–100* 50–100

14
Összes P
(mg/m3)

<80** <100** <100** <500 <250 <400 <300 <150

80–200* 100–200* 100–200

1.2. Megjegyzés az 1.1. ponthoz

* Az érték túllépése csak abban az esetben igényel intézkedést, ha az a vízfolyás alsóbb szakaszára elõírt célállapot biztosításához szükséges.

** Ha a befogadó állóvíz, illetve tározás esetén (ha a tartózkodási idõ a 14 napot meghaladja) a szigorúbb határértéket kell elérni.
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1.3. VÍZMINÕSÉGI HATÁRÉRTÉKEK ÁLLÓVIZEKRE

A
Külön jogszabály elõírásai szerint meghatározott víztest típus

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

1
fizikai-kémiai

jellemzõk

kavics-
bánya

tó
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 a-klorofill mg/m3 <25 <30* <30* <30 – – <25* <30 <30 <20* <30* <30 <25* <40 <30 <50 <15

3 átlátszóság* cm >200 – – >150 – – >100 >100 – – – >80 – >80 >100 >80 –

4 pH* 7,8–9,2 6,0–8,5 6,0–8,5 6,0–8,5 – – 7,5–9,5 7,5–9,5 7,5–9,5 7,5–9,5 7,2–8,8 7,2–8,8 7,2–8,8 7,2–8,8 7,2–8,8 7,2–8,8 7,8–9,2

5
vezetõ-
képesség* �S/cm <1000 <1500 <1500 <1500 >3000 >3000 >1000 >1000 >1000 >1000 <900 <900 <900 <900 <900 <500 <800

6 oldott O2
* mg/l 7,5–10,5 – – 7–11 – – – 7–11 7–11 7–11 – 7–11 – 7–11 7–11 7–11 7,5–10,5

7
oxigén-
telítettség* % 80–120 – – 70–130 – – – 70–130 70–130 70–130 – 70–130 – 70–130 70–130 70–130 80–120

8 BOI5 mg/l <3 <6 <6 <6 – – <4 <4 <3,5 <4 <4 <5 <5 <4 <5 <3 <2,5

9 KOICr mg/l <40 <60 <60 <60 – – <60 <80 <80 <50 <50 <40 <50 <40 <40 <40 <30

10 NH4-N mg/l <0,05 <0,3 <0,3 <0,3 – – <0,3 <0,3 <0,3 <0,1 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,1 <0,05

11 NO3-N mg/l <0,06 <0,3 <0,3 <0,4 – – <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,4 <0,4 <0,5 <0,06

12 ÖN mg/l <1,5 <3 <3 <3 – – <2,5 <2,5 <3 <3 <3 <2,5 <3 <2,5 <2,5 <1,5 <1,4

13 PO4-P mg/l <0,02 <0,25 <0,25 <0,12 – – <0,08 <0,15 <0,08 <0,08 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 <0,01

14 ÖP mg/l <0,1 <0,5 <0,5 <0,3 – – <0,15 <0,25 <0,2 <0,2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,25 <0,3 <0,12

1.4. Megjegyzés az 1.3. ponthoz
* = nyílt vízben

A vízinövényzettel benõtt tavakban oldott oxigén és oxigéntelítettség esetében a nagy változékonyság miatt határérték nincs.

Kifejezetten szikes tavak esetében csak vezetõképességre van alsó határérték.

A felkeveredni képes nyíltvizes tavakra a változó lebegõanyag koncentráció miatt nincs az átlátszóságra határérték.
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3. melléklet a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelethez

A felszíni vizeket szennyezõ – a felszíni vízek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.)

Korm. rendelet 1. számú melléklet B) pont I. listájába tartozó – egyes veszélyes anyagok

környezetminõségi határértékeire vonatkozó mérési referencia módszerek

A B C D

1 Komponens A referencia módszer megnevezése Alsó méréshatár Pontosság és precizitás

2 Higany A vízben, a halak húsában, az
üledékekben, a
puhatestûekben és rákokban
a Hg meghatározására
szolgáló referencia módszer
a láng nélküli
atomabszorpciós
spektrofotometria a minta
megfelelõ elõkészítése után,
figyelembe véve különösen
a higany elõ-oxidációját, és a
Hg(II) higany-ionok azt
követõ redukcióját.

Felszíni vízben 0,1 �g/l,
üledékek esetében a
mintában lévõ
higanykoncentráció egy
tizede vagy a 0,05 mg/kg
szárazanyag közül a
nagyobb érték.

30% pontosság és 30%
precizitás az alsó
méréshatárnál. Az elfolyó
térfogatáram mérése
�20%-os pontossággal
történhet.

3 Kadmium A vízben, az üledékekben, a
puhatestûekben és a
rákokban a kadmium
tartalmának
meghatározására szolgáló
referencia módszer az
atomabszorpciós
spektrofotometria a minta
megfelelõ elõkészítése után.

Felszíni vízben 0,1 �g/l, vagy
a környezetminõségi
célkitûzésben
meghatározott érték egy
tizede közül a nagyobb
érték, puhatestûekben és
rákokban 0,1 mg/kg nedves
tömeg, üledékek esetében a
mintában lévõ kadmium
koncentráció egy tizede,
vagy a 0,1 mg/kg
szárazanyag közül a
nagyobb érték. (Az üledék
szárítását 105–110 °C-on kell
végezni tömegállandóságig.)

30% pontosság és 30%
precizitás az alsó
méréshatárnál. Az elfolyó
térfogatáram mérése
�20%-os pontossággal
történhet.

4 1,2-diklóretán Vízbõl megfelelõ oldószerrel
történõ extrakció után
gázkromatográfiás módszer
vagy „kihajtás és elnyeletés”
elválasztás után
gázkromatográfiás módszer.

Felszíni vízben 1 �g/l �50% precizitás és
pontosság az alsó
méréshatár kétszeres
értékénél.

5 Triklóretilén Vízbõl megfelelõ oldószerrel
történõ extrakció után
gázkromatográfiás módszer.

Felszíni vízben 0,1 �g/l �50% precizitás és
pontosság az alsó
méréshatár kétszeres
értékénél.

6 Perklóretilén Vízbõl megfelelõ oldószerrel
történõ extrakció után
gázkromatográfiás módszer.

Felszíni vízben 0,1 �g/l �50% precizitás és
pontosság az alsó
méréshatár kétszeres
értékénél.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1169/2010. (VIII. 18.) Korm. határozata
az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról
és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

I.

A kormányzati részvétel általános szabályai

1. Az Európai Unió intézményeinek döntéshozatali eljárásaiban a magyar kormányzati részvétel összehangolásának

szabályaira – figyelemmel az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben foglaltakra, valamint a Kormány ügyrendjérõl szóló

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90. pontjára – az e határozatban foglaltak az irányadók.

2. A közös kül- és biztonságpolitikában, valamint a közös biztonság- és védelempolitikai kérdésekre vonatkozóan

e határozat rendelkezéseit az e határozat szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

3. A tárgyalási álláspont kialakításának és az európai uniós tagságból fakadó feladatok elõkészítésének, végrehajtása

koordinálásának és ellenõrzésének, illetve az ezekkel kapcsolatos döntéseknek a fórumai:

a) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság szakértõi csoportjai (a továbbiakban: szakértõi csoport),

b) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB),

c) a közigazgatási államtitkári értekezlet,

d) a külügyminiszter,

e) a Kormány.

4. A Magyar Köztársaság Európai Unió mellett mûködõ Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet), mint

a Külügyminisztérium szervezeti egysége, a tárgyalási álláspont kialakításában és képviseletében a rá vonatkozó

szabályok szerint az e határozatban foglaltakra figyelemmel vesz részt.

II.

Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság

5. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság általános feladata a Kormányzati integrációs politika, valamint az európai

uniós tagságból fakadó feladatok szakmai elõkészítésének, végrehajtásának koordinálása és ellenõrzése, továbbá

a képviselendõ tárgyalási álláspontok elõkészítése és összehangolása.

6. Az EKTB feladatai különösen:

a) az Európai Unió intézményeinek beterjesztett új uniós tervezetekre vonatkozó induló tárgyalási álláspont-javaslat

(a továbbiakban: alapmandátum) meghatározása,

b) a tanácsi munkacsoport napirendjén szereplõ módosult tartalmú vagy vitás uniós tervezetekkel kapcsolatos

tárgyalási álláspont-javaslatok meghatározása,

c) az egyéb tanácsi döntés-elõkészítõ bizottságok (úgy mint az alapszerzõdések által létrehozott, illetve közvetlenül

a miniszteri tanácsokat elõkészítõ bizottságok, valamint a kormányzat részérõl állandó delegált taggal mûködõ

bizottságok), valamint a Tanács mûködéséhez nem kapcsolódó bizottságok (úgy mint az uniós jogi aktusok

végrehajtási szabályainak elfogadására létrehozott, a tagállamok részvételével mûködõ bizottságok, valamint

egyéb kormányzati részvétellel mûködõ bizottságok) üléseinek napirendjén szereplõ uniós tervezetekkel

kapcsolatos tárgyalási álláspont-javaslatok meghatározása,

d) a Tanács üléseit elõkészítõ Állandó Képviselõk Bizottsága (a továbbiakban: COREPER) napirendjén vitás

kérdésként szereplõ uniós tervezetekkel kapcsolatos tárgyalási álláspont-javaslatok meghatározása,

e) az Európai Unió intézményeinek napirendjén szereplõ uniós tervezetekkel kapcsolatos tárgyalási

álláspont-javaslatok meghatározása,
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f) az Országgyûlés által folytatott egyeztetési eljárásban benyújtandó tárgyalási álláspont-javaslatok

meghatározása,

g) a tagállami kötelezettségekkel összefüggõ feladatok végrehajtásának ellenõrzése, a tagállami kötelezettségek

végrehajtásával összefüggõ uniós eljárásokban képviselendõ álláspont-javaslatok meghatározása,

h) döntési javaslat az Európai Unió Bírósága és az EFTA Bíróság elõtti eljárásokkal kapcsolatban az eljárás

megindításáról, a beavatkozásról, valamint a Magyar Köztársaság részérõl az írásbeli észrevételek megtételérõl és

az eljárások során benyújtandó beadványok jóváhagyásáról,

i) az uniós intézmények által társadalmi vitára, konzultációra bocsátott tervezetekkel kapcsolatos kormányzati

álláspont összehangolása és elõkészítése,

j) a kormány elé terjesztést megelõzõen az európai uniós politikával kapcsolatos, az uniós tagságból fakadó

feladatokkal összefüggõ kormány-elõterjesztések tervezeteinek elõzetes megtárgyalása,

k) az európai uniós döntéshozatali eljárásokban felmerülõ magyar érdekek beazonosítása, folyamatos figyelemmel

kísérése és javaslattétel azok hatékony képviseletére,

l) az elsõ helyi felelõsség kérdésének megállapítása abban az esetben, ha az adott ügy több minisztérium

hatáskörébe is tartozik, illetve ha a szakértõi csoportban megjelenõ feladat nem a szakértõi csoport vezetéséért

felelõs minisztérium vagy központi államigazgatási szerv felelõsségi körébe tartozik, és e tekintetben nem sikerült

elõzetesen megállapodni,

m) az Európai Unió intézményeinek döntéshozatali eljárásaiban azoknak az ügyeknek felelõssel történõ megjelölése,

amelyekre vonatkozóan kommunikációs tervet kell készíteni,

n) a szakértõi csoport javaslata alapján döntés szakértõi alcsoport létrehozásáról.

7. A politikai, gazdasági, költségvetési vagy társadalmi jelentõségénél fogva az uniós döntéshozatali eljárásokban

magyar érdekek szempontjából kiemelkedõ jelentõségû vagy a kormány általános integrációs politikája

szempontjából meghatározó fontosságú kérdésekben, valamint az EKTB vitás kérdéseiben – a külügyminiszter és

az érintett miniszter együttes elõterjesztésére – a Kormány dönt.

8. Az EKTB elnöke a Külügyminisztérium illetékes államtitkára, helyettese – egyben az EKTB titkára –

a Külügyminisztérium feladatkör szerint illetékes helyettes államtitkára.

9. Az EKTB tagjai a Miniszterelnökség és a minisztériumok – a szervezeti és mûködési szabályzat szerint az európai uniós

tagsággal összefüggõ kérdésekben feladat- és hatáskörrel rendelkezõ – helyettes államtitkárai. Az EKTB-n

tanácskozási joggal állandó meghívott a szakértõi munkacsoport mûködtetéséért felelõs egyéb központi

államigazgatási szerv vezetõ beosztású kormánytisztviselõje (az EKTB tagjai és állandó meghívottja a továbbiakban

együtt: EKTB képviselõ). Az EKTB képviselõt eseti jelleggel más állami vezetõ vagy felhatalmazással rendelkezõ vezetõ

beosztású kormánytisztviselõ helyettesítheti.

10. Elsõdleges feladat- és hatáskörébe tartozó területeket érintõ napirendi pontok esetében az EKTB ülésének

meghívottja az adott tárgykörért felelõs szakértõi csoportban tagsággal rendelkezõ központi államigazgatási szerv

vezetõje, valamint a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Az EKTB ülésére az EKTB elnöke más személyt is meghívhat.

11. Az EKTB képviselõ képviseli a minisztériumot, illetve központi államigazgatási szervet az EKTB-ben, gondoskodik

az EKTB munkájában a minisztérium, illetve a központi államigazgatási szerv európai integrációs feladatainak

egységes képviseletérõl, összehangolja és felügyeli a miniszter, illetve központi államigazgatási szerv vezetõje elsõ

helyi felelõsségével mûködõ szakértõi csoportok munkáját.

12. Az Európai Unió Tanácsának (továbbiakban: Tanács) különbözõ formációi elõkészítésének felelõsségi rendjét

a határozat 1. számú melléklete határozza meg.

13. Az EKTB ülését az elnök, távolléte vagy akadályoztatása esetén az EKTB titkára vezeti. Az elnök és a titkár egyidejû

távolléte vagy akadályoztatása esetén az EKTB ülését a Külügyminisztérium vezetõ beosztású kormánytisztviselõje

vezetheti.

14. Az EKTB heti rendszerességgel ülésezik, indokolt esetben rendkívüli ülést tart. Az EKTB ülését elnöke hívja össze.

Rendkívüli ülés összehívását indokolt esetben az EKTB bármely tagja kezdeményezheti az EKTB elnökénél.

15. Az EKTB döntési javaslatait a külügyminiszter a Kormány ügyrendje szerint – az elõterjesztés véleményezésére

vonatkozó szabályok mellõzésével – benyújtja a Kormány részére. Kiemelt kormányzati érdekbõl a külügyminiszter

az EKTB döntési javaslatait a következõ kormányülésre közvetlenül benyújthatja. Rendkívüli sürgõsség esetében

az EKTB napirendjén szereplõ vitás európai integrációs kérdésekben a Kormány egyidejû írásbeli tájékoztatása mellett

a külügyminiszter – a feladat- és hatáskör szerint felelõsséggel rendelkezõ miniszter véleményének

figyelembevételével – önállóan dönthet.
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16. Amennyiben az uniós döntéshozatali eljárás rendje és a tárgyalási álláspont kialakítása azt más módon nem teszi

lehetõvé, az EKTB a tárgyalási álláspont-javaslatot írásos (elektronikus) eljárásban fogadja el. Az írásos eljárásban

egyeztetett tárgyalási álláspont-tervezeteket az EKTB következõ ülésén bemutatja.

17. Az EKTB ülésének napirendjét – az EKTB tagjai javaslatainak figyelembevételével – az EKTB elnöke határozza meg,

igazodva az uniós döntéshozatali eljárás rendjéhez, valamint az Európai Tanács, a Tanács, a COREPER, az egyéb tanácsi

döntés-elõkészítõ bizottságok, illetve az egyéb bizottságok és munkacsoportok munkatervéhez, az európai uniós

tagsággal kapcsolatos aktuális kérdésekhez.

18. Az EKTB mûködésével kapcsolatos adminisztratív és elõkészítõ feladatokat a Külügyminisztériumban mûködõ

titkárság látja el.

19. Az EKTB üléseirõl emlékeztetõ készül. A Kormány ügyrendje szerint elõterjesztés formájában elkészített emlékeztetõt

a külügyminiszter az EKTB ülését követõen a Kormány részére benyújtja. Az emlékeztetõt a külügyminiszter

elõterjesztés formájában határozati javaslattal nyújtja be abban az esetben, ha az EKTB-n tárgyalt ügy külön

határozatba foglalást vagy intézkedést igényel, vagy a Kormány számára fenntartott egyéb döntést igénylõ kérdést

vet fel, illetve – az érintett miniszterrel egyeztetve és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter

egyetértésével – ha az egyébként indokolt.

20. Az EKTB mûködésének részletes szabályait a külügyminiszter utasításban jóváhagyott ügyrendben állapítja meg.

Az ügyrendet az EKTB elõzetesen megtárgyalja és jóváhagyja.

III.

A szakértõi csoport

21. A Kormány európai uniós politikája, valamint az európai uniós tagságból fakadó feladatok elõkészítésére és az uniós

döntéshozatali eljárások során képviselendõ tárgyalási álláspontok kialakítására, az uniós politikák alakulásának

nyomon követésére és a szükséges kormányzati intézkedések koordinálására szakértõi csoportok mûködnek.

22. A szakértõi csoport vezetõje a tárgykör szerint feladat- és hatáskör szerint elsõ helyen felelõs miniszter vagy központi

államigazgatási szerv vezetõje által kijelölt állami vezetõ vagy vezetõ beosztású kormánytisztviselõ. A miniszter

kivételesen indokolt esetben amennyiben az adott szakterülettel a minisztériumban állami vezetõ vagy vezetõ

beosztású tisztviselõ közvetlenül nem foglalkozik – az EKTB egyidejû tájékoztatásával – a szakértõi munkacsoport

vezetésére vezetõi beosztással nem rendelkezõ kormánytisztviselõt is kijelölhet. Amennyiben a szakértõi csoport több

miniszter feladat- és hatáskörét érinti és vezetését illetõen vita alakul ki, a szakértõi csoportot vezetõ minisztériumot

a külügyminiszter javaslata alapján a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter jelöli ki.

23. A szakértõi csoport tagjai a szakértõi csoport feladatkörében feladat- és hatáskör szerint más érintett minisztérium,

illetve központi államigazgatási szerv képviselõje, valamint – minden esetben – a Külügyminisztérium, a Közigazgatási

és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium kijelölt kormánytisztviselõje, továbbá az Állandó

Képviselet kijelölt diplomatája. A szakértõi csoport vezetõje engedélyezheti más érintett minisztérium, illetve központi

államigazgatási, vagy rendvédelmi szerv képviselõinek részvételét a szakértõi csoport munkájában.

24. A szakértõi csoport vezetõjének feladata:

a) a szakértõi csoport munkájának irányítása és összehangolása,

b) a tárgyalási álláspontra vonatkozó javaslat elõkészítése, egyeztetése és képviselete,

c) a tanácsi munkacsoportokban részt vevõ szakértõi csoporttag kijelölése,

d) a 6/c ponttal összhangban – amennyiben szakértõi csoport szinten biztosítható – az egyéb tanácsi

döntés-elõkészítõ bizottságok ülésein részt vevõ szakértõi csoporttag kijelölése.

25. A szakértõi csoport köteles a feladatkörét érintõ hazai és uniós jogalkotási menetrendet – különös tekintettel

a Kormány törvényalkotási programjára, munkatervére, valamint az Európai Bizottság és a soros uniós elnökség

munkaprogramjára – nyomon követni és azok összehangolása érdekében a minisztériumnál, illetve központi

államigazgatási szervnél a szükséges intézkedéseket megtenni, illetve kezdeményezni.

26. Amennyiben az Európai Bizottság a magyar érdekek szempontjából kiemelkedõ jelentõségû javaslatot tervez

elfogadni, a szakértõi csoport az EKTB tag útján az EKTB számára javaslatot tesz a magyar érdekek képviseletének

módjára.

27. A szakértõi csoport az uniós döntéshozatali eljárás napirendjén szereplõ kérdések megvitatása céljából ülést tart vagy

írásbeli egyeztetést folytat. A szakértõi csoport ülését a szakértõi csoport vezetõje hívja össze vagy kezdeményezi

az írásos egyeztetést. Ezt a szakértõi csoport bármely tagja kezdeményezheti.
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28. A szakértõi csoport tagjai között szakmai kérdésekben a feladatmegosztás a kormányzati feladat- és

hatáskörmegosztás általános rendjéhez igazodik.

29. Szakértõi alcsoport létrehozásáról bármely minisztérium kezdeményezésére az EKTB dönt.

30. A szakértõi csoportok felsorolását, azok vezetésének felelõsségi rendjét e határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

31. A szakértõi csoport mûködésére vonatkozó részletes szabályokat az EKTB ügyrendje tartalmazza.

IV.

A tárgyalási álláspont kialakítása

32. A szakértõi csoport minden, a feladatkörébe tartozó, az uniós döntéshozatali eljárásban napirenden szereplõ kérdéssel

kapcsolatban írásbeli tárgyalási álláspontot készít. A tárgyalási álláspontokat minden esetben egyeztetni kell

a szakértõi csoport tagjaival és – amennyiben ez indokolt – más érintett szakértõi csoporttal.

33. A 32. pont végrehajtása keretében tárgyalási álláspontot kell készíteni minden napirendi ponthoz

a) a tanácsi munkacsoporti ülésekre,

b) az egyéb tanácsi döntés-elõkészítõ bizottságok, valamint a Tanács mûködéséhez nem kapcsolódó bizottságok

üléseire,

c) a COREPER ülésekre,

d) a Tanács üléseire, valamint

e) az Országgyûlés részére, amennyiben az Országgyûlés és a Kormány európai uniós ügyekben történõ

együttmûködésérõl szóló 2004. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti egyeztetés szükséges.

34. A szakértõi csoport feladata, hogy – a tárgykör szerint felelõs EKTB képviselõ jóváhagyásával – az Európai Unió

intézményeinek beterjesztett új uniós tervezetre vonatkozóan a tervezet tanácsi munkacsoportban való érdemi

tárgyalásának megkezdéséig alapmandátumot terjesszen az EKTB elé. Az alapmandátum készítési kötelezettség

vonatkozik a Tanács mûködéséhez nem kapcsolódó bizottságoknak beterjesztett tervezetekre is.

Az alapmandátum-javaslat EKTB általi elfogadásáig a magyar képviselõ csak vizsgálati fenntartás bejelentésére és

értelmezõ kérdések felvetésére jogosult. Az alapmandátumra a tárgyalási álláspontra vonatkozó rendelkezéseket

megfelelõen alkalmazni kell.

35. Az illetékes szakértõi munkacsoport az alapmandátum összeállítása elõtt szükség szerint lefolytatja

a társadalmi-gazdasági érdekképviseletekkel való elõzetes konzultációt, amelynek eredményeit az alapmandátum

rögzíti.

36. Az uniós döntéshozatalban képviselendõ tárgyalási álláspontot a szakértõi csoport vezetõje egyeztetés céljából,

határidõ megjelölésével a szakértõi csoport tagjainak megküldi. A határidõt úgy kell megállapítani, hogy

az észrevételezésre megfelelõ idõ álljon rendelkezésre.

37. A tárgyalási álláspontnak tartalmaznia kell

a) az uniós tervezet rövid leírását és a tárgyalások menetének összefoglalását, beleértve annak soros uniós elnökségi

tervezését,

b) az uniós tervezettel kapcsolatos magyar érdekek beazonosítását, vagy annak hiányát, illetve – utóbbi esetben –

esetleges kereszttámogatások lehetõségét,

c) az ismert és a magyar érdekek érvényesítése szempontjából irányadónak tekinthetõ tagállami álláspontokat,

d) az uniós tervezet kapcsolódását a magyar szakpolitikákhoz, valamint a tervezetbõl következõ hazai jogalkotási,

intézményfejlesztési feladatok rövid bemutatását,

e) az uniós tervezet elfogadása esetén várható gazdasági, költségvetési és társadalmi hatást és – ha az a tervezet

tartalmát tekintve lényeges – a környezeti, egészségügyi és egyéb hatást bemutató hatástanulmányt,

f) kiemelt hatástanulmány szükségességét, valamint javaslatot az elkészítésével kapcsolatos kérdésekre,

g) az adott ülés célját és fentiek alapján a tárgyalások során érvényesíteni kívánt célokat és érdekeket,

h) a tervezetre, illetve – szükség szerint – annak egyes rendelkezéseire vonatkozó álláspontot és fentiekre

figyelemmel annak rövid indokolását.

38. Legkésõbb a COREPER ülésre készített tárgyalási álláspontban – amennyiben a COREPER az uniós tervezetet elfogadás

céljával tárgyalja – ki kell térni az uniós tervezet magyar nyelvû szövegének elfogadhatóságára, és szükség szerint

csatolni kell a magyar szövegre vonatkozó addig el nem fogadott módosítási javaslatokat.

39. A szakértõi csoport vezetõje gondoskodik arról, hogy az uniós tervezet szövegét a tanácsi munkacsoportbeli

egyeztetések alatt a szakértõi csoport véleményezze. Amennyiben szükséges, a szakértõi csoport véleményét

a szakértõi csoport vezetõje a Külügyminisztérium egyidejû tájékoztatása mellett küldi meg az uniós intézménynek.
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40. Az egyéb tanácsi döntés-elõkészítõ bizottságok ülésén képviselendõ tárgyalási álláspont kialakítása érdekében

a szakértõi csoport egyeztetést folytat. Az egyéb tanácsi döntés-elõkészítõ bizottságok napirendjérõl a szakértõi

csoport vezetõje a Külügyminisztériumot elõzetesen tájékoztatja. Az egyéb tanácsi döntés-elõkészítõ bizottságok

ülésén képviselendõ tárgyalási álláspont-javaslatot a szakértõi csoporti egyeztetési rendnek megfelelõen az adott

bizottság munkájában a miniszter által kijelölt vezetõ tisztviselõk bevonásával, e határozatban foglaltak szerint kell

elõkészíteni. A tárgyalási álláspont-javaslatot a Külügyminisztériumnak egyeztetésre minden esetben meg kell

küldeni. Az illetékes minisztérium EKTB tagja a tárgyalási álláspont-javaslatról, illetve annak képviseletérõl az EKTB

soros ülésén beszámol.

41. A közös kül- és biztonságpolitikai, valamint a közös biztonság- és védelempolitikai kérdésekben a tárgyalási

álláspontot – a Kormány fenntartott hatáskörének sérelme nélkül – a külügyminiszter az érintett miniszterekkel

egyeztetve javasolja és képviseli. A külügyminiszter képviselõje az EKTB-t elõzetesen tájékoztatja a tárgyalási

álláspont-javaslatról.

42. Az EKTB ülésére minden esetben be kell nyújtani a tárgyalási álláspont-javaslatot, ha

a) alapmandátumra vonatkozik,

b) a tanácsi munkacsoportban, az egyéb döntés-elõkészítõ bizottságban és egyéb munkacsoportban képviselendõ

tárgyalási álláspont tekintetében az érdemben módosult, vagy vitás tervezet, illetve a szakértõi csoportban

véleményeltérés fennmaradása esetén,

c) a kérdés a COREPER vagy a Tanács soron következõ ülésének napirendjén szerepel, kivéve, ha a tárgya

elõrehaladási jelentés elfogadása,

d) az álláspont-javaslat meghatározása a szakértõi csoport vezetõje szerint olyan kiemelt jelentõségû kérdést érint,

amelyben a Kormány külön határozatba foglalt döntése vagy intézkedése szükséges,

e) az álláspont a Törvény szerinti egyeztetés részét képezi.

43. Az EKTB elnöke vagy az Állandó Képviselet vezetõje – különösen indokolt esetben – az érintett minisztérium egyidejû

tájékoztatása és soron kívüli egyeztetés kezdeményezése mellett a tárgyalási álláspont végrehajtását (képviseletét)

felfüggesztheti.

V.

A tárgyalási álláspont képviselete

44. Az Európai Unió intézményeitõl érkezõ dokumentumokat a Külügyminisztérium közvetlenül küldi meg az érintett

minisztériumnak, illetve központi államigazgatási szervnek.

45. Amennyiben az Európai Unió intézményeitõl az uniós tagsággal, különösen az uniós tagságból fakadó

kötelezettségekkel összefüggõ bármilyen dokumentum, megkeresés érkezik közvetlenül valamelyik

minisztériumhoz, vagy központi államigazgatási szervhez, azt a minisztérium, illetve központi államigazgatási szerv

tájékoztatásul, vagy illetékességbõl továbbítja a Külügyminisztériumnak.

46. A Tanács ülésén a Kormányt, az elfogadott tárgyalási álláspontban foglaltaknak megfelelõen az e határozat 1. számú

mellékletben meghatározott felelõsségi rend szerint felelõs miniszter, illetve jogosult államtitkár képviselheti.

47. A Tanács ülésén a Kormányt, a miniszter vagy államtitkár távolléte vagy akadályoztatása esetén az Állandó Képviselet

vezetõje (a továbbiakban: Állandó Képviselõ), illetve az Állandó Képviselet vezetõjének helyettese (a továbbiakban:

Helyettes Állandó Képviselõ) képviselheti.

48. A COREPER ülésén a Kormányt, az elfogadott tárgyalási álláspontban foglaltaknak megfelelõen az Állandó Képviselõ,

illetve a Helyettes Állandó Képviselõ képviseli. Az Állandó Képviselõt, valamint a Helyettes Állandó Képviselõt

akadályoztatása esetén az általuk az Állandó Képviselet diplomatái közül kijelölt diplomata helyettesíti.

49. Egyéb döntés-elõkészítõ bizottságban a feladat- és hatáskör szerint illetékes miniszter által kijelölt kormánytisztviselõ,

a tanácsi munkacsoportban és az egyéb bizottságban a szakértõi csoport vezetõje által kijelölt szakértõi csoporttag

képviseli a tárgyalási álláspontot.

50. Egyéb döntés-elõkészítõ bizottság és a tanácsi munkacsoport munkájában fõszabály szerint az elsõ helyen felelõs

minisztérium, vagy központi államigazgatási szerv kijelölt szakértõi csoporttagja vesz részt. Amennyiben ez nem

lehetséges, a szakértõi csoport vezetõje a Külügyminisztérium egyidejû tájékoztatása mellett kijelölheti más

minisztérium, vagy központi államigazgatási szerv szakértõi csoporttagját, illetve az Állandó Képviselet diplomatáját.

Errõl a szakértõi csoport többi tagját tájékoztatja.
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51. A Tanács mûködéséhez nem kapcsolódó bizottságok ülésein az uniós jogi aktus végrehajtásáért elsõ helyen felelõs

minisztérium szakértõi csoport tagja vesz részt. Ettõl csak kivételesen és indokolt esetben, a Külügyminisztérium

egyidejû tájékoztatása mellett lehet eltérni.

52. A Kormány képviselõje az egyeztetett és jóváhagyott tárgyalási álláspont képviseletére a Kormány nevében

nyilatkozat megtételére jogosult. A határozat rendelkezései alapján jóváhagyott kormányzati állásponttól eltérni

a) tanácsi munkacsoportban vagy más, e határozat hatálya alá tartozó bizottságban nem lehet; amennyiben ennek

szükségessége felmerül, úgy vizsgálati fenntartást kell bejelenteni,

b) a COREPER ülésén az érdemi rész tekintetében az érintett EKTB taggal és az EKTB elnökével való egyeztetés

mellett lehet,

c) a Tanács ülésén az EKTB elnökével, illetve – amennyiben kiemelt kérdésrõl van szó – a külügyminiszterrel való

egyeztetés mellett lehet.

Amennyiben a kormányzati álláspontot érdemben befolyásoló körülmény merült fel a munkacsoportban,

bizottságban, a COREPER vagy a Tanács ülésén, az EKTB képviselõ az EKTB következõ ülésén errõl tájékoztatást ad.

53. A részt vevõ szakértõi csoporttag a döntés-elõkészítõ bizottság, a munkacsoport és az egyéb bizottság ülését követõ

két munkanapon belül írásbeli jelentésben köteles tájékoztatni az ülésen elhangzottakról a szakértõi csoport

vezetõjét, tagjait és az érintett EKTB képviselõt.

54. A közös kül- és biztonságpolitikai, valamint a közös biztonság- és védelempolitikai kérdésekben a tárgyalási

álláspontot a Külügyminisztérium, közös kül-, biztonság- és védelempolitikai kérdésekben illetékes helyettes

államtitkára küldi meg az Állandó Képviselet részére, és gondoskodik azok nyilvántartásáról.

55. Az Európai Tanács ülésén történõ részvétel elõkészítése, beleértve a szükséges egyeztetések és tárgyalási álláspontok

kialakítása a miniszterelnök által meghatározott felelõsségi rend szerint történik.

VI.

Az Országgyûlés és a Kormány, valamint az Európai Parlament magyarországi képviselõi

és a Kormány európai uniós ügyekben történõ együttmûködésébõl adódó kormányzati feladatok

56. A Törvényben meghatározott kormányzati feladatok összehangolását – összhangban az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 116. §

(1) bekezdés o) pontjával – a külügyminiszter látja el.

57. A Magyar Köztársaság szempontjából kiemelt jelentõségû uniós tervezeteket megjelölõ, az Országgyûlésnek szóló

értesítést a külügyminiszter az érintett miniszterekkel együttmûködve készíti elõ.

58. Amennyiben az Országgyûlés illetékes bizottsága álláspont-javaslatot kér a Kormánytól, az illetékes szakértõi csoport

– e határozat rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával – a Törvényben foglaltaknak megfelelõ tartalommal alakítja

ki az országgyûlési álláspont-javaslatot, amelyet – a felelõs EKTB tag útján – az EKTB elé terjeszt. Az országgyûlési

tárgyalási álláspont elõkészítésének rendjére e határozat rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni.

59. Amennyiben az Országgyûlés az adott álláspont-javaslattal kapcsolatban egyeztetési eljárást kezdeményez, ennek

lefolytatásáról és az ezzel kapcsolatos minden egyéb feladatról a tárgykör szerint elsõ helyi felelõs miniszter

a külügyminiszter egyidejû tájékoztatása mellett gondoskodik.

60. Az EKTB képviselõk az Országgyûlés részérõl érkezett megkeresésekrõl, illetve az Országgyûlés részére adott

tájékoztatásokról folyamatosan beszámolnak az EKTB részére.

61. Az Európai Parlament magyarországi képviselõivel kapcsolatos feladatok összehangolását a külügyminiszter látja el.

VII.

Záró rendelkezés

62. Ez a határozat a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba, egyidejûleg az Európai Unió döntéshozatali

tevékenységében való részvételrõl és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációról szóló 1123/2006. (XII. 15.)

Korm. határozat a hatályát veszti.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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1. számú melléklet az 1169/2010. (VIII. 18.) Korm. határozathoz

Az Európai Unió tanácsi formációi elõkészítésének kormányzati felelõsségi rendje

Tanácsi formáció Fõ felelõs minisztériumok
Társfelelõs minisztériumok

indikatív listája

Általános Ügyek Tanácsa KüM

Külügyek Tanácsa KüM

Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) NGM

Bel- és Igazságügyi Tanács BM, KIM

Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi, Fogyasztóvédelmi
Ügyek Tanácsa (EPSCO)

NEFMI, NGM KIM

Versenyképességi Tanács NGM, KüM* KIM, KüM, NFM

Közlekedési, Távközlési és Energia Tanács NFM NGM

Mezõgazdasági és Halászati Tanács VM

Környezetvédelmi Tanács VM NGM

Oktatás, Ifjúság és Kultúra Tanácsa NEFMI NGM, NFM

* Az elsõ helyi felelõs a tanácsi formációért az NGM, társfelelõsként részt vesz a KüM.

2. számú melléklet az 1169/2010. (VIII. 18.) Korm. határozathoz

Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság szakértõi csoportjainak felsorolása, vezetése és tagjai

Szakértõi csoport
A szakértõi csoportot vezetõ

minisztérium/központi
államigazgatási szerv

A szakértõi csoport tagjainak indikatív
listája

1. Belügyi Együttmûködés BM KIM, KüM, NGM, NEFMI, NFM,
VM, OITH, KEKKH

2. Igazságügyi Együttmûködés KIM KüM, NGM, BM, OITH, KEKKH

3. Személyek szabad mozgása NEFMI KIM, KüM, NGM, BM

4. Népegészségügy NEFMI KIM, KüM, NGM, VM

5. Regionális politika, strukturális eszközök
koordinációja

NFM minden minisztérium, NKTH,
NFÜ

6. Foglalkoztatáspolitika NGM minden minisztérium, NFÜ,
OMMF

7. Mezõgazdaság VM KIM, KüM, NGM, NFM, MSZH,
NFÜ, MKEH

8. Halászat VM KIM, KüM, NGM

9. Áruk szabad áramlása, piacfelügyelet NGM minden minisztérium, MSZH,
MSZT, MKEH, OMMF

10. Közlekedéspolitika NFM KIM, KüM, NGM, BM, VM,
NFÜ, GVH, NKH

11. Energia NFM KIM, KüM, NGM, VM, GVH,
OAH, NKTH, NFÜ

12. Iparpolitika, kis- és középvállalkozások NGM KIM, KüM, NGM, BM, VM,
NEFMI, NFM

13. Fogyasztóvédelem, a fogyasztók
egészségének védelme

NGM KIM, KüM, NGM, NEFMI, NFM,
VM, GVH

14. Turisztika NGM KIM, KüM, VM, NFM, NFÜ

15. Ifjúságpolitika és sportügyek NEFMI KIM, KüM, NGM, NFM, BM

16. Távközlés és információs technológiák NFM KüM, NGM, NKTH, KIM, BM,
GVH, NHH, NFÜ

17. Vállalati versenyjog KIM KüM, NGM, NFM, GVH
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Szakértõi csoport
A szakértõi csoportot vezetõ

minisztérium/központi
államigazgatási szerv

A szakértõi csoport tagjainak indikatív 
listája

18. Vállalati jog (számvitel nélkül) KIM KüM, NGM, NFM, MSZH,
PSZÁF

19. Közbeszerzés NFM KüM, KIM, NGM, VM, NEFMI,
GVH, NFÜ, Közbeszerzések
Tanácsa

20. Adatvédelem KIM KüM, NGM, BM, NEFMI
21. Statisztika KSH KüM, KIM, NGM, VM, MNB,

NEFMI, NFM, NFÜ
22. Szolgáltatások szabad áramlása (pénzügyi

szolgáltatások nélkül)
KüM minden minisztérium

23. Közös kereskedelempolitika KüM KIM, KüM, NGM, VM, GVH
24. Közös kül-, biztonság- és védelempolitika KüM KIM, NGM, BM, HM, MKEH
25. Intézmények KüM minden minisztérium
26. Egyebek KüM minden minisztérium
27. Nemzetközi fejlesztési együttmûködés KüM minden minisztérium, NFÜ
28. Környezetvédelem VM minden minisztérium, NFÜ
29. Audiovizuális politika NFM KüM, NGM, KIM, NEFMI, ORTT
30. Kultúra NEFMI KIM, KüM, NGM
31. Tudomány és kutatás NGM minden minisztérium, NFÜ,

MSZH, OAH, MTA, NKTH
32. Nukleáris kérdések OAH minden minisztérium
33. Oktatás és képzés NEFMI KIM, KüM, NGM, NFM, VM,

NFÜ
34. Tõke szabad áramlása NGM KIM, KüM, VM, BM, MNB,

PSZÁF
35. Adózás NGM KIM, KüM
36. Pénzügyi szolgáltatások NGM KIM, KüM, MNB, PSZÁF
37. Állami támogatások NFM KIM, KüM, NGM, VM, BM,

NFÜ, NKTH
38. Gazdasági és Monetáris Unió NGM KIM, KüM, MNB, PSZÁF
39. Vámunió, vámjog, vámegyüttmûködés NGM KIM, KüM, VM, BM
40. Pénzügyi ellenõrzés NGM KIM, KüM, KEHI, NFM, NFÜ
41. Költségvetés NGM minden minisztérium, NFÜ,

NKTH
42. Számvitel NGM KIM, KüM
43. OLAF szakértõi csoport NGM KIM, KüM, BM, VM, VPOP
44. Munkavállalók szabad áramlása NGM minden minisztérium
45. Kábítószer ügy NEFMI KIM, KüM, NGM, BM, VM,

ORFK
46. Kommunikáció KIM, KüM minden minisztérium
47. Az Európai Unió Bírósága elõtti, valamint

az ezeket megelõzõ eljárások
KIM, KüM minden minisztérium

48. Bõvítés KüM minden minisztérium
49. Versenyképességi és növekedési NGM, KüM* KIM, NFM, NEFMI, NKTH, NFÜ, 

MSZH
50. Pénzügyi Perspektíva KüM, NGM** minden minisztérium, NFÜ
51. Szociális politika NEFMI KIM, KüM, NGM, VM, NFM,

NFÜ, OMMF
52. Európa 2020 NGM minden minisztérium, NFÜ

* A szakértõi csoport vezetéséért elsõ helyi felelõs az NGM, a KüM társfelelõsként vesz részt.
** A szakértõi csoport vezetéséért elsõ helyi felelõs a KüM, az NGM társfelelõsként vesz részt.
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A Kormány 1170/2010. (VIII. 18.) Korm. határozata
határátlépéssel járó csapatmozgás engedélyezésérõl

1. A Kormány a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000.

(XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére tekintettel engedélyezi, hogy 2010. III–IV. negyedévében a francia

fegyveres erõk állományába tartozó, legfeljebb 40 fõs alegység Magyarország területén a Magyar Honvédség kijelölt

alakulatával közös gyakorlaton vegyen részt.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és 2010. december 31-én hatályát veszti.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozata
egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok módosításáról

1. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további magyar katonai

szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat I.) 1. pontjában a „2010.

október 1-ig” szövegrész helyébe a „2011. október 1-jéig” szöveg, 2. pontjában a „2010. augusztus 31-ig” szövegrész

helyébe a „2011. február 28-ig” szöveg lép.

2. A Határozat I. a következõ új 4. ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a korábbi 4–8. pont számozása 5–9. pontra változik:

[A Kormány a Magyar Köztársaság szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése és a NATO katonai képességének fokozása,

valamint az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveletei végrehajtásának érdekében,

az Észak-atlanti Tanácsnak az ISAF misszió átvételére vonatkozó 2003. augusztus 11-ei döntése alapján, az Alkotmány

40/C. § (1) bekezdésében foglalt jogkörénél fogva]

„4. hozzájárul ahhoz, hogy az ISAF mûveleti területén, annak feladatrendszerében egy legfeljebb 13 fõs (váltási

idõszakban 26 fõs), Mi–17 szállító helikopter légi kiképzés-támogató csoport legfeljebb egyéves idõszakra részt

vegyen, melybe a kitelepülés és visszatelepítés idõtartama nem számít bele,”

3. Egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítésérõl és mûködésének elõkészítésérõl szóló

2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat II.) 1. pontjában a „2010. október 1-jéig” szövegrész

helyébe a „2011. április 1-jéig” szöveg lép.

4. A Határozat II. a következõ 2. ponttal egészül ki:

(A Kormány)

„2. a tervezés, a felkészülés, valamint a Csoport mûködtetésének és az ahhoz kapcsolódó kormányzati tevékenység

irányítására kormánybizottságot (a továbbiakban: KB) hoz létre; a KB társelnökei a külügyminiszter és a honvédelmi

miniszter, tagjai a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a belügyminiszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter;

a társelnököt/tagot a KB ülésén az általuk vezetett minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, vagy

helyettes államtitkára helyettesíti; a KB ülésén a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár, vagy az õt helyettesítõ, általa

kijelölt állami vezetõ, illetve vezetõi megbízással rendelkezõ személy állandó meghívottként vesz részt; a KB ülésén

részt vehetnek továbbá eseti jelleggel az adott feladatok tervezésében, elõkészítésében és végrehajtásában érintett

más szervezetek képviselõi; a KB ügyrendjét és mûködési rendjét maga határozza meg; a KB titkárát

a Külügyminisztérium hatáskörrel rendelkezõ helyettes államtitkára jelöli ki a Külügyminisztérium állományából; a KB

tevékenysége a Magyar Honvédség irányításával és vezetésével kapcsolatos jogköröket, illetve a külügyminiszternek

a nemzetközi fejlesztési együttmûködés koordinálásával és irányításával kapcsolatos jogkörét nem érinti, ideértve

a Csoport nemzetközi együttmûködési tevékenységének koordinálását;”
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5. A Határozat II. 4. pont a) alpontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány)

„a) elrendeli, hogy a Csoport tevékenységében szükség szerint más minisztériumok munkatársai, illetve az egyes

minisztériumok által felkért szakemberek is vegyenek részt;

Felelõs: belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter”

6. A Határozat II. 4. pont c) alpontjában, valamint 6. és 8. pontjában a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ” szövegrészek

helyébe a „közigazgatási és igazságügyi” szöveg lép.

7. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1172/2010. (VIII. 18.) Korm. határozata
az Országleltár elkészítésével kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl

A Kormány

1. felhívja az Országleltár elkészítésében érintett fejezetgazdákat, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl

szóló törvényjavaslat elõkészítése során az Országleltár elkészítéséhez szükséges forrásokat a fejezeti

költségvetésekbe tervezzék be;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat elõkészítésével egyidejûleg;

2. felkéri a vidékfejlesztési minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a honvédelmi minisztert, a belügyminisztert,

a nemzeti erõforrás minisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a Központi Statisztikai Hivatal elnökét, hogy

hozzanak létre egy szakmai munkacsoportot annak érdekében, hogy biztosítsák a meglévõ nyilvántartási rendszerek

és az Országleltár közötti kompatibilitást, illetõleg szükség szerinti integrálásukat az új rendszerbe;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

honvédelmi miniszter

belügyminiszter

nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

Határidõ: 2010. augusztus 31.

3. egyetért egy következõ kormánydöntést megalapozó akcióterv kidolgozásával, amely megteremti a szakmai alapját

az Országleltár elkészítését támogató Európai Uniós források bevonásának kiemelt projekttámogatáson keresztül;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2010. szeptember 30.
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4. felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a vidékfejlesztési miniszterrel együttmûködve gondoskodjon

az Országleltár, azon belül az egységes, integrált állami vagyon-nyilvántartási rendszer elkészítésérõl a Magyar

Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. közremûködésével, a folyamatban lévõ fejlesztésekkel összhangban;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. december 31.

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy felügyelje a mûködõ vagyon-nyilvántartási rendszer változáskövetését,

karbantartását és fejlesztését.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. január 1-jétõl folyamatos

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1173/2010. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriuma új elnökének megbízásáról és az alapító okirat
módosításáról

A Kormány

1. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Alapító Okiratának V/1. pontja alapján a kuratórium tagsági és egyben elnöki

tisztségének ellátásával Lengyel Györgyit megbízza;

2. felkéri az alapításban részt vett szervezeteket az Alapító Okirat ehhez szükséges módosításának aláírására;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

3. felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Alapító Okirat módosításának bírósági

nyilvántartásba vétele során a Kormány nevében eljárjon, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Okiratot a Kormány nevében aláírja, továbbá gondoskodjék a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat

– a bírósági nyilvántartásba vételt követõen – Magyar Közlönyben történõ közzétételérõl.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: szöveg szerint azonnal

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1174/2010. (VIII. 18.) Korm. határozata
a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye beszerzésének pénzügyi fedezetével
összefüggõ feladatokról

1. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy a 2011–2012 közötti években a biztonsági okmányok beszerzéséhez

szükséges fedezetet a 2011. évi és a 2012. évi költségvetések tervezése során a belügyminiszter által vezetett

minisztérium fejezetében az adott évben rendelkezésre álló elõirányzatokon belül folyamatosan tervezze be.

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: a 2011. évi és a 2012. évi költségvetések tervezése során

2. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. § (6) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy

a 2010. évben az egyes biztonsági okmányok beszerzésével összefüggõ beszerzési eljárás megindításra kerüljön.

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A miniszterelnök 71/2010. (VIII. 18.) ME határozata
fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (3) bekezdés b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszter

elõterjesztésére – 2010. szeptember 1-jei hatállyal –

Andrásné dr. Teleki Juditot,

dr. Békési Lászlót,

dr. Beszeda Imrét,

dr. Bujdosó Zoltánt,

dr. Czeglédi Csillát,

dr. Domján Gyulát,

dr. Fekete Ivánt,

dr. Fekete Mátyást,

dr. Fodor Bertalant,

dr. Galántainé dr. Máté Zsuzsannát,

dr. Géró Imrét,

dr. György István Csabát,

dr. Horváth Alicét,

dr. Horváth Zoltánt,

dr. Kapa Mátyást,

dr. Károlyi Lászlót,

dr. Kovács Józsefet,

dr. Kovács Tamást,

dr. Kõházi-Kis Ambrust,

dr. Krész Miklóst,

dr. Lakatos Gyulát,

dr. Ludányi Lajost,

Manzné dr. Jäger Mónikát,

dr. Marschall Mariannát,

dr. Márton Sárát,

dr. Melles Hagos Tewolde-t,

dr. Mitev Ariel Zoltánt,
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dr. Monostori Tamást,
M. Tóth Évát,
dr. Müller Anettát,
Nagyné dr. Schmelczer Erikát,
Ormódiné dr. Besir Annát,
dr. Pándi Eriket,
dr. Peres Annát,
dr. Rajki Zoltánt,
dr. Sabjanics Istvánt,
dr. Sallai Jánost,
dr. Sándor Miklóst,
dr. Sári Mihályt,
Szabó Gábort,
Szemethy Imrét,
dr. Szõllõsi Istvánt,
dr. Szûcs Lászlót,
dr. Takács Lászlót,
Tarné dr. Pávich Zsuzsannát,
dr. Tokics Imrét,
dr. Toledo Rodolfo-t,
dr. Vasas Joachimot,
dr. Viskolcz Noémit és
dr. Winkler Gábort

fõiskolai tanárrá

kinevezem.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
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