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A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszere
alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emelésérõl szóló 
2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármû-szavatossági károk 
1971. január 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési
járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról 27088

9/2010. (XII.14.) NGM 
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37/2010. (XII. 14.) VM 
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes
területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ
nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet alapján nyújtott
kiegészítõ nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási
összegekrõl 27098
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és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 14/2010. (XII. 14.) KIM rendelete
a külföldi magyar intézetekrõl

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 36.  §-ának (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a Balassi Intézet létrehozásáról  szóló
309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7.  § (4) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1.  § (3) bekezdése
tekintetében a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról  szóló
1995. évi LXXXIII. törvény 21.  § (1) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a külügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A külföldi magyar intézetek (a továbbiakban: Intézetek) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium) által fenntartott és mûködtetett intézmények, melyek alaptevékenységként a Balassi Intézetnek az R.
3.  § (1) bekezdésében meghatározott feladatait látják el.

(2) Az Intézetek hivatalos elnevezését – cím, telefon- és faxszám, internetes elérhetõség megjelölésével – a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium, a Balassi Intézet, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és a Külügyminisztérium honlapján
nyilvánosságra kell hozni.

(3) Az Intézetek a Magyar Köztársaság címerét, az Intézetek székhelyét és elnevezését feltüntetõ bélyegzõt használnak.

2. Az Intézetek típusai

2. § (1) Az Intézetek típusai: nemzetpolitikai, kultúrdiplomáciai, tudományos és oktatási célokat szolgáló intézet, valamint
a Collegium Hungaricum.

(2) A nemzetpolitikai, kultúrdiplomáciai, tudományos és oktatási célokat szolgáló intézet állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége a Magyar Köztársaság külpolitikai célkitûzéseivel és az egységes külképviseleti irányítás elvével
összhangban a magyarság jó hírének eljuttatása a nemzetek közösségéhez, a tudatos, értékorientált országkép-építés, 
a magyar kulturális örökség nemzetközi megismertetése, valamint hazánk és a fogadó ország közötti kulturális,
oktatási, diplomáciai kapcsolatok ápolása, fejlesztése és kapcsolattartás a fogadó ország magyar közösségeivel.

(3) A Collegium Hungaricum típusú intézet – az R. 3.  § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül – közvetlenül részt vesz
közös tudományos kutatások szervezésében, az ösztöndíjasok fogadásában és elhelyezésében, segíti az ösztöndíjasok 
munkáját és szakmai kapcsolatainak kiépítését. A Collegium Hungaricum tudományos kutatásokat végez, és
eredményeit rendszeresen közzéteszi.

3. Az Intézetek mûködése

3. § (1) Az Intézetek éves munkaterv és költségvetés alapján mûködnek. Az Intézetek éves költségvetését és az éves
munkatervet a Balassi Intézet vezetõje hagyja jóvá. Az Intézetek éves munkatervét az R. 2/A.  § (1) bekezdése
értelmében meghatározott Szakmai Tanácsadó Testület az R. 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott eljárás
keretében véleményezi.

(2) A Collegium Hungaricum munkaterve elkülönített tudományos munkatervet is tartalmaz.

4. Az Intézetek finanszírozása

4. § (1) Az Intézetek fenntartása állami feladat, fenntartásukhoz és mûködésükhöz szükséges kiadási és bevételi elõirányzatot
– a Balassi Intézet éves költségvetésének részeként – a Minisztérium költségvetési fejezete tartalmazza.
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(2) Az Intézetek programjai finanszírozásához más, nem költségvetési támogatásokat is igénybe vehet, vállalkozási
tevékenységet nem folytathatnak.

(3) Az Intézetek pénzügyi-gazdasági feladatai irányítását és felügyeletét a Balassi Intézet vezetõje látja el.

5. Az Intézetek szervezete

5. § (1) Az Intézetek vezetõje az igazgató, akit a Balassi Intézet vezetõjének javaslatára a miniszter – a köztisztviselõk tartós
külszolgálatáról  szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – a tartós külszolgálatra
kihelyezés idõtartamára nevez ki. Az igazgató felett a kinevezési és felmentési jogkört – amennyiben a külföldi magyar
intézet létrehozásáról nemzetközi szerzõdés rendelkezik, vagy viszonosság alapján jött létre a külügyminiszter
egyetértésével – a közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter), az egyéb munkáltatói jogokat
a Balassi Intézet vezetõje gyakorolja.

(2) Az igazgató külszolgálata idejére a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény szerint osztályvezetõi
munkakör betöltésére  szóló kinevezést kap.

(3) Az igazgató munkáját szükség esetén igazgatóhelyettes(ek) segíti(k).
(4) Amennyiben a fogadó ország lehetõvé teszi, illetve nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság alapján lehetõség van,

a külügyminiszter a miniszter javaslatára a külföldi magyar intézet igazgatóját, illetve helyettesét diplomata útlevéllel
látja el, és kirendelésük idõtartamára a diplomáciai vagy konzuli képviselet személyzetének tagjává nevezi ki és
nemzetközi jogi státusnak megfelelõ rangot adományoz részükre.

(5) Az Intézetek vezetõinek kiválasztása során a miniszter figyelembe veszi a külügyminiszternek az adott állomáshelyre
vonatkozó különös feltételeket tartalmazó tájékoztatását.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a külföldi kulturális intézetekrõl  szóló 10/2007. (II. 28.) OKM rendelet.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
igazságügyi és közigazgatási miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 15/2010. (XII. 14.) KIM rendelete
a Klebelsberg Kunó-ösztöndíjról

A Balassi Intézet létrehozásáról  szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.  § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 36.  § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § A Klebelsberg Kunó-ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja, hogy Klebelsberg Kunó szellemi hagyatékát õrizendõ,
a) elõsegítse a külföldi magyar intézetekben, valamint egyéb helyszíneken a magyar nyelv és kultúra külföldi írott és

tárgyi emlékeinek tanulmányozását célzó feladatok végzését;
b) hozzájáruljon a külföldi magyar intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munka sikeres

meg valósításához, ezzel elõsegítve Magyarország sikeres európai integrációját;
c) támogassa bölcsészet- és társadalomtudományi szakemberek, kutatók, oktatók külföldi könyvtári, kézirattári,

múzeumi és levéltári kutatásait, feltárási és forráskiadási munkáit, valamint kulturális és tudományos célú, külföldi
szakmai tanulmányútját.
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2. § (1) Az ösztöndíjat a közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) adományozza.
(2) Az ösztöndíj pályázatát a miniszter rendszeres idõközönként, de évenként legalább egy alkalommal hirdeti meg és

a Balassi Intézet honlapján teszi közzé.
(3) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázat feltételeit, a pályázati anyag kötelezõ tartalmát és benyújtásának

határidejét, az ösztöndíj tartalmát. A pályázati felhívásban meghatározott kutatási prioritásokat a Balassi Intézet az 5.  §
(4) bekezdésében meghatározott intézmények véleményének figyelembevételével alakítja ki.

(4) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázatot elnyert személy és a Balassi Intézet között az ösztöndíj
folyósításának feltételeit rögzítõ szerzõdés – miniszteri döntésnek megfelelõ tartalommal – létrejöjjön.

3. § (1) A pályázaton az vehet részt, aki mesterképzésben vagy a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 158.  §
(5) bekezdése alapján azzal egyenértékû egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik.

(2) A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek a tudományos, illetve mester fokozattal rendelkezõ, vagy eznnek
megszerzése céljából tanulmányokat folytató oktatók vagy kutatók.

4. § (1) Az ösztöndíjban az részesülhet, aki
a) a 3.  §-ban meghatározott feltételeknek megfelel, és
b) a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidõn belül csatolta.

(2) Az ösztöndíj ismételten elnyerhetõ, ha az ösztöndíjas megelõzõ ösztöndíjról  szóló beszámolóját a bíráló bizottság
(a továbbiakban: bizottság) a 8.  § (2) bekezdésben foglaltak szerint kiválóan megfeleltre értékelte.

5. § (1) A pályázatokat a bizottság bírálja el, és az 1.  §-ban megfogalmazott célkitûzések figyelembevételével javaslatot tesz
a miniszternek az ösztöndíj odaítélésére.

(2) A bizottság tagja és elnöke a Balassi Intézet vezetõje.
(3) A bizottság létszáma 13 fõ.
(4) A bizottságba 1-1 tagot delegál az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Országos Levéltár, a Magyar Tudományos

Akadémia, a Magyar Nemzeti Múzeum, a miniszter, a külügyminiszter, a nemzeti erõforrás miniszter. A bizottság tagja
a Bécsi Magyar Történeti Intézet, a Berlini Collegium Hungaricum, a Párizsi Magyar Intézet, a Római Magyar Akadémia
és a Moszkvai Magyar Tudományos és Tájékoztatási Központ igazgatója.

(5) A bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik.

6. § (1) A pályázatokat a bizottság tagjai a pályázati anyag alapján értékelik.
(2) A formailag hibás pályázatokat a bizottság érdemi elbírálás nélkül elutasítja, és errõl a pályázót értesíti.
(3) A bizottság az ösztöndíj odaítélésére vonatkozó javaslatát egyszerû szavazattöbbség alapján teszi meg,

szavazategyenlõség esetén az elnök dönt.
(4) A pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a Balassi Intézet honlapján teszi közzé.

7. § (1) Az ösztöndíj idõtartama a pályázó által benyújtott pályázati munkaterv figyelembevételével hozott bizottsági
javaslatnak megfelelõen 1 és 5 hónap közötti terjedelmû lehet.

(2) Kivételesen indokolt esetben, ha az ösztöndíj idõtartama az 5 hónapot nem éri el, az Ösztöndíjas kérelmére
az ösztöndíj idõtartama legfeljebb 5 hónapig terjedõ idõtartamra meghosszabbítható. Az ösztöndíj
meghosszabbításáról a Balassi Intézet vezetõje dönt a bizottság véleményének figyelembevételével.

(3) Az ösztöndíj szállást vagy szállásköltség-hozzájárulást, megélhetést biztosító, igazolás nélküli elismert költségként
adóköteles személyi juttatást, elszámolási kötelezettséggel dologi juttatást és útiköltség-térítést (a legrövidebb
közvetlen útra Magyarország és a megpályázott város között egy alkalommal oda-vissza) tartalmaz. A pályázati
felhívás ettõl eltérõ is lehet.

8. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíj leteltekor jelentést készít az elvégzett feladatokról. Az ösztöndíjas az ösztöndíj befejezését
követõ három 3 hónapon belül részletes beszámolót ad a bizottságnak a vállalt feladatok teljesítésérõl, amit
tevékenysége eredményeinek dokumentálásával támaszt alá.

(2) A bizottság a beszámolót értékeli, az értékelés háromfokozatú: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem megfelelt.
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9. § (1) Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Balassi Intézet költségvetési
elõirányzatában tervezett forrása biztosítja.

(2) A pályázott évben fel nem használt ösztöndíj a következõ pénzügyi évben nem vehetõ igénybe.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról  szóló 27/2007. (VI. 15.) OKM rendelet.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
igazságügyi és közigazgatási miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 7/2010. (XII. 14.) NGM rendelete
a 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

A Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény 125.  § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  §
m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk
foglalkoztatottakra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelõ és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is
mûködõ munkáltatónál, illetve az ilyen jellegû munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

2.  § A 2011. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtõl  való eltéréssel járó – munkarend a következõ:
a) március 19., szombat munkanap,

március 14., hétfõ pihenõnap,
b) november 5., szombat munkanap,

október 31., hétfõ pihenõnap.

3.  § Az általánostól eltérõ munkaidõ-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a Munka
Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény 118.  § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérõen is meghatározható.

4.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és 2011. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 8/2010. (XII. 14.) NGM rendelete
a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszere alapján 
fizetett baleseti kártérítési járadékok emelésérõl  szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, 
valamint a gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti rendszere alapján 
fizetett baleseti kártérítési járadékokról  szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (4) bekezdés n) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 1998. évi
költségvetésérõl  szóló 1997. évi CXLVI. törvény 89.  § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok
emelésérõl  szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet 1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § A gépjármûvek kötelezõ felelõsségbiztosítása alapján az 1991. július 1. napja elõtt bekövetkezett
káreseményekkel kapcsolatban a Magyar Államot terhelõ, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési
járadékok, valamint a forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2011. január 1-jétõl a 2010.
december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 3,5 százalékkal emelkednek.”

2.  § A gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról  szóló
12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § Az 1.  §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a költségpótló baleseti kártérítési
járadékok 2011. január 1-jétõl a 2010. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest
3,5 százalékkal emelkednek.”

3.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy rendelkezései a 2011. január hónapra fizetendõ baleseti
kártérítési járadékra is alkalmazandók.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 9/2010. (XII.14.) NGM rendelete
a textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeirõl  szóló 
25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet módosításáról

A fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 56.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeirõl  szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 13.  § (2) bekezdésében a „96/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv” szövegrész helyébe
a „2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv” szöveg lép.

2.  § Az R. 16.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet
1. a kétkomponensû textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereirõl  szóló 96/73/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
2. a háromkomponensû textilszálkeverékek mennyiségi elemzésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl
szóló 73/44/EGK tanácsi irányelvnek,
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3. a kétkomponensû textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereirõl  szóló 96/73/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez  való hozzáigazítása céljából történõ
módosításáról  szóló 2006/2/EK bizottsági irányelvnek,
4. a kétkomponensû textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereirõl  szóló 96/73/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez  való hozzáigazítása céljából történõ
módosításáról  szóló 2007/4/EK bizottsági irányelvnek,
5. a textiltermékek elnevezésérõl  szóló 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
6. a textiltermékek elnevezésérõl  szóló 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és V. mellékletének
a mûszaki fejlõdéshez  való hozzáigazítása céljából történõ módosításáról  szóló 2009/121/EK bizottsági irányelvnek,
7. a kétkomponensû textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereirõl  szóló 96/73/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez  való hozzáigazítása céljából történõ
módosításáról  szóló 2009/122/EK bizottsági irányelvnek és
8. a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról  szóló okmány
II. melléklet 1. rész F. pont (2) bekezdésének
 való megfelelést szolgálja.”

3.  § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4.  § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.

5.  § Ez a rendelet
1. a textiltermékek elnevezésérõl  szóló 2009. január 14-i 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
2. a textiltermékek elnevezésérõl  szóló 2009. január 14-i 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és

V. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez  való hozzáigazítása céljából történõ módosításáról  szóló 2009. szeptember
14-i 2009/121/EK bizottsági irányelvnek és

3. a kétkomponensû textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereirõl  szóló 96/73/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez  való hozzáigazítása céljából történõ
módosításáról  szóló 2009. szeptember 14-i 2009/122/EK bizottsági irányelvnek
 való megfelelést szolgálja.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 9/2010. (XII. 14.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelethez

A textilszálak táblázata
A B C

Sor-
szám

Elnevezés A szál leírása

1. Gyapjú A juh (Ovis aries) bundájából származó szál.
2. Alpaka, láma, teve, kasmír, moher,

angora (nyúl), vikunya, yak,
guanako, kasgóra, hód, vidra,
a megnevezés után „gyapjú” vagy
„szõr” megjelöléssel vagy anélkül

Az alábbi állatok szõre: alpakakecske, láma, teve, kasmirkecske,
angorakecske, angoranyúl, vikunya, yak, guanakoláma, kasgórakecske,
hód, vidra.

3. Állati szõr, az állatfajta
megadásával vagy anélkül (pl.
marhaszõr, házikecskeszõr, lószõr)

Különbözõ állatok szõre, amennyiben azok nem tartoznak az 1. és a
2. pont alá.
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4. Selyem Olyan szál, amit kizárólag a selyemfonal-kibocsátó rovar gubójából
nyernek.

5. Pamut A gyapotnövény (Gossypium) tokjából származó szál.
6. Kapok A kapok (Ceiba pentandra) gyümölcsének belsejébõl származó szál.
7. Len A len (Linum usitatissimum) szárából (kóróból) származó rostszál.
8. Kender A kender (Cannabis sativa) szárából származó rostszál.
9. Juta A Corchorus olitorius és a Corchorus capsularis szárából származó

rostszál. A jutával azonos módon kell eljárni a következõ
rostnövényekbõl származó rostszálakkal: Hibiscus cannabinus, Hibiscus 
sabdariffa, Abultilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata.

10. Manilakender A Musa textilis szárát burkoló levelekbõl nyert rostszál.
11. Alfafû A Stipa tenacissima leveleibõl nyert rostszál.
12. Kókusz A Cosos nucifera gyümölcsérõl származó rostszál.
13. Seprûzanót Másképpen: Ginszter. A Cytisus scoparius, illetve a Spartium junceum

ágából nyert rostból készült szál.
14. Rami A Boehmeria nivea és a Boehmeria tenacissima szárából nyert rostszál.
15. Szizál Az Agave sisalana levelébõl nyert rostszál.
16. Indiai kender Másképpen: Sunn. A Crotalaria juncea rostjából készült szál.
17. Mexikói szizál Másképpen: Henequen. Az Agave fourcroydes rostjából készült szál.
18. Agávé Másképpen: Maguey. Az Agave cantala rostjából készült szál.
19. Acetát Kevesebb mint 92%, azonban legalább 74% acetilezett hidroxil

csoportú cellulózacetátból készült szál.
20. Alginát Az alginsav fémsóiból készült szál.
21. Rézoxid-szál Másképpen: Kupro. Rézoxidammóniák eljárás szerint készült regenerált 

cellulózszál.
22. Modál Módosított viszkóz eljárással elõállított nagy szakítószilárdságú és

nedves modulusú regenerált cellulózszál. A szakítószilárdság (BC)
szabványos állapotban és az 5%-os megnyúláshoz szükséges erõ (BM):
BC (cN)>=1,3 ÖT+2T
BM (cN)>=0,5 ÖT,
ahol T az átlagos lineáris sûrûség decitexben.

23. Fehérjeszál Természetes fehérjébõl nyert, vegyszerekkel regenerált és stabilizált
szál.

24. Triacetát Cellulózacetátból elõállított szál, amelyben a hidroxil-csoportoknak
legalább 92%-a acetilezett.

25. Viszkóz Viszkóz eljárással készült, regenerált cellulózból álló végtelen és vágott 
szál.

26. Akril Olyan lineáris makromolekulákból elõállított szál, melynek lánca
legalább 85 tömegszázalék akrilnitrilbõl épül fel.

27. Poliklorid Olyan lineáris makromolekulából elõállított szál, melynek lánca több
mint 50 tömegszázalék vinilklorid vagy vinilidénklorid monomer
egységeket tartalmazó makromolekulákból áll.

28. Fluorszál Lineáris makromolekulákból álló szál, amelyet alifás fluor-karbon
monomerekbõl nyernek.

29. Modakril Lineáris makromolekulákból álló szálak, melyek láncai 50%-nál több,
de 85%-nál kevesebb tömegszázaléknyi akrilnitrilbõl épülnek fel.

30. Poliamid vagy nejlon A láncban legalább 85%-ban alifás vagy ciklo-alifás egységekhez
kapcsolódó, ismétlõdõ amidkötéseket tartalmazó szintetikus, lineáris
makromolekulákból álló szál.

31. Aramid Szintetikus lineáris makromolekulákból álló szál, amely aromás
csoportokhoz kapcsolódó amid- vagy imidkötésekbõl áll, amelyek
legalább 85%-a közvetlenül kapcsolódik két aromás gyûrûhöz, és
az esetlegesen jelenlevõ imidkötések száma nem haladja meg
az amidkötésekét.

32. Poliimid Szintetikus lineáris makromolekulákból álló szál, amely ismétlõdõ
imidegységeket tartalmaz.
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33. Lyocell Egy szerves oldószerrel és oldatból történõ szálképzési eljárással,
származékok képzõdése nélkül elõállított regenerált cellulózszál.

34. Polilaktid A láncban legalább 85% természetesen elõforduló cukrokból származó 
tejsavészter-egységet tartalmazó, lineáris makromolekulákból álló szál, 
amelynek olvadási hõmérséklete legalább 135 °C.

35. Poliészter Olyan lineáris makromolekulákból álló szál, amelynek láncai legalább 
85 tömegszázalékban tereftálsavészterbõl állnak.

36 Polietilén Nem helyettesített, alifás szénhidrogénekbõl összetevõdõ, telített
lineáris makromolekulákból álló szál.

37. Polipropilén Szálak lineárisan telített alifás szénhidrogénekbõl, amelyek minden
második szénatomjához egy izotaktikus elrendezésû metilcsoport
kapcsolódik további helyettesítés nélkül.

38. Polikarbamid Lineáris makromolekulákból álló szál, amelynek lánca ismétlõdõ
(NH-CO-NH) funkcionális csoportot tartalmaz.

39. Poliuretán Olyan lineáris makromolekulákból álló szál, amelynek láncai ismétlõdõ
funkcionális uretáncsoportokkal rendelkeznek.

40. Vinilszál Lineáris makromolekulákból álló szál, amelynek láncai különbözõ
acetalezettségi fokú polivinilalkoholból épülnek fel.

41. Trivinil Szál három különbözõ vinilmonomerbõl, amely akrilnitrilbõl, klórozott
vinilmonomerbõl és egy harmadik vinilmonomerbõl tevõdik össze,
amelyek közül egyik sem tesz ki 50% tömeghányadot.

42. Elasztodién Elasztikus szál, amely természetes vagy szintetikus poliizoprénbõl áll
egy vagy több polimerizált dienbõl, egy vagy több vinilmonomerrel
vagy anélkül, és amely szálirányú húzóerõ hatására eredeti hosszának
háromszorosára nyúlik meg, majd tehermentesítés után azonnal
visszanyeri megközelítõleg a kiindulási hosszát.

43. Elasztán Elasztikus szál, amely legalább 85 tömegszázalékban szegmentált
poliuretánból áll, és amely húzóerõ hatására eredeti hosszának
háromszorosára nyúlik meg, majd tehermentesítés után azonnal
visszanyeri megközelítõleg a kiindulási hosszát.

44. Üvegszál Üvegbõl készült szál.
45. Elnevezés annak az anyagnak

megfelelõen, amelybõl a szálak
összetevõdnek, pl. fém (fémes,
fémezett), azbeszt, papír, „szál”
vagy „fonal” kiegészítéssel vagy
anélkül

Különbözõ vagy újszerû anyagból készült szálak, amelyek
az elõzõekben nincsenek felsorolva.

46. Elaszto-multiészter Két vagy több vegyileg megkülönböztethetõ lineáris molekula
(amelyek egyike sem haladja meg a teljes tömeg 85%-át)
kölcsönhatása által, két vagy több megkülönböztethetõ szakaszban
létrehozott szál, amelyben az észtercsoport alkotja a meghatározó
egységnyi mennyiséget (legalább 85%), és amely – megfelelõ kezelést
követõen – eredeti hosszának másfélszeresére kinyújtva, majd
elengedve, rövid idõ alatt lényegében visszanyeri eredeti hosszát.

47. Elasztolefin Legalább 95%-ban (tömegszázalékban) részben keresztkötéseket
tartalmazó makromolekulákból álló, etilénbõl és legalább egy másik
olefinbõl elõállított szál, amely eredeti hosszának másfélszeresére
kinyújtva, majd elengedve rövid idõ alatt lényegében visszanyeri
eredeti hosszát.

48. Melamin Legalább 85 tömegszázalékban melaminszármazékok keresztkötéses
láncmolekuláiból álló szál.

„
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2. melléklet a 9/2010. (XII. 14.) NGM rendelethez
„4. melléklet a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelethez

Egyezményes járulékanyag-hányadok
A B C

Sor-
szám

Szál %

1–2. Gyapjú és szõrök
 fésült szálak 18,25
 kártolt szálak 17,00

3. Szõrök
 fésült szálak 18,25
 kártolt szálak 17,00
Lószõr
 fésült szálak 16,00
 kártolt szálak 15,00

4. Selyem 11,00
5. Pamut

 szokásos szálak 8,50
 mercerezett szálak 10,50

6. Kapok 10,90
7. Len 12,00
8. Kender 12,00
9. Juta 17,00

10. Manilakender 14,00
11. Alfafû 14,00
12. Kókusz 13,00
13. Seprûzanót 14,00
14. Rami (fehérített szálak) 8,50
15. Szizál 14,00
16. Indiai kender 12,00
17. Mexikói szizál 14,00
18. Agáve 14,00
19. Acetát 9,00
20. Alginát 20,00
21. Rézoxid-szál 13,00
22. Modál 13,00
23. Fehérjeszál 17,00
24. Triacetát 7,00
25. Viszkóz 13,00
26. Akril 2,00
27. Poliklorid 2,00
28. Fluorszál 0,00
29. Modakril 2,00
30. Poliamid vagy nejlon

 vágott szál 6,25
 végtelen szál 5,75

31. Aramid 8,00
32. Poliimid 3,50
33. Lyocell 13,00
34. Polilaktid 1,50
35. Poliészter

 vágott szál 1,50
 végtelen szál 1,50

36. Polietilén 1,50
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37. Polipropilén 2,00
38. Polikarbamid 2,00
39. Poliuretán

 vágott szál 3,50
 végtelen szál 3,00

40. Vinil 5,00
41. Trivinil 3,00
42. Elasztodién 1,00
43. Elasztán 1,50
44. Üvegszál

 végtelen szál 5 mm átmérõ felett 2,00

 végtelen szál 5 mm átmérõig 3,00
45. Fémszál 2,00

Fémezett szál 2,00
Azbesztszál 2,00
Papírfonal 13,75

46. Elaszto-multiészter 1,50
47. Elasztolefin 1,50
48. Melamin 7,00

„

3. melléklet a 9/2010. (XII. 14.) NGM rendelethez

1. Az R. 6. melléklet I. fejezet I. 6. pont elsõ bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„I.6. A vizsgálati minta elõkezelése
Ha valamely anyagot a [textiltermékek elnevezésérõl  szóló, 2009. január 14-i 2008/121/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 12. cikke f) pontjában leírt] százalékos számításokhoz nem szabad figyelembe venni, azt elõször el kell
távolítani egy olyan módszerrel, amely egyik szálkomponensre sincs hatással.”

2. Az R. 6. melléklet IV. fejezetének „AZ EGYES MÓDSZEREK – ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT” helyébe a következõ táblázat lép:

„AZ EGYES MÓDSZEREK – ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
A B C

Mód-
szer

Alkalmazási terület
Reagens

Oldható komponens Oldhatatlan komponens

1. Acetát Bizonyos más szálak Aceton
2. Egyes fehérjeszálak Bizonyos más szálak Hipoklorit
3. Viszkóz, rézoxid-szál vagy

meghatározott típusú modál
Pamut, elasztolefin vagy melamin Hangyasav és cinkklorid

4. Poliamid vagy nejlon Bizonyos más szálak Hangyasav, 80 tömeg%-os
5. Acetát Triacetát, elasztolefin vagy

melamin
Benzinalkohol

6. Triacetát vagy polilaktid Bizonyos más szálak Diklórmetán
7. Egyes cellulózszálak Poliészter, elaszto-multiészter

vagy elasztolefin
Kénsav, 75 tömeg%-os

8. Akril, meghatározott modakril-
vagy meghatározott poliklorid
szálak

Bizonyos más szálak Dimetilformamid

9. Egyes polikloridok Bizonyos más szálak Széndiszulfid/aceton, 55,5/44,5
térfogat %-os

10. Acetát Bizonyos polikloridok, elasztolefin
vagy melamin

Jégecet
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11. Selyem Gyapjú, szõr, elasztolefin vagy
melamin

Kénsav, 75 tömeg%-os

12. Juta Egyes állati eredetû szálak Nitrogéntartalom módszer
13. Polipropilén Bizonyos más szálak Xilol
14. Bizonyos más szálak Poliklorid szálak (a vinilklorid

homopolimerjei), elasztolefin vagy 
melamin

Koncentrált kénsav módszer

15. Poliklorid szálak, egyes
modakrilok, egyes elasztánok,
acetátok, triacetátok

Bizonyos más szálak Ciklohexanon

16. Melamin Pamut vagy aramid Forró hangyasav, 90 tömeg%-os
„

3. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „1. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. gyapjú (1), állati szõr (2) és (3), selyem (4), pamut (5), len (7), kender (8), juta (9), manilakender (10), alfafû (11),
kókuszrost (12), seprûzanót (13), rami (14), szizál (15), rézoxid-szál (21), modál (22), fehérjeszál (23), viszkóz (25), akril
(26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és melamin (48).
Ez a módszer semmilyen körülmények között nem alkalmazható olyan acetátszálak esetében, amelyeknek a felületét
deacetilezték.”

4. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „1. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a melamin szálak
esetében, amelyeknél a ‘d’ értéke 1,01.”

5. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „2. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. pamut (5), rézoxid-szál (21), viszkóz (25), akril (26), poliklorid (27), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35),
polipropilén (37), elasztán (43), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46) elasztolefin (47) és melamin (48).
Ha különbözõ fehérjeszálak vannak jelen, akkor a módszerrel ezek összes tömege határozandó meg és nem egyedi
mennyiségük.”

6. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „2. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve pamut, viszkóz,
modál és melamin szálak esetén, melyekhez ‘d’ = 1,01, és fehérítetlen pamut esetén, melyhez ‘d’ = 1,03.”

7. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „3. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. pamut (5), elasztolefin (47) és melamin (48).
Ha modál szálat találunk a keverékben, egy elõ zetes vizsgálatot kell elvégezni annak megállapítására, hogy oldódik-e
a reagensben.
A módszer nem alkalmazható olyan keverékekhez, melyekben a pamutot erõs kémiai roncsoló hatás érte, vagy
melyekben a viszkóz vagy a rézoxid-szál (cupro) részlegesen oldhatóvá vált, bizonyos teljesen el nem távolítható
színezékek és kikészítõ anyagok jelenléte  miatt.”

8. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „3. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános utasításokban meghatározottak szerint számítandók. A ‘d’ értéke pamut esetében
1,02, melamin esetében 1,01, elasztolefin esetében pedig 1,00.”

9. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „4. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. gyapjú (1), állati szõr (2) és (3), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliklorid (27),
poliészter (35), polipropilén (37), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és melamin (48).

27094 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 189. szám



A fent említetteknek megfelelõen, ezt a módszert gyapjúkeverékekre is lehet alkalmazni, de ahol a gyapjútartalom
meghaladja a 25%-ot, a 2. módszert kell alkalmazni (a gyapjút lúgos nátriumhipoklorit oldattal kell kioldani).”

10. Az R. 6. melléklet IV. fejezet a „4. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a melamin szálak
esetében, melyeknél a ‘d’ értéke 1,01.”

11. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „5. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. triacetát (24), elasztolefin (47) és melamin (48).”

12. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „5. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A 'd' értéke 1,00, kivéve a melamin szálak
esetében, ahol a ‘d’ értéke 1,01.”

13. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „6. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. gyapjú (1), állati szõr (2) és (3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid
vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és melamin (48).
Megjegyzés:
Az olyan triacetát szálak, amelyeket részlegesen hidrolízishez vezetõ kikészítésnek vetettek alá, már nem teljes
mértékben oldódnak ebben a reagensben. Ilyen esetekben a módszer nem alkalmazható.”

14. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „6. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános utasításokban meghatározottak szerint számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a poliészter,
elaszto-multiészter, elasztolefin és melamin szálak esetében, amelyeknél a ‘d’ értéke 1,01.”

15. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „7. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. poliészter (35), elaszto-multiészter (46) és elasztolefin (47).”

16. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „8. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. gyapjú (1), állati szõr (2) és (3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), poliamid vagy nejlon
(30), poliészter (35), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és melamin (48).
A módszer egyaránt alkalmas elõ zetesen metallizált színezékkel színezett akrilok és egyes modakrilok esetében,
ugyanakkor nem alkalmas olyan szálaknál, amelyeket krómos utánkezeléssel színeztek.”

17. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „8. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál meghatározottak szerint számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a gyapjú,
a pamut, a rézoxid-szál, a modál, a poliészter,az elaszto-multiészter és a melamin esetében, amelyek tekintetében a ‘d’
értéke 1,01.”

18. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „9. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. gyapjú (1), állati szõr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid
vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46) és melamin (48).
Ha a keverék gyapjú- vagy selyemtartalma nagyobb 25%-nál, a 2. módszert kell használni.
Ha a keverék poliamid- vagy nylontartalma nagyobb 25%-nál, a 4. módszert kell használni.”

19. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „9. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a melamin szálak
esetében, amelyeknél a ‘d’ értéke 1,01.”
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20. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „10. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. meghatározott poliklorid szálak (27), mégpedig PVC-szálak akár utánklórozottak, akár nem, elasztolefin (47) és
melamin (48).”

21. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „11. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. gyapjú (1), állati szõr (2) és (3), elasztolefin (47) és melamin (48).”

22. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „11. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános utasításokban meghatározottak szerint számítandók. A ‘d’ értéke gyapjú esetében 0,985,
elasztolefin esetében 1,00, a melamin esetében pedig 1,01”.

23. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „13. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. gyapjú (1), állati szõr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), acetát (19), rézoxid-szál (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz
(25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46) és melamin (48).”

24. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „13. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a melamin szálat,
ahol a ‘d’ értéke 1,01.”

25. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „14. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
Ez a módszer, az idegenanyagok eltávolítása után, a következõ szálakból álló kétkomponensû keverékekhez
alkalmazható:
1. pamut (5), acetát (19), rézoxid-szál (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz (25), egyes akrilok (26), egyes modakrilok
(29), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), elaszto-multiészter (46), valamint
2. poliklorid szálak (27) melyek vinilklorid homopolimer alapúak, akár utánklórozottak, akár nem, elasztolefin (47),
valamint melamin (48).
A módszer azokra a modakrilokra alkalmazható, melyek koncentrált kénsavba (sûrûség 20 °C-on: 1,84 g/ml) bemerítve
áttetszõ oldatot adnak.
Ez a módszer alkalmazható a 8. és a 9. módszer helyett.”

26. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „14. Módszer” 2. ALAPELV pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. ALAPELV
A keverék nem poliklorid, nem elasztolefin és nem melamin összetevõjét (vagyis az 1. bekezdés 1. pontjában említett
szálak) tömény kénsavval (relatív sûrûsége 20 °C-on 1,84 g/ml) kell kioldani a keverék ismert száraz tömegébõl.
A poliklorid szálból, elasztolefinbõl és melaminból álló visszamaradt anyagot össze kell gyûjteni és ki kell mosni.
A megszárított anyag lemért tömegét – szükség esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában kell
kifejezni. A második összetevõ százalékos aránya a kettõ különbségébõl állapítandó meg.”

27. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „14. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a melamin szálak
esetében, ahol a ‘d’ értéke 1,01.”

28. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „15. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
Ez a módszer, az idegenanyagok eltávolítása után, a következõ szálakból álló kétkomponensû keverékekhez
alkalmazható:
1. acetát (19), triacetát (24), poliklorid (27), meghatározott modakrilok (29), meghatározott elasztánok (43)
és
2. gyapjú (1), állati szõrök (2) és (3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (cupro) (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26),
poliamid vagy nejlon (30), üvegszál (44), és melamin (48).

27096 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 189. szám



Ha modakril- vagy elasztánszál van a keverékben, egy elõ zetes vizsgálatot kell elvégezni annak megállapítására, hogy
a szál teljes mértékben oldódik-e a reagensben.
A poliklorid tartalmú keverékek elemzéséhez a 9. vagy 14. módszer is alkalmazható.”

29. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „15. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, a következõk kivételével:
akril 0,98., selyem és melamin 1,01.”

30. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „15. MÓDSZER” címû részt követõen a következõ „16. MÓDSZER” címû résszel egészül ki:
„16. MÓDSZER
(Forró hangyasavas módszer)
1. ALKALMAZÁS TERÜLET
Ez a módszer a nem szálas anyagok eltávolítását követõen a következõ összetételû, kétkomponensû keverékek
esetében alkalmazható:
1. melamin (48)
és
2. pamut (5) és aramid (31).
2. ALAPELV
A melamint az ismert száraz tömegû keverékbõl (90 tömegszázalékos) forró hangyasavval oldjuk ki.
A visszamaradt anyag összegyûjtjendõ, kimosandó. A megszárított és megmért anyag tömege szükség esetén
a megfelelõ módon korrigálva a keverék száraz tömegére vonatkoztatott százalékos értékben fejezendõ ki.
A különbség alapján határozható meg a második összetevõ százalékos aránya.
Megjegyzés: Szigorúan ajánlott a hõmérséklet tartományon belül maradni, mivel a melamin oldhatósága
nagymértékben függ a hõmérséklettõl.
3. ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános részben megadottakon túl)
3.1. Eszközök
3.1.1. Legalább 200 ml ûrtartalmú, üvegdugóval ellátott Erlenmeyer-lombik.
3.1.2. Rázó vízfürdõ vagy egyéb olyan eszköz, amely rázni és 90 ± 2°C-on tudja tartani a lombikot.
3.2. Reagensek
3.2.1. Hangyasav (90 tömegszázalékos, relatív sûrûsége 20 °C-on 1,204 g/ml). 890 ml 98–100 tömegszázalékos
hangyasavat (relatív sûrûsége 20 °C-on 1,220 g/ml) egészítsünk ki vízzel 1 literre.
3.2.2. Híg ammóniaoldat: tömény ammóniaoldatból 80 ml-t (relatív sûrûsége 20 °C-on 0,880 g/ml) egészítsünk ki
vízzel 1 literre.
4. VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
Az általános útmutatóban leírtak végrehajtása után a következõk szerint kell eljárni:
A legalább 200 ml-es, üvegdugóval ellátott Erlenmeyer-lombikban található próbadarab minden grammjához 100 ml
hangyasavat kell adni. Üvegdugót rátéve alaposan fel kell rázni, hogy a minta átnedvesedjen. A lombikot rázó
vízfürdõben 90 ± 2 °C-on egy óra hosszat erõteljesen kell rázatni. Hagyni kell a lombikot szobahõmérsékletûre hûlni,
majd a folyadékot egy lemért szûrõtégelyen dekantálni. A szálmaradékot tartalmazó lombikba 50 ml hangyasavat
öntve, kézzel fel kell rázni, és a lombik tartalmát átszûrni a szûrõtégelyen. A visszamaradt szálakat a szûrõtégelyre kell
átvinni úgy, hogy a lombikot kis mennyiségû hangyasavval kell kiöblíteni. A tégelyt leszívással le kell üríteni, ezt
követõen a szálmaradékot ki kell mosni hangyasavval, forró vízzel, híg ammóniaoldattal, végül hideg vízzel, miközben
a tégelyt minden egyes folyadék-hozzáadás után le kell szivatni. Leszívás addig nem alkalmazható, amíg mindegyik
mosófolyadék gravitációs úton teljesen le nem csöpögött. Végül a tégelyt le kell szívatni, meg kell szárítani, le kell
hûteni és meg kell mérni a szálmaradékkal együtt.
Megjegyzés: A hõmérséklet nagyon erõsen befolyásolja a melamin oldhatóságát, ezért gondosan ellenõrizni kell.
5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános utasításokban meghatározottak szerint számítandók. A ‘d’ értéke pamut és aramid
esetében 1,02.
6. A MÓDSZER PONTOSSÁGA
Textilanyagok homogén keveréke esetében az e módszerrel nyerhetõ eredmények megbízhatósági tartománya
95%-os konfidenciaszinten nem nagyobb ± 2-nél.”
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A vidékfejlesztési miniszter 37/2010. (XII. 14.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás
(SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 
2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet
alapján nyújtott kiegészítõ nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó 
támogatási összegekrõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  §
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Hízottbikatartás támogatása

1.  § Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint
az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl  szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 11.  §-a alapján történelmi bázis
jogosultságonként, illetve kiegészítõ történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 60 000 Ft támogatás vehetõ
igénybe.

2. Tejtermelés támogatása

2.  § Az R. 12.  §-a alapján a tejtermelõ történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 6 Ft támogatásra jogosult.

3. Anyatehéntartás támogatása

3.  § Az R. 13–19.  §-ai alapján anyatehenenként termeléshez kötötten legfeljebb 40 000 Ft, termeléstõl elválasztva
történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 10 450 Ft támogatás vehetõ igénybe.

4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása

4.  § Az R. 20.  §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 20 000 Ft támogatás vehetõ igénybe.

5. Anyajuhtartás támogatása

5.  § Az R. 21–25.  §-ai alapján anyajuhok után egyedenként legfeljebb 1750 Ft támogatás vehetõ igénybe. Amennyiben
a mezõgazdasági termelõ juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként
legfeljebb 1400 Ft.

6. Kedvezõtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítõ támogatása

6.  § Az R. 26.  §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 1930 Ft anyajuh kiegészítõ támogatás vehetõ
igénybe.

7. Dohány termesztésének támogatása

7.  § (1) Az R. 28.  §-a alapján, a Burley dohány-termesztési támogatás keretében, történelmi bázis jogosultságonként
legfeljebb 84 800 Ft támogatás vehetõ igénybe.

(2) Az R. 28.  §-a alapján, a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében, történelmi bázis jogosultságonként
legfeljebb 244 500 Ft támogatás vehetõ igénybe.
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8. Héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása

8.  § Az R. 29.  §-a alapján héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 33 250 Ft
támogatás vehetõ igénybe.

9. Rizs termesztésének támogatása

9.  § Az R. 30–31.  §-ai alapján a rizs termesztésének támogatása jogcímen termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb
64 000 Ft termeléstõl elválasztva történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 35 250 Ft támogatás vehetõ igénybe.

10. A támogatási keret túllépése

10.  § A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezõgazdasági termelõnél
a túllépés mértékével megegyezõen – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

11. Záró rendelkezések

11.  § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

12.  § Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint
az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl  szóló 22/2010. (III.16.) FVM rendelet 24.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az MVH a támogatásra bejelentett állatokról  szóló döntést legkésõbb 2011. január 15-ig közli a mezõgazdasági
termelõvel.”

13.  § (1) A pénzügyi- és gazdasági válság kapcsán mezõgazdasági termelõ vállalkozások részére a központi költségvetésbõl
nyújtandó átmeneti állami támogatás igénybevételének eljárási szabályairól  szóló 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet] 1.  § 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. átmeneti állami támogatás: a 2009/C 261/02. számú bizottsági közleménnyel módosított, az Ideiglenes közösségi
keretrendszer a finanszírozási lehetõségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez
a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban elnevezésû 2009/C 83/01. számú bizottsági közlemény 4.2. pontjában,
valamint a finanszírozási lehetõségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi 
pénzügyi és gazdasági válságban alkalmazott ideiglenes közösségi keretszabályról  szóló, 2011. évre vonatkozó
bizottsági közlemény 2.2. pontjában meghatározott állami támogatás;”

(2) A 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet 3.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A támogatás nyújtásáról döntõ szerv külön jogszabály vagy pályázati felhívás alapján a mezõgazdasági termelõ
vállalkozásoknak átlátható formában átmeneti állami támogatást nyújthat. Ha az átmeneti állami támogatás 2010.
december 31-éig kerül odaítélésre, akkor az összes átmeneti állami támogatás támogatástartalma a 2008. január 1. és
2010. december 31. közötti idõszakban vállalkozásonként nem haladhatja meg a tizenötezer eurós értékhatárt
figyelemmel a (2)–(4) bekezdésekben foglaltakra. Ha az átmeneti állami támogatás 2011. január 1-jétõl kerül
odaítélésre, akkor az összes átmeneti állami támogatás támogatástartalma a 2008. január 1. és 2011. december 31.
közötti idõszakban vállalkozásonként nem haladhatja meg a tizenötezer eurós értékhatárt figyelemmel
a (2)–(4) bekezdésekben foglaltakra.
(2) Ha az átmeneti állami támogatás 2010. december 31-éig kerül odaítélésre, akkor egy mezõgazdasági termelõ
vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2010. december 31-e között odaítélt átmeneti állami támogatás és
a mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma együttesen
nem haladhatja meg a tizenötezer eurónak megfelelõ forintösszeget. Ha az átmeneti állami támogatás 2011. január
1-jétõl kerül odaítélésre, akkor egy mezõgazdasági termelõ vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2011. december 31-e
között odaítélt átmeneti állami támogatás és a mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) rendelet hatálya alá
tartozó támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg a tizenötezer eurónak megfelelõ
forintösszeget.”
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(3) A 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet a 3. §-t követõen a következõ 3/A–3/B.  §-sal egészül ki:
„3/A.  § A mezõgazdasági termelõ vállalkozás e rendelet szerinti átmeneti állami támogatás iránti kérelmét vagy
pályázatát legkésõbb 2011. március 31-éig nyújthatja be a támogatás nyújtásáról döntõ szervnek.
3/B.  § E rendelet szerinti átmeneti állami támogatás odaítélésérõl 2011. január 1-jétõl kizárólag az Európai Bizottság
vonatkozó jóváhagyó határozatának tagállam általi kézhezvételét követõen lehet 2011. december 31-éig határozatot
hozni. Az Európai Bizottság jóváhagyó határozata kézhezvételének idõpontjáról az agrárpolitikáért felelõs miniszter
közleményt ad ki.”

(4) A 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet 4.  § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Átmeneti állami támogatás csak akkor nyújtható, ha:
a) a támogatás nyújtásáról döntõ szerv megbizonyosodott arról, hogy a mezõgazdasági termelõ vállalkozásnak
odaítélt mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó támogatás és az átmeneti állami
támogatás együttes összege nem haladja meg a 3.  § (2) bekezdésében szereplõ mértéket és
b) az adott vállalkozással szemben nem hoztak egy adott támogatást jogellenesnek és a belsõ piaccal
összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetésre kötelezõ határozatot.
(3) A támogatás nyújtásáról döntõ szervnek fel kell hívnia a mezõgazdasági termelõ vállalkozás figyelmét arra, hogy
átmeneti állami támogatásban részesült, és arra, hogy egy mezõgazdasági termelõ vállalkozásnak a 3.  §
(2) bekezdésében foglalt eseteket figyelembe véve 2008. január 1-je és 2010. december 31-e, vagy 2008. január 1-je és
2011. december 31-e között odaítélt, a 3.  § szerinti átmeneti állami támogatás és a mezõgazdasági csekély összegû
(de minimis) rendelet hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg a tizenötezer 
eurónak megfelelõ forintösszeget.”

(5) A 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet 4.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A támogatás nyújtásáról döntõ szerv az elõzõ és az adott évben nyújtott átmeneti állami támogatásról minden év
augusztus 15-éig beszámolót készít az agrárpolitikáért felelõs miniszter részére.”

14.  § Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS),
valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl  szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekrõl  szóló
132/2009. (X. 14.) FVM rendelet azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben alkalmazni kell.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 38/2010. (XII. 14.) VM rendelete
az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § E rendelet alkalmazásában:
1. mezõgazdasági „de minimis” rendelet: az EK-szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott

csekély összegû (de minimis) támogatásokra  való alkalmazásáról  szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági
rendelet;

2. anyajuh: minden olyan, a juh fajhoz tartozó nõivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig már legalább egy ízben 
ellett, vagy legalább egyéves;

3. birtokon tartás: a kérelmezett állatnak a mezõgazdasági termelõ tenyészetében, meghatározott ideig történõ tartása;
4. mezõgazdasági termelõ: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás

(SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével
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kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: a támogatási rendelet) 2.  §
11. pontja szerinti mezõgazdasági termelõ.

2.  § (1) E rendelet alapján anyajuh tartásához vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe.
(2) A támogatás igénybevételére a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28.  §-a szerint
regisztrált mezõgazdasági termelõ jogosult, aki a támogatási rendelet 21–25.  §-a szerint anyajuhtartási támogatásban
részesül.

(3) A támogatás mértéke 1240 Ft/anyajuh. A támogatás a támogatási rendelet 21–25.  §-a szerinti támogatás alapját
képezõ állatok után vehetõ igénybe. A támogatás országos szinten a 2010. évre vonatkozóan legfeljebb 840 000 egyed 
után nyújtható. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a támogatási összeg
mezõgazdasági „de minimis” rendelet szerinti nyilvántartása céljából, a 2010. május 1-jén érvényes, az Európai
Központi Bank által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró árfolyamot veszi figyelembe.

(4) A támogatás a Tv. 28.  §-a szerint regisztrált mezõgazdasági termelõnként, naptári évenként egy alkalommal nyújtható, 
és összege termelõnként nem haladhatja meg egy évre vonatkozóan a 2500 eurót, valamint a mezõgazdasági
„de minimis” rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti küszöbértéket.

3.  § (1) Támogatási kérelemnek a támogatási rendelet 24.  § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelem minõsül.
(2) Az MVH határozatban közli a jogosulttal, hogy csekély összegû támogatásban részesül. A csekély összegû

támogatásról hozott határozatnak tartalmaznia kell a mezõgazdasági „de minimis” rendelet pontos címét, az Európai
Közösség Hivatalos Lapjában  való kihirdetése napját, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét
euróban és forintban kifejezve.

(3) A támogatás egyösszegû kifizetésére 2011. április 30-ig kerül sor.

4.  § Az e rendelet alapján nyújtott támogatás a mezõgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá tartozik.

5.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról  szóló 137/2009. (X. 16.) FVM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 39/2010. (XII. 14.) VM rendelete
az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § E rendelet alkalmazásában:
1. mezõgazdasági „de minimis” rendelet: az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott

csekély összegû (de minimis) támogatásokra  való alkalmazásáról  szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági
rendelet;

2. anyakecske: minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nõivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig már legalább
egy ízben ellett, vagy legalább egyéves;

3. birtokon tartás: a kérelmezett állatnak a mezõgazdasági termelõ tenyészetében, meghatározott ideig történõ tartása;
4. kecske ENAR rendelet: a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl  szóló

182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet;
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5. mezõgazdasági termelõ: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás
(SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló 22/2010. (III.16) FVM rendelet (a továbbiakban: a támogatási rendelet) 2.  §
11. pontja szerinti mezõgazdasági termelõ;

6. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: a Közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévõ vállalkozások megmentéséhez és
szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról  szóló 2004. október 1-jei bizottsági közlemény (2004/C
244/02.) 2.1. pontja szerinti vállalkozás;

7. tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérõl
 szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett állattartó a hozzátartozó tartási hellyel együtt.

2.  § (1) E rendelet feltételei szerint anyakecske tartásához vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe.
(2) A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó, a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 28.  §-a
szerint regisztrált mezõgazdasági termelõ jogosult, aki
a) a támogatási kérelmében szereplõ állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a kecske ENAR rendelet szerinti

nyilvántartásban,
b) gondoskodik a szakszerû apaállat-használatról,
c) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti jelölésérõl és folyamatos

nyilvántartásáról, valamint
d) nyilatkozik arról, hogy nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak.

(3) A mezõgazdasági termelõ a támogatási kérelmében megjelölt, a támogatás alapját képezõ állományt köteles
a támogatási kérelem benyújtására elõírt határidõt követõ naptól kezdõdõen 100 naptári napon át birtokán tartani.

(4) A támogatási kérelemben és a beadott dokumentumokban szereplõ adatok helytállóságát, valamint a jelölési és
nyilvántartási kötelezettség teljesítését a kecske ENAR rendelet szerinti adatbázisba bejelentett adatok alapján
adminisztratív és helyszíni ellenõrzés útján a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
ellenõrzi.

(5) A támogatási feltételeknek  való megfelelés helyszíni ellenõrzése során a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös
megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben
létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek
a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági
rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK rendelet) 30. cikk (2) bekezdésének c) pontjában, illetve
(3)–(4) bekezdéseiben, a 31. cikkében, a 41. cikkében, valamint a 42. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában
foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A támogatási feltételeknek  való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során az 1122/2009/EK
rendelet 63. és 66. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

(7) A kecske ENAR rendelet szerinti nyilvántartásba bejelentett adatok helyességéért vagy a bejelentés elmaradásáért,
illetve határidõn túli teljesítéséért a mezõgazdasági termelõ felelõs annak minden jogkövetkezményével együtt.

(8) A támogatás mértéke 3000 Ft/anyakecske. A támogatás országos szinten a 2010. évre vonatkozóan legfeljebb
25 000 egyed után nyújtható.

(9) A támogatás mezõgazdasági termelõnként, 2010. évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, és összege
termelõnként nem haladhatja meg egy évre vonatkozóan a 2500 eurót, valamint a mezõgazdasági „de minimis”
rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerinti küszöbértéket.

(10) Egy anyakecske után a tárgyévben csak egy alkalommal fizethetõ támogatás.
(11) A támogatás egyösszegû kifizetésére 2011. június 30-ig kerül sor.

3.  § (1) A támogatási kérelmet az MVH Központ által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon
2011. január 30-ig kell benyújtani. A nyomtatványnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a mezõgazdasági termelõ azonosítására vonatkozó adatok;
b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok;
c) a támogatási feltételek teljesítésérõl  szóló nyilatkozatok;
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d) a mezõgazdasági termelõ tenyészetére vonatkozó adatok;
e) a kérelmezõ által tartott állatok létszámának és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétének,

a Magyar Juhtenyésztõk és Kecsketenyésztõk Szövetsége által történõ igazolása.
(2) Az MVH a támogatási kérelmeket a benyújtásuk sorrendjében bírálja el, majd határozatban közli a jogosulttal, hogy

csekély összegû támogatásban részesül. A csekély összegû támogatásról hozott határozatnak tartalmaznia kell
a mezõgazdasági „de minimis” rendelet pontos címét, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában  való kihirdetése napját, 
valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét (euróban) kifejezve.

(3) Az MVH a támogatási összeg mezõgazdasági „de minimis” rendelet szerinti nyilvántartása céljából, a kérelem
benyújtása hónapjának elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett két tizedesjegy pontossággal
meghatározott forint/euró árfolyamot veszi figyelembe.

4.  § Az e rendelet keretében nyújtott támogatás a mezõgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá tartozik.

5.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról  szóló 138/2009. (X. 16.) FVM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

Az Országgyûlés 123/2010. (XII. 14.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak 
megválasztásáról  szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló 23/2010. (V. 14.)
OGY határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

az Egészségügyi bizottságba
Tukacs István (MSZP) helyett
Varju Lászlót (MSZP),

a Honvédelmi és rendészeti bizottságba
Borkai Zsolt (Fidesz) helyett
dr. Budai Gyulát (Fidesz),
továbbá
Korondi Miklóst (Jobbik) és
Németh Zsoltot (Jobbik),

a Nemzetbiztonsági bizottságba
Rubi Gergely (Jobbik) helyett
Mirkóczki Ádámot (Jobbik)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Móring József Attila s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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A miniszterelnök 110/2010. (XII. 14.) ME határozata
a 41/2010. (VI. 7.) ME határozat módosításáról

A kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény 47.  § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a helyettes
államtitkárok kinevezésérõl  szóló 41/2010. (VI. 7.) ME határozatot 2010. december 4-ei hatállyal akként módosítom, hogy
a határozatban Olajos Péter tekintetében a „Nemzetgazdasági Minisztérium” megnevezés helyett „Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium”-ot kell érteni.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium   
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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