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2010. december 20., hétfõ

Tar ta lom jegy zék

20/2010. (XII. 20.) MNB 
rendelet

A jegybanki alapkamat mértékérõl 27429

18/2010. (XII. 20.) KIM 
rendelet

A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl 
és hatáskörökrõl szóló 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet módosításáról 27430

17/2010. (XII. 20.) NEFMI 
rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi
szakirányú szakmai továbbképzéssel összefüggõ módosításáról 
és hatályon kívül helyezésérõl 27430

22/2010. (XII. 20.) NFM 
rendelet

A vasúti jármûvezetõi engedélyrõl és a vasúti jármûvezetõi 
tanúsítványról 27432

23/2010. (XII. 20.) NFM 
rendelet

A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre,
a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint
az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosításáról 27438

24/2010. (XII. 20.) NFM 
rendelet

A vasúti jármûvezetõk képzésérõl, hatósági vizsgáztatásáról 
és szakképesítésérõl szóló 32/2003. (V. 20.) GKM rendelet módosításáról 27444

41/2010. (XII. 20.) VM 
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról 27445

42/2010. (XII. 20.) VM 
rendelet

A bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi
lehatárolásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról 27447

43/2010. (XII. 20.) VM 
rendelet

A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának
engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról,
jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet,
valamint a növényi és állati eredetû élelmiszerekben és takarmányokban,
illetve azok felületén található megengedett növényvédõszer-maradékok
határértékérõl, valamint ezek hatósági ellenõrzésérõl szóló 
66/2010. (V. 12.) FVM rendelet módosításáról 27448

304/2010. (XII. 20.) KE 
határozat

A 180/2010. (VI. 2.) KE határozat módosításáról 27478

305/2010. (XII. 20.) KE 
határozat

Bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl 27478

306/2010. (XII. 20.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 27479
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307/2010. (XII. 20.) KE

határozat

Kitüntetés adományozásáról 27480

308/2010. (XII. 20.) KE

határozat

Kitüntetés adományozásáról 27480

111/2010. (XII. 20.) ME

határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról 27481

112/2010. (XII. 20.) ME

határozat

Helyettes államtitkár kinevezésérõl 27481
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2010. (XII. 20.) MNB rendelete

a jegybanki alapkamat mértékérõl

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

Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következõket rendelem el:

1. § A jegybanki alapkamat mértéke 5,75%.

2. § (1) Ez a rendelet 2010. december 21-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl szóló 18/2010. (XI. 29.) MNB rendelet.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 18/2010. (XII. 20.) KIM rendelete

a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl szóló

7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet módosításáról

1. § A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl szóló 7/2010. (III. 26.) MeHVM

rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználása során a nemzeti és kiemelt ünnepek (nemzeti

rendezvények), az Európai Unió 2011-es magyar elnökségével kapcsolatos rendezvények, valamint a Közigazgatási

és Igazságügyi Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb rendezvények szervezését, illetve az ezekhez

kapcsolódó mûszaki, mûvészeti, logisztikai és biztosítási feladatok elõkészítését és lebonyolítását a Hungarofest

Nemzeti Rendezvényszervezõ Nonprofit Kft. látja el.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a kihirdetést követõ második napon hatályát veszti.

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

A nemzeti erõforrás miniszter 17/2010. (XII. 20.) NEFMI rendelete

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szakirányú

szakmai továbbképzéssel összefüggõ módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés l) pontjában,

a 2–4. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés h) pontjában,

az 5. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 6. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gh) alpontjában,

a 7. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés j) pontjában,

a 8. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján,

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

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

1. § (1) Az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.1.) Mellékletének

megjelölése 1. mellékletre módosul.

(2) Az R.1. (1) bekezdéssel módosított megjelölésû 1. melléklet XIII. Az egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó különös

szabályok alcímet követõ XIII. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„XIII.1. Az egészségügyi szakdolgozóra és az egészségügyi tevékenységben közremûködõ egészségügyi

szakképesítéssel nem rendelkezõ személyre az orvosokra vonatkozó különös szabályokat kell értelemszerûen

alkalmazni.
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XIII.2. A legalább a 2. melléklet szerinti szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezõ egészségügyi szakdolgozó

(a továbbiakban: szakdolgozó) azon tevékenységeket, amelyeket a szakképesítésén alapuló kompetenciák alapján

orvosi elrendelésre az orvossal együttmûködve végezhet, orvosi elrendelésre önállóan is elláthatja

a) az osztályvezetõ ápoló vagy vezetõ ápoló vagy vezetõ asszisztens és

b) az osztályvezetõ fõorvos vagy orvosszakmai vezetõ

együttes írásos – a munkáltatói jogkör gyakorlója által jóváhagyott – felhatalmazása (a továbbiakban: felhatalmazás)

alapján.

XIII.3. A felhatalmazás a szakdolgozó részére akkor adható, ha a szakdolgozó az adott tevékenység végzéséhez

szükséges szakmai felkészítést megkapta, és a tevékenység végzéséhez szükséges képességérõl, valamint

a tevékenység megfelelõ kivitelezésérõl a XIII.2. pont a) és b) alpontja szerinti, a felhatalmazást kiadó személyek

a gyakorlatban elõzetesen meggyõzõdtek.

XIII.4. A felhatalmazásban foglaltak alapján a szakdolgozó munkaköri leírását a tevékenység végzése tekintetében

módosítani kell. A felhatalmazás alapján egészségügyi tevékenység önállóan kizárólag a XIII.2. pont a) és b) alpontja

szerinti, a felhatalmazást kiadó személyek irányítási jogkörébe tartozó szervezeti egység keretei között és

tevékenységi körben végezhetõ.

XIII.5. A felhatalmazás alapján végzett tevékenység kivitelezéséért a szakdolgozó felelõs.”

(3) Az R.1. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(4) Az R.1. 1. §-ában a „melléklete” szövegrész helyébe az „1. melléklete” szöveg lép.

2. § Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személyek alap- és mûködési nyilvántartásáról, valamint a mûködési

nyilvántartásban nem szereplõ személyek tevékenységének engedélyezésérõl szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

(a továbbiakban: R.2.) 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 6. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (1)–(2) és (5) bekezdése szerinti eljárásban a hatósági igazolványt, illetve

kivonatot a kérelem beérkezését követõ naptól számított harminc napon belül kell kiállítani.”

3. § Az R.2. 3. § (4) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R.2. 2. melléklet III. pont 11. alpontja.

5. § Hatályát veszti az otthoni szakápolási tevékenységrõl szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja.

6. § Hatályát veszti az ápolói tevékenység kompetenciáiról szóló 3/2010. (I. 26.) EüM rendelet.

7. § Hatályát veszti az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetérõl és mûködésérõl szóló 5/2010.

(II. 16.) EüM rendelet 7. § (4) bekezdésében az „és egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel” szövegrész.

8. § Hatályát veszti a szakképzésrõl szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintû, valamint felsõfokú egészségügyi

szakképesítéssel, egészségügyi fõiskolai végzettséggel vagy felsõoktatási intézményben, orvos- és

egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezõk egészségügyi

szakirányú szakmai továbbképzésérõl szóló 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 4–8. § és az 1. melléklet az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 17/2010. (XII. 20.) NEFMI rendelethez

„2. melléklet a 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelethez

Írásos felhatalmazás legalább a következõ – vagy annak jogszabály alapján megfeleltetett – szakképesítéssel vagy szakképzettséggel

rendelkezõ szakdolgozónak adható:

1. 5.4. szintû OKJ ápoló

2. ápoló (fõiskolai, Bsc)

3. felnõtt szakápoló (1997. december 7-ét megelõzõen szerzett szakképesítés)

4. általános betegápoló (1975. március 1-jét megelõzõen szerzett szakképesítés)

5. körzeti betegápoló (1975. március 1-jét megelõzõen szerzett szakképesítés)

6. csecsemõ- és gyermekápoló

7. mentõápoló

8. radiográfus

9. egészségügyi gyakorlatvezetõ

10. diagnosztikai technológus

11. szülésznõ”

A nemzeti fejlesztési miniszter 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelete

a vasúti jármûvezetõi engedélyrõl és a vasúti jármûvezetõi tanúsítványról

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a vasúti jármûvezetõre kell alkalmazni.

(2) A 11. §-ban, valamint a 19. §-ban foglaltakat az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtetõ vasúti

jármûvezetõre kell alkalmazni.

2. A vasúti jármûvezetõi engedély

2. § (1) A vasúti jármûvezetõi engedély

a) az országos vasúti pályahálózatra vagy

b) az engedélyben meghatározott térségi, elõvárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra

szólhat.

(2) Az országos vasúti pályahálózatra vonatkozó vasúti jármûvezetõi engedéllyel (a továbbiakban: országos engedély)

rendelkezõ vasúti jármûvezetõ az országos vasúti pályahálózattal összeköttetésben lévõ térségi, elõvárosi, helyi, saját

célú vasúti pályahálózaton – amennyiben arra jármûvezetõi tanúsítvánnyal is rendelkezik – is jogosult vasúti jármû

közlekedtetésére.

3. § Az országos engedéllyel egy tekintet alá esik az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Megállapodásban részes más

államban (a továbbiakban: EGT-állam) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat mûködtetõ

mozdonyvezetõk minõsítésérõl szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel

összhangban kiállított vasúti jármûvezetõi engedély.

4. § (1) A vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság) az országos engedélyt a mozdonyvezetõi

engedélyeknek, a kiegészítõ tanúsítványoknak, a kiegészítõ tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint

a mozdonyvezetõi engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi
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irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i 2010/36/EU bizottsági rendeletben meghatározottak

szerint állítja ki.

(2) A közlekedési hatóság az engedélyben meghatározott térségi, elõvárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra

vonatkozó vasúti jármûvezetõi engedélyt az 1. mellékletben meghatározottaknak megfelelõen állítja ki.

(3) A vasúti jármûvezetõi engedélyt a közlekedési hatóság egy eredeti példányban állítja ki. A közlekedési hatóság

a jogosult kérelmére az engedélyrõl másolatot ad ki, az engedélyt egyéb más módon sokszorosítani tilos.

5. § Vasúti jármûvezetõi engedélyt az a személy kaphat, aki

a) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkakört betöltõ munkavállalók szakmai képzésének és

vizsgáztatásának szabályairól szóló rendeletben (a továbbiakban: KR.) foglaltak szerint a vasúti jármûvezetõi

engedélyhez szükséges alapvizsgát letette,

b) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkaköröket betöltõ munkavállalókkal szemben támasztott

egészségügyi követelményekrõl és az egészségügyi vizsgálat rendjérõl szóló kormányrendelet (a továbbiakban:

ER.) szerinti egészségi alkalmassági tanúsítványa érvényes, és abban „vasúti jármûvezetõi munkakör betöltésére

alkalmas” minõsítés szerepel, valamint

c) országos engedély esetében legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik.

6. § (1) A vasúti jármûvezetõi engedély a kiállítását követõ 10 évig hatályos. A vasúti jármûvezetõ munkaviszonyának

megszûnése a vasúti jármûvezetõi engedély hatályát nem érinti.

(2) A közlekedési hatóság a vasúti jármûvezetõi engedély hatályát kérelemre további 10 évre megújítja, ha az engedély

kiadásának feltételei továbbra is fennállnak, és a kérelmezõ igazolja, hogy a KR. szerinti idõszakos vizsgával

rendelkezik, valamint 6 hónapnál nem régebben idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton vett részt, amely

„alkalmas” minõsítéssel zárult. A vasúti jármûvezetõi engedély megújítása iránti eljárásra egyebekben az engedély

kiadása iránti eljárásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell.

7. § (1) A közlekedési hatóság a vasúti jármûvezetõi engedélyben szereplõ adat változása esetén az engedélyt kérelemre

módosítja.

(2) A kérelmezõnek a vasúti jármûvezetõi engedély módosítása iránti kérelem elõterjesztésével egyidejûleg az adat

változását hitelt érdemlõen igazolnia kell.

8. § (1) Az engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárásban a kérelmet a kérelmezõ képviseletében a kérelmezõvel

munkaszerzõdést vagy tanulmányi szerzõdés kötött vasúti társaság, valamint az a képzõszervezet is elõterjesztheti,

amellyel a kérelmezõ tanulói jogviszonyban áll.

(2) Az országos engedély kivételével az engedéllyel kapcsolatos kérelmeket a közlekedési hatóság által rendszeresített

formanyomtatványon kell elõterjeszteni.

(3) A vasúti jármûvezetõi engedély megszerzésének és megújításainak feltételeirõl, valamint az engedéllyel kapcsolatos

eljárásokról a hatóság a hivatalos internetes oldalán tájékoztatót tesz közzé.

9. § (1) A közlekedési hatóság a vasúti jármûvezetõi engedélyt legfeljebb 6 hónapos idõtartamra felfüggeszti, ha az engedély

jogosultja

a) a KR.-ben meghatározott idõszakos hatósági vizsgát vagy soron kívüli idõszakos hatósági vizsgát határidõben

nem teszi le, vagy

b) az ER.-ben meghatározott idõszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton való részvételt

elmulasztja vagy az egészségi alkalmassági vizsgálat „ideiglenesen nem alkalmas” eredménnyel zárul.

(2) A közlekedési hatóság felfüggesztés hatályát megszünteti, ha a vasúti jármûvezetõi engedély jogosultja

az (1) bekezdés szerinti határidõn belül

a) az elmulasztott vagy sikertelen vizsgát pótolja, vagy

b) soron kívüli egészségi vizsgálaton vesz részt, amely „alkalmas” eredménnyel zárul.

(3) A közlekedési hatóság a vasúti jármûvezetõi engedélyt visszavonja, ha

a) a felfüggesztés megszüntetésének feltétele a felfüggesztés idõpontjától számított 6. hónapot meghaladóan nem

teljesül, vagy

b) az ER.-ben meghatározott idõszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálata „nem alkalmas”

eredménnyel zárul.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 193. szám 27433



10. § (1) A közlekedési hatóság a vasúti jármûvezetõi engedélyekrõl nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti az engedély

kiállítására, megújítására, meghosszabbítására, módosítására, lejártára, felfüggesztésére, visszavonására és

elvesztésének, ellopásának vagy megsemmisülésének bejelentésére vonatkozó adatokat.

(2) A nyilvántartás tartalmazza továbbá a vasúti jármûvezetõi engedélyben feltüntetett valamennyi adatot, valamint

az 5. § szerinti feltételek fennálltának ellenõrzésével kapcsolatos adatokat.

(3) A közlekedési hatóság biztosítja, hogy a nyilvántartott adatok az egyes mozdonyvezetõk részére kiadott nemzeti

nyilvántartási szám alapján lekérdezhetõk legyenek.

11. § A közlekedési hatóság indokolással ellátott kérelemre információt szolgáltat a nyilvántartott vasúti jármûvezetõi

engedélyekrõl az EGT-államok vasútbiztonsági hatóságai, az Európai Vasúti Ügynökség, valamint az érintett vasúti

jármûvezetõ foglalkoztató szervezet számára.

3. A vasúti jármûvezetõi tanúsítvány

12. § (1) A vasúti jármû vezetõjének – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

(2) Nem kell a tervezett útvonalra kiterjedõ hatályú tanúsítvánnyal rendelkeznie a vasúti jármû vezetõjének

a) ha a vasúti pályahálózat mûködtetõje a vasúti közlekedés zavarára tekintettel a vonatok elterelésérõl vagy a vasúti

pálya karbantartásáról rendelkezik,

b) a muzeális jellegû vasúti jármû kivételes, egyszeri közlekedtetése esetén,

c) a különleges áruszállító vasúti jármû kivételes, egyszeri közlekedtetése esetén,

d) új vasúti jármû szállítása vagy bemutatása esetén, valamint

e) a vasúti jármûvezetõ képzése vagy vizsgáztatása esetén,

feltéve, hogy a tervezett útvonalra kiterjedõ hatályú tanúsítvánnyal rendelkezõ, a jármûvezetõ nyelvét beszélõ,

a jármû megállítására kiképzett másik jármûvezetõ vezetés közben a jármûvezetõ mellett tartózkodik.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott lehetõség a vasúti pályahálózat mûködtetõjének hozzájárulása esetén

vehetõ igénybe. A (2) bekezdés egyéb pontjaiban meghatározott esetekben a lehetõség igénybevételérõl a vasúti

jármûvet közlekedtetõ vasúti társaság önállóan jogosult dönteni. A (2) bekezdés szerinti lehetõség igénybevételérõl

a vasúti társaság köteles értesíteni a vasúti pályahálózat mûködtetõjét.

(4) A tanúsítvány a következõ kategóriában jogosít vezetésre:

a) „A” kategória: tolatómozdonyok, munkaszerelvények, karbantartó vasúti jármûvek, valamint tolatásra használt

egyéb mozdonyok,

b) „B” kategória: személyszállítás és árutovábbítás.

A tanúsítványban több kategória is feltüntethetõ.

(5) A vasúti társaság a tanúsítványban – az országos engedéllyel rendelkezõ vasúti jármûvezetõ tanúsítványa kivételével –

a 2. mellékletben felsorolt adatokat tünteti fel.

13. § (1) A vasúti társaság a vele munkaviszonyban álló vasúti jármûvezetõ részére tanúsítványt állít ki, ha

a) a munkavállaló a KR.-ben meghatározottak szerint a tanúsítványhoz szükséges alapvizsgát letette,

b) a munkavállaló a vasúti társaság által üzemben tartott vasúti jármûre, valamint a vasúti társaság által igénybe vett

vasúti pályahálózatra vagy annak egy részére vonatkozóan szakismereti és alkalmassági vizsgát szerzett, továbbá

c) a 3. mellékletben meghatározott osztályozás szerinti 3. szintû szóbeli kommunikációra képes magyar nyelven.

(2) A vasúti társaság a tanúsítványt a biztonságirányítási rendszerében meghatározott eljárásrend szerint állítja ki.

(3) A tanúsítvány tulajdonosa a kiállító vasúti társaság. A vasúti társaság a vasúti jármûvezetõ kérelmére a részére

a tanúsítványból hitelesített másolatot ad, amelynek az eredetivel való azonosságát szabályszerûen igazolja.

14. § A vasúti társaság haladéktalanul megújítja a tanúsítványt, ha a tanúsítvány jogosultja további jármûre vagy vasúti

pályára vagy pályahálózatra vonatkozó szakismereti és alkalmassági vizsgát szerez.
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15. § (1) A vasúti társaság a tanúsítványt legfeljebb 6 hónapos idõtartamra felfüggeszti,

a) ha a munkavállaló szakmai alkalmasságával kapcsolatos kétely miatt a KR.-ben meghatározottak szerint soron

kívüli idõszakos hatósági vizsga letételére utasította, vagy

b) ha a munkavállaló a KR.-ben meghatározott idõszakos hatósági vizsgát vagy soron kívüli idõszakos hatósági

vizsgát határidõben nem teszi le.

(2) A vasúti társaság a tanúsítvány felfüggesztésének hatályát megszünteti, ha a munkavállaló az (1) bekezdés szerinti

határidõn belül az elmulasztott vagy sikertelen vizsgát pótolja, vagy a soron kívüli idõszakos hatósági vizsgát leteszi.

(3) A vasúti társaság a tanúsítványt visszavonja, ha a felfüggesztés megszüntetésének feltétele 6 hónapon belül nem

teljesül.

16. § (1) Ha a vasúti jármûvezetõ vitatja a vasúti társaságnak a tanúsítvány kiállításával, megújításával, felfüggesztésével vagy

visszavonásával kapcsolatos döntését, úgy az intézkedés vele történt közlését követõ 30 napon belül egyeztetést

kezdeményezhet a vasúti társasággal. Amennyiben az egyeztetés kezdeményezésétõl számított 30 napon belül nem

vezet eredményre, kérheti a közlekedési hatóságtól a döntés felülvizsgálatát.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a vasúti társaság intézkedése

jogszabályt sért, a vasúti társaságot a jogszerû intézkedés megtételére kötelezi.

17. § (1) A vasúti társaság nyilvántartást vezet valamennyi általa kiállított tanúsítványról, amelyben feltünteti a tanúsítvány

kiállítására, megújítására, meghosszabbítására, módosítására, lejártára, felfüggesztésére, visszavonására és

elvesztésének, ellopásának vagy megsemmisülésének bejelentésére vonatkozó adatokat.

(2) A nyilvántartás tartalmazza a tanúsítványban feltüntetett valamennyi adatot, valamint a 13. § (1) bekezdése szerinti

feltételek fennálltának ellenõrzésével kapcsolatos adatokat.

(3) A vasúti társaság hozzáférést biztosít a vasúti jármûvezetõ részére a tanúsítványokról vezetett nyilvántartásában

tárolt, a vasúti jármûvezetõt érintõ adatokhoz, és kérésére azokról másolatot ad a vasúti jármûvezetõ részére.

(4) A vasúti társaság hozzáférést biztosít a közlekedési hatóság részére a tanúsítványokról vezetett nyilvántartásához, és

együttmûködik a közlekedési hatósággal a tanúsítványokra vonatkozó információ-csere érdekében.

18. § (1) Ha a vasúti társaság és a vasúti jármûvezetõ közötti munkaviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

(a továbbiakban együtt: jogviszony) megszûnik, a vasúti társaság errõl a jogviszony megszûnését követõ öt napon

belül írásban tájékoztatja a hatóságot.

(2) A vasúti társaság a biztonságirányítási rendszerében meghatározott módon folyamatosan ellenõrzi az általa foglalkoztatott

vasúti jármûvezetõk alkalmasságát a munkakör betöltésére. Amennyiben az ellenõrzés eredményei alapján kétségessé

válik, hogy a vasúti jármûvezetõ teljesíti-e a munkakör betöltésének vagy a vasúti jármûvezetõi engedély vagy

a tanúsítvány hatályban tartásának feltételeit, a vasúti társaság errõl haladéktalanul értesíti a hatóságot.

(3) Ha a vasúti társaság a KR.-ben foglaltak szerint a vasúti jármûvezetõt soron kívüli idõszakos vizsga letételére kötelezi,

vagy az ER.-ben foglaltak szerint a vasúti jármûvezetõ soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatát kezdeményezi,

ennek megtörténtéig a vasúti jármûvezetõ e munkakörben történõ foglalkoztatását felfüggeszti.

4. Együttmûködés az Európai Vasúti Ügynökséggel

19. § A közlekedési hatóság a 10. § és 17. § szerinti nyilvántartások, valamint a más EGT-államokban mûködõ azonos tárgyú

nyilvántartások kölcsönös átjárhatóságának biztosítása érdekében együttmûködik az Európai Vasúti Ügynökséggel.

5. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba.

21. § (1) Ezt a rendeletet a hatálybalépését követõen indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A másik EGT-államban határon átmenõ szolgáltatást, kabotázsszolgáltatást vagy vasúti árutovábbítást végzõ, továbbá

a legalább két EGT-államban dolgozó vasúti jármûvezetõnek 2012. január 1-jétõl e rendelet szerinti engedéllyel és

tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

(3) Azok a vasúti jármûvezetõk, akik e rendelet hatálybalépését megelõzõen szereztek vasúti jármû vezetésére vonatkozó

jogosultságot és az e rendeletben foglaltaknak nem felelnek meg, e tevékenységüket 2018. október 29-éig folytathatják.
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(4) A közlekedési hatóság a vasúti jármûvezetõi engedély kiállításakor, valamint a vasúti társaság a tanúsítvány

kiállításakor figyelembe veszi a vasúti jármûvezetõ által már megszerzett valamennyi szakmai kompetenciát.

(5) Az e rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott egyeztetésre vonatkozóan 2011. október 10-éig a vasúti

jármûvezetõket foglalkoztató vasúti társaságok – a reprezentatív szakszervezetekkel egyeztetett – szabályzatot

kötelesek készíteni.

22. § (1) Ez a rendelet – a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt –

a) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat mûködtetõ mozdonyvezetõk minõsítésérõl szóló,

2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (3) bekezdésének, 4. cikk

(1)–(3) bekezdésének, 5. cikkének, 6. cikk (2) bekezdésének, 8–12. cikkének, 14. cikk (1)–(3) és

(5)–(6) bekezdésének, 15. cikkének, 17. cikkének, 18. cikk (1) bekezdésének, 19. cikk (1) bekezdés a), c) és

f) pontjának, 22. cikk (1)–(4) bekezdésének és 37. cikk (1)–(3) bekezdésének, valamint I. mellékletének és

VI. melléklet 8. pontjának,

b) a mozdonyvezetõi engedélyek és a kiegészítõ tanúsítványok vonatkozásában a 2007/59/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelvben meghatározott nyilvántartások alapvetõ paramétereinek elfogadásáról szóló 2009. október

29-i 2010/17/EK bizottsági határozatnak

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a mozdonyvezetõi engedélyeknek, a kiegészítõ tanúsítványoknak, a kiegészítõ tanúsítványok hitelesített

másolatának, valamint a mozdonyvezetõi engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i 2010/36/EU bizottsági

rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelethez

A vasúti jármûvezetõi engedély fizikai jellemzõi és tartalma

1. A vasúti jármûvezetõi engedély jellemzõi

1.1. A vasúti jármûvezetõi engedély fizikai jellemzõinek, valamint az engedély ellenõrzésére szolgáló módszereknek meg

kell felelniük a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat mûködtetõ mozdonyvezetõk minõsítésérõl

szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. melléklet 1. pontjában foglaltaknak.

2. A vasúti jármûvezetõi engedély tartalma

2.1. Az engedély elõlapja a következõket tartalmazza:

2.1.1. a nagyméretû betûkkel nyomtatott „Vasúti jármûvezetõi engedély” megjelölést;

2.1.2. a kiadott engedélyre vonatkozó adatokat;

2.1.2.1. az engedély jogosultjának vezetékneve;

2.1.2.2. az engedély jogosultjának utóneve(i);

2.1.2.3. az engedély jogosultjának születési ideje és helye;

2.1.2.4. az engedély kiállításának idõpontja;

2.1.2.5. az engedély lejáratának idõpontja;

2.1.2.6. a kiállító hatóság neve;

2.1.2.7. a munkáltató által a munkavállaló azonosítására kijelölt hivatkozási szám (nem kötelezõ);

2.1.2.8. az engedély nemzeti nyilvántartásban szereplõ adatokhoz való hozzáférést biztosító száma;

2.1.2.9. az engedély jogosultjának fényképe;

2.1.2.10. az engedély jogosultjának aláírása;

2.1.2.11. az engedély jogosultjának állandó lakhelye vagy levélcíme (nem kötelezõ);

2.1.3. további információkat, ideértve a közlekedési hatóság által az ER. alapján a használatra vonatkozóan elõírt

egészségügyi korlátozásokat.
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2. melléklet a 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelethez

A vasúti jármûvezetõi tanúsítvány tartalma

1. A tanúsítvány a következõket tartalmazza:

1.1. a tanúsítvány jogosultjának vezetékneve;

1.2. a tanúsítvány jogosultjának egyéb neve(i);

1.3. a tanúsítvány jogosultjának születési ideje és helye;

1.4. a tanúsítvány kiállításának idõpontja;

1.5. a tanúsítvány lejáratának idõpontja;

1.6. a kiállító munkáltató neve;

1.7. a munkáltató által a munkavállaló azonosítására kijelölt hivatkozási szám (nem kötelezõ);

1.8. állampolgárság;

1.9. a tanúsítvány jogosultjának fényképe;

1.10. a tanúsítvány jogosultjának aláírása;

1.11. a tanúsítvány jogosultjának állandó lakhelye vagy levélcíme (nem kötelezõ);

1.12. azon vasúti társaság neve és címe, amely számára a vasúti jármûvezetõ vezetésre jogosult;

1.13. azon kategória, amelyben a tanúsítvány jogosultja vezetésre jogosult;

1.14. azon jármûtípus vagy -típusok, amelyek vezetése a tanúsítvány jogosultja számára engedélyezett;

1.15. azon vasúti pályahálózatok és vasúti pályák, amelyeken a tanúsítvány jogosultja számára a vezetés engedélyezett;

1.16. bármilyen további információ vagy korlátozás;

1.17. nyelvtudás.

3. melléklet a 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelethez

Szóbeli kommunikációs képesség osztályozása

A B

1. Szint Jellemzõk leírása

2. 5 – beszédmódját bármely beszélgetõpartnerhez hozzá tudja igazítani
meg tudja fogalmazni véleményét
képes tárgyalni
képes a meggyõzésre
– tanácsot tud adni

3. 4 kezelni tudja az egyértelmûen elõre nem látható helyzeteket
feltételezéssel tud élni
– ki tudja fejezni érvekkel alátámasztott véleményét

4. 3 kezelni tudja az elõre nem látott elemet tartalmazó gyakorlati helyzeteket
leírást tud adni
– fenn tud tartani egy egyszerû beszélgetést

5 2 kezelni tudja az egyszerû gyakorlati helyzeteket
kérdést tud feltenni
– választ tud adni a kérdésekre

6 1 – elõre megjegyzett mondatokkal tud beszélni
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A nemzeti fejlesztési miniszter 23/2010. (XII. 20.) NFM rendelete

a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre,

a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes

szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosításáról

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre,

valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM

rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kérelemhez mellékelnie kell:)

„d) a pályahálózat és tartozékai használatbavételi engedélyének a számát, valamint a vasúti üzemi létesítmények

használatbavételi engedélyének a számát és a kibocsátó hatóság megnevezését,”

2. § Az R. a 11. §-t követõen a következõ 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § E rendeletnek a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre,

a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló

40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosításáról szóló 23/2010. (XII. 20.) NFM rendelettel megállapított 2. melléklete

szerinti közös biztonsági mutatókat a rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti éves összefoglaló jelentésben elsõ

alkalommal 2011. évre vonatkozóan kell alkalmazni.”

3. § Az R. 12. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ez a rendelet a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közös biztonsági mutatók és a balesetek

költségeinek számítására szolgáló közös módszerek tekintetében történõ módosításáról szóló, 2009. november 27-i

2009/149/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4. § Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Az R. 4. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális

Igazgatóságához” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatósághoz (a továbbiakban: közlekedési hatóság)”

szöveg, 4. § (4) és (5) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe

az „a közlekedési hatóság” szöveg, 9. § (2) bekezdésében a „kérelemhez” szövegrész helyébe a „közlekedési

hatósághoz benyújtott vasútbiztonsági engedély iránti kérelemhez” szöveg lép.

(3) Az R. 9. § (1) bekezdése hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közös biztonsági mutatók és a balesetek

költségeinek a közös biztonsági mutatók és a balesetek költségeinek számítására szolgáló közös módszerek

tekintetében történõ módosításáról szóló, 2009. november 27-i 2009/149/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést

szolgálja.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 23/2010. (XII. 20.) NFM rendelethez

„2. melléklet a 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelethez

Közös biztonsági mutatók

Az 1. pontban említett balesetekre vonatkozó mutatószámokra a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002.

december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet kell alkalmazni.

Amennyiben az Ügynökséghez történt benyújtást követõen a biztonsági jelentésben leírtaktól eltérõ új tények

merülnek fel, a vasúti közlekedési hatóság a lehetõ legrövidebb idõn belül, de legkésõbb a következõ éves

beszámolóban köteles a helyesbítõ vagy módosító adatokat megküldeni az Ügynökségnek.

1. A balesetekre vonatkozó mutatók

1.1. Az összes baleset száma és annak a vonatkilométerre vonatkoztatott átlaga és lebontása a következõ balesettípusokra:

1.1.1. vonatok összeütközése, beleértve az ûrszelvényen belüli akadályokkal való ütközést is;

1.1.2. vonatok kisiklása;

1.1.3. balesetek a vasúti átjárókban, beleértve a gyalogosokat érintõ baleseteket is;

1.1.4. mozgó vasúti jármûvek által okozott személyi sérülések, kivéve az öngyilkosságot;

1.1.5. vasúti jármûvekben keletkezett tûzesetek;

1.1.6. egyéb.

Minden balesetet az eredeti baleset típusa szerint kell számításba venni, még akkor is, ha a másodlagos baleset

következményei súlyosabbak (pl. kisiklást követõ tûzeset).

1.2. A következõ kategóriákba sorolható baleseti típusoknál a súlyosan sérült személyek és a halálos áldozatok száma,

továbbá ezek vonatkilométerre vonatkoztatott száma:

1.2.1. utasbaleset (az összes utaskilométerre és a személyszállító vonatok összes vonatkilométerére vonatkoztatva is);

1.2.2. vasúti munkavállalókat ért baleset, beleértve a szerzõdéses felek személyi állományát is;

1.2.3. vasúti átjárókat használókat ért balesetek;

1.2.4. a vasúti létesítményekben illetéktelenül tartózkodó személyeket ért balesetek;

1.2.5. egyéb balesetek.

2. Veszélyes árukra vonatkozó mutatók

A veszélyesáru-szállítás körében bekövetkezett balesetek abszolút és relatív (vonatkilométerre vonatkoztatott) száma

a következõ kategóriák szerinti bontásban:

2.1. legalább egy olyan vonatot érintõ baleset, amely veszélyes árut szállított, a 9. pont szerinti fogalom-meghatározások

szerint,

2.2. azon balesetek száma, amelyek következtében veszélyes áruk a környezetbe jutottak.

3. Öngyilkosságokra vonatkozó mutatók

Az öngyilkosságok abszolút és vonatkilométerre vonatkoztatott száma.

4. A váratlan vasúti eseményekre vonatkozó mutatók

Itt kell figyelembe venni a súlyos vasúti baleseten és a vasúti baleseten kívül minden olyan eseményt, amely a vonatok

üzemeltetését és az üzemeltetés biztonságát károsan érinti.

4.1. Síntörések, vágánykivetõdések és jelzõ- és biztosítóberendezések biztonságot veszélyeztetõ hibáinak száma, valamint

ezek vonatkilométerre vonatkoztatott átlaga.

4.2. Jelzõmeghaladások száma és ezek vonatkilométerre vonatkoztatott átlaga.

4.3. Közlekedõ jármûveknél a kerék- és tengelytörések összes és a vonatkilométerekhez viszonyított száma.

5. A balesetek következményeire vonatkozó mutatók

5.1. A balesetek euróban megadott teljes és vonatkilométerre vonatkoztatott átlagos költsége.

A következõ költségeket kell kiszámítani és megadni:

5.1.1. halálesetek és sérülések költségei;

– az utasok, a vasúti munkavállalók vagy harmadik felek javaiban bekövetkezett veszteségek és károk

megtérítésének költségei; beleértve a környezetet ért károk költségeit is;

5.1.2. a megsérült jármûvek és vasúti berendezések cseréjének vagy javításának költségei;

5.1.3. késések, forgalmi zavarok és a forgalom elterelése által okozott költségek, beleértve a személyzeti többletköltségeket

és a jövõbeli bevételkiesést is.
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5.2. Ezekbõl a költségekbõl le kell vonni a harmadik felek, mint például a vasúti átjárókban bekövetkezett balesetekben

érintett gépjármû-tulajdonosok által megtérített vagy várhatóan megtérítendõ kártalanítást vagy kompenzációt.

A vasúti társaságok biztosítása által fedezett kártalanítást nem kell levonni.

5.3. A baleset következtében a vasutas munkavállalókat vagy a szerzõdéses viszonyban álló vállalkozókat érintõ kiesett

munkaórák száma és a vonatkilométerre vonatkoztatott átlaga.

6. Az infrastruktúra mûszaki biztonságára és annak megvalósítására vonatkozó mutatók

6.1. Az önmûködõ vonatbiztosítással felszerelt, üzemben levõ vágányok százalékos aránya, valamint a vonatkilométerek

százalékos aránya az önmûködõ vonatbiztosítással ellátott vágányokon.

6.2. A vasúti átjárók száma összesen és egy vonalkilométerre, valamint vágánykilométerre viszonyítva az alábbi típusok

szerinti bontásban:

6.2.1. biztosított vasúti átjáró:

6.2.1.1. automatikus mûködésû (vonat által vezérelt, vagy jelzõvel függésben mûködõ) figyelmeztetõ jelzéssel

(fénysorompóval);

6.2.1.2. automatikus mûködésû, közúti védelemmel;

6.2.1.3. automatikus mûködésû figyelmeztetõ jelzéssel (fénysorompóval) és védelemmel (sorompóval, vagy félsorompóval);

6.2.1.4. automatikus mûködésû figyelmeztetõ jelzéssel (fénysorompóval) és közúti védelemmel (sorompóval, vagy

félsorompóval), továbbá vasútoldali védelemmel;

6.2.1.5. kézi mûködtetésû, vagy felhívásos figyelmeztetõ jelzéssel (fénysorompóval);

6.2.1.6. kézi mûködtetésû, védelemmel (teljes sorompó, kapuval elzárt útátjáró közúti fényjelzés, csengetõmû nélkül);

6.2.1.7. kézi mûködtetésû, figyelmeztetõ jelzéssel és védelemmel (teljes sorompó közúti fényjelzéssel, vagy elõcsengetõvel);

6.2.2. biztosítás nélküli vasúti átjáró.

7. A biztonságirányításra vonatkozó mutatók

A vasúti társaságok által végzett, a biztonságirányítási rendszer dokumentációjában meghatározott belsõ

ellenõrzések. Az elvégzett ellenõrzések összes és az elõírt (és/vagy tervezett) ellenõrzések százalékában kifejezett

száma.

8. Az ebben a mellékletben szereplõ adatok esetében a 4. § (3) bekezdésben leírt éves összefoglaló dokumentum

mellékletében a közlekedési hatóság köteles minden alkalmazott meghatározáshoz és számítási módszerhez

magyarázatot fûzni.

9. Fogalommeghatározások

Fogalommeghatározások e rendelet alkalmazásában a közös biztonsági mutatók és a balesetek gazdasági hatásainak

számítására szolgáló módszerek értelmezéséhez.

9.1. Balesetekre vonatkozó mutatók

9.1.1. „Jelentõs baleset”: minden olyan baleset, amely legalább egy mozgásban lévõ vasúti jármûvet érint, és legalább egy

személy halálát vagy súlyos sérülését idézi elõ, vagy jelentõs kárt okoz a jármûállományban, a pályában, egyéb

berendezésekben vagy a környezetben, vagy jelentõs forgalmi zavart okoz. Nem tartoznak ide a mûhelyekben,

a raktárakban és a jármûtelephelyeken bekövetkezõ balesetek.

9.1.2. „Jelentõs kár a jármûállományban, a vasúti pályában, egyéb berendezésekben vagy a környezetben”: legalább

150.000 EUR értékû kár.

9.1.3. „Jelentõs forgalmi zavar”: olyan forgalmi zavar, amelynek következtében valamely vasúti fõvonalon a vonatforgalom

legalább hat órán át szünetel.

9.1.4. „Vonat”: egy vagy több mozdony vagy vasúti motorkocsi által vontatott egy vagy több olyan vasúti jármû, továbbá

önállóan közlekedõ olyan vasúti motorkocsi, amely egy meghatározott szám vagy egyedi elnevezés alatt egy

meghatározott kiindulási ponttól egy meghatározott rendeltetési pontig közlekedik.

Vonatnak minõsül a gépmenet, vagyis az önmagában közlekedõ mozdony is.

9.1.5. „Vonatok ütközése, az ûrszelvényen belüli akadályokkal való ütközést is beleértve”: vonat valamely része és másik

vonat valamely része vagy a következõ objektumok közötti frontális ütközés, ráfutásos ütközés vagy oldalütközés:

9.1.5.1. tolatásban részt vevõ vasúti jármû;

9.1.5.2. a vasúti pályán vagy annak közelében lévõ, oda rögzített vagy ott ideiglenesen jelen lévõ tárgy (a vasúti átjáróban

az átkelõ jármû vagy az átjáró igénybe vevõje által elhagyott tárgy kivételével).

9.1.6. „Vonatkisiklás”: minden olyan esemény, amelynek során a vonat legalább egy kereke a vasúti sínt elhagyja.

9.1.7. „Vasúti átjáróban bekövetkezett baleset”: szintbeli vasúti átjáróban bekövetkezõ olyan baleset, amelyben legalább

egy vasúti jármû, valamint egy vagy több átkelõ jármû, az átjáró más igénybe vevõje (például gyalogos), vagy átkelõ
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jármû vagy az átjáró valamely igénybe vevõje által a vasúti pályán vagy annak közelében elhagyott, ideiglenesen ott

lévõ más tárgy vesz részt.

9.1.8. „Mozgó vasúti jármû által okozott, személyeket érintõ baleset”: egy vagy több személyt érintõ olyan baleset, amelynek

során az adott személyt vagy személyeket a vasúti jármû elüti, vagy a vasúti jármûhez rögzített vagy arról leváló

valamely tárgy megüti. Ide tartozik a vasúti jármûrõl leesõ személy, valamint a vasúti jármûvön utazó olyan személy is,

aki a jármû belsejében elesik vagy akit szabaddá váló tárgy megüt.

9.1.9. „Vasúti jármûben keletkezett tûzeset”: a vasúti jármûben (beleértve rakományát is) a kiindulási állomás és

a rendeltetési állomás közötti közlekedése közben (beleértve a kiindulási állomáson, a közbensõ állomásokon és

megállóhelyeken, valamint a rendeltetési állomáson való tartózkodását is) vagy vonatrendezés közben bekövetkezõ

tûzeset vagy robbanás.

9.1.10. „Egyéb baleset”: az említetteken (vonatok ütközése, vonatkisiklás, vasúti átjáróban bekövetkezett baleset, mozgó

vasúti jármû által okozott, személyeket érintõ baleset, vasúti jármûben keletkezett tûzeset) kívül valamennyi típusú

baleset.

9.1.11. „Utas”: olyan személy, aki vasúton utazik, a vonatszemélyzet tagját nem beleértve. A balesetekre vonatkozó statisztikai

kimutatásokban a mozgó vonatra való felszállást vagy a mozgó vonatról való leszállást megkísérlõ utast is számításba

kell venni.

9.1.12. „Alkalmazott (a vállalkozó személyzetét és az önálló vállalkozót is beleértve)”: olyan személy, akinek foglalkoztatása

a vasúttal kapcsolatos, és a baleset idõpontjában munkáját végzi. A fogalom magában foglalja a vonatszemélyzet

tagját, valamint a vasúti jármûvek és a vasúti infrastruktúra kezelését végzõ személyt is.

9.1.13. „Vasúti átjáró igénybe vevõje”: olyan személy, aki vasútvonalon való átkelés céljából bármilyen közlekedési eszközön

vagy gyalogosan szintbeli vasúti átjárót vesz igénybe.

9.1.14. „Vasúti létesítményen illetéktelenül tartózkodó személy”: olyan személy, aki olyan vasúti létesítményen tartózkodik,

ahol tilos volna tartózkodnia, kivéve a vasúti átjáró igénybe vevõjét.

9.1.15. „Mások (harmadik személyek)”: minden olyan személy, aki a fenti fogalommeghatározások értelmében nem „utas”,

nem „alkalmazott, a vállalkozó személyzetét is beleértve”, nem „vasúti átjáró igénybe vevõje” és nem „vasúti

létesítményen illetéktelenül tartózkodó személy”.

9.1.16. „Halálos áldozat (haláleset)”: olyan személy, aki a baleset következtében a helyszínen vagy a balesetet követõen

30 napon belül elhunyt, kivéve az öngyilkosságot elkövetõ személyt.

9.1.17. „Súlyos sérülést szenvedett személy (súlyos sérülés)”: olyan sérült, aki baleset következtében 24 óránál hosszabb ideig

kórházi kezelésre szorult, kivéve az öngyilkossági kísérletet elkövetõ személyt.

9.2. Veszélyes árukra vonatkozó mutatók

9.2.1. „A veszélyesáru-szállítás körében bekövetkezett baleset”: olyan baleset vagy váratlan esemény, amely a RID [1]/ADR

1.8.5. szakasza értelmében bejelentési kötelezettség alá esik.

9.2.2. „Veszélyes áru”: olyan anyag vagy tárgy, amelynek fuvarozása a RID értelmében tilos vagy csak az ott elõírt feltételekkel

engedélyezett.

9.3. Öngyilkosságokra vonatkozó mutatók

9.3.1. „Öngyilkosság”: az illetékes nemzeti hatóság regisztrációja és minõsítése alapján halállal végzõdõ olyan cselekmény,

amelynek során a személy önszántából saját magán testi sérülést idéz elõ.

9.4. Baleset elõidézésére alkalmas körülményekre vonatkozó mutatók

9.4.1. „Síntörés”: az a jelenség, amelynek során egy sín két vagy több darabra válik szét vagy egy sínrõl fémdarab válik le oly

módon, hogy a sínben hosszirányban 50 mm-nél, a futófelületre merõleges értelemben 10 mm-nél nagyobb

folytonossági hiány keletkezik.

9.4.2. „Vágánykivetõdés”: a vágány folytonosságával vagy geometriájával összefüggõ olyan meghibásodás, amely

a biztonság meghatározott szintjének fenntartása érdekében vágányzár alkalmazását vagy sebességkorlátozás

azonnali bevezetését teszi szükségessé.

9.4.3. „Biztonságot veszélyeztetõ jelzési hiba”: jelzõrendszer olyan meghibásodása, amelynek következtében a kiadott jelzés

(akár az infrastruktúra, akár a vasúti jármû felé) a szükségesnél enyhébb mértékû korlátozásra utasít.

9.4.4 „Jelzõmeghaladás”: olyan alkalom, amikor a vonat bármely része a számára engedélyezetten túli mozgást végez.

9.4.5 „Engedélyezetten túli mozgás”: a következõ objektumok melletti elhaladás:

9.4.5.1. a pálya menti színes fényjelzõ vagy alakjelzõ, ha veszélyt jelez vagy megállj jelzést ad, és automatikus vonatbefolyásoló

rendszer (ATCS-rendszer) vagy ATP-rendszer nem üzemel,

9.4.5.2. az ATCS- vagy az ATP-rendszer által a biztonsággal összefüggésben adott menetengedély végpontja,

9.4.5.3. a szabályzat értelmében szóbeli vagy írásbeli engedélyben megjelölt pont,
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9.4.5.4. a „megállás helye” jelzõ (az ütközõbakot nem beleértve) és a kézi jelzés.

9.4.5.5. Nem tartozik ide az az eset, amikor vontatójármû nélküli vasúti jármû vagy felügyelet nélkül hagyott vonat fut túl tilos

jelzést. Nem tartozik ide az az eset sem, amikor a jelzõt bármely okból nem állítják kellõ idõben tilosra ahhoz, hogy

a vonat a jelzõ elõtt megállítható legyen.

9.4.5.6. A nemzeti biztonsági hatóság a négy mutatóról külön-külön is beszámolhat, de minden esetben be kell számolnia

legalább a négy mutató mindegyikét tartalmazó összesített mutatóról.

9.4.6. „Kerék- vagy tengelytörés”: kerék vagy tengely alapvetõ alkotóelemében bekövetkezõ olyan törés, amely baleset

(kisiklás vagy ütközés) kockázatát hordozza magában.

9.5. Közös módszertan a balesetek gazdasági hatásainak számításához

9.5.1. A balesetmegelõzési értéket a következõ összetevõk alkotják:

9.5.1.1. a biztonság önmagában vett értéke: az alkalmazás szerinti országban elvégzett kikérdezéses (közvetlen)

preferenciamérésekbõl a fizetési hajlandóságra vonatkozóan származtatott értékek;

9.5.1.2. a közvetlen és a közvetett gazdasági költség, vagyis az adott tagállamban becsült olyan költségértékek, amelyek

magukban foglalják:

9.5.1.2.1. az orvosi és a rehabilitációs költségeket,

9.5.1.2.2. a bírósági eljárás költségeit, a rendõrség, a baleset kivizsgálásában részt vevõ magánszervezetek és a mentõszolgálat

költségeit, valamint a biztosítási ügyintézési költségeket,

9.5.1.2.3. a termeléskiesést, vagyis azon áruk és szolgáltatások társadalmi értékét, amelyeket az adott személy elõállíthatott

volna, ha a baleset nem következett volna be.

9.5.2. A biztonság önmagában vett értéke és a közvetlen és a közvetett gazdasági költségek felvételének közös elvei.

9.5.2.1. A biztonság önmagában vett értéke vonatkozásában azt, hogy a rendelkezésre álló becslések megfelelõek-e,

a következõ megfontolások alapján kell megítélni:

9.5.2.1.1. a becsléseknek olyan értékelési rendszerhez kell illeszkedniük, amely a közlekedési ágazatban bekövetkezõ

halálesetek kockázatának csökkentésére vonatkozik, és kikérdezéses (közvetlen) preferenciamérések felhasználásával

kell törekedniük a fizetési hajlandóság meghatározására,

9.5.2.1.2. a válaszadói mintának az érintett populációra nézve reprezentatívnak kell lennie. A mintának – a populáció más

lényeges társadalmi-gazdasági és demográfiai jellemzõinek eloszlásán túlmenõen – reprezentatívnak kell lennie

különösen a populáció kor és jövedelem szerinti megoszlására nézve,

9.5.2.1.3. a fizetési hajlandóság meghatározásához a kérdõíveket úgy kell összeállítani, hogy a rajtuk szereplõ kérdések

a válaszadók számára egyértelmûek és tartalmasak legyenek.

9.5.2.2. A közvetlen és a közvetett gazdasági költségeket a társadalomra háruló valós költségekbõl kiindulva kell felvenni.

9.5.3. „A környezetkárosítás költsége”: a károsodott területnek a vasúti balesetet megelõzõ állapotra való helyreállításához

a vasúttársaság, illetve az infrastruktúra mûködtetõje által viselendõ költség, melynek összegét a vasúttársaság, illetve

az infrastruktúra mûködtetõje korábbi tapasztalataiból kiindulva kell felvenni.

9.5.4. „A vasúti jármû és az infrastruktúra fizikai károsodásának költsége”: ha a vasúti jármû vagy infrastruktúra javításra

alkalmatlan, akkor az azonos funkciók ellátására képes és azonos mûszaki paraméterekkel rendelkezõ vasúti jármûvel

vagy infrastruktúrával való helyettesítés költsége; ha nem, akkor a javítható vasúti jármû vagy infrastruktúra baleset

elõtti állapota helyreállításának költsége. A költségbecslést mindkét esetben a vasúttársaság, illetve az infrastruktúra

mûködtetõje végzi el saját korábbi tapasztalataiból kiindulva. A fogalom magában foglalja a vasúti jármû haszonbérbe

vételének költségét is abban az esetben, ha a károsodott jármû helyettesítésére új jármûvet kell igénybe venni.

9.5.5. „A baleset miatti késések költsége”: a vasút igénybe vevõinél (az utasoknál és a teherfuvarozási szolgáltatás igénybe

vevõinél) a baleset következtében jelentkezõ késések pénzben kifejezett értéke, amelyet a következõ modell alapján

kell számítani:

9.5.5.1. VT = az utazási idõben elért megtakarítás pénzben kifejezett értéke

9.5.5.2. A vonaton utazó utas idejének pénzben kifejezett értéke (egy órára vonatkoztatva)

VTP = [Hivatásforgalmú utasok VT-je]*[Hivatásforgalmú utasok százalékos aránya éves átlagban] + [Nem

hivatásforgalmú utasok VT-je]*Nem hivatásforgalmú utasok százalékos aránya éves átlagban]

A VT értékét EUR/utas/óra egységben kell kifejezni.

9.5.5.3. A tehervonat idejének pénzben kifejezett értéke (egy órára vonatkoztatva)

VTF = [a tehervonatok VT-je]*[tonnakilométer/vonatkilométer]

9.5.5.4. A VT értékét EUR/tonna/óra egységben kell kifejezni

Vonatonként szállított áru mennyisége tonnában, éves átlagban = tonnakilométer/vonatkilométer

9.5.5.5. CM = a vonat 1 perces késésének költsége
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9.5.5.5.1. Személyszállító vonat

CMP = K1*(VTP/60)*[utaskilométer/vonatkilométer]

Vonatonként szállított utasok száma éves átlagban = utaskilométer/vonatkilométer

9.5.5.5.2. Tehervonat

CMF = K2* (VTF/60)

9.5.6. A K1 és a K2 tényezõ az idõ pénzben kifejezett értéke és a késés pénzben kifejezett értéke közötti összefüggést fejezi ki,

és értékét kikérdezéses (közvetlen) preferenciamérések alapján kell felvenni, figyelemmel arra, hogy a késés miatt

elvesztegetett idõt az emberek sokkal negatívabban értékelik, mint az eleve utazásra szánt idõt.

9.5.7. A baleset miatti késések költsége = CMP*(A személyszállító vonat késése percben kifejezve) + CMF*(A tehervonat

késése percben kifejezve)

9.5.8. A modell alkalmazási tartománya

A késések költségét valamennyi – jelentõs és nem jelentõs – balesetre ki kell számítani.

9.5.9. A késéseket a következõk szerint kell számításba venni:

9.5.9.1. valós késések azon a vasútvonalon, ahol a baleset bekövetkezett,

9.5.9.2. valós – vagy ha ez nem lehetséges, becsült – késések a többi érintett vonalon.

9.6. Az infrastruktúra mûszaki biztonságára és az ennek érdekében hozott intézkedésekre vonatkozó mutatók

9.6.1. „Automatikus vonatbiztosítás (ATP)”: olyan rendszer, amely a jelzéseknek és a sebességkorlátozásoknak a sebesség

felügyelete révén szerez érvényt, és a jelzéseknél automatikusan megállítja a vonatot.

9.6.2. „Vasúti átjáró”: a vasút és valamely közlekedõút közötti, az infrastruktúra mûködtetõje által elismert, a nagyközönség

vagy egyes igénybe vevõk számára nyitva álló szintbeni keresztezõdés. A fogalom nem terjed ki az állomás peronjai

közötti átjárókra, sem a vágányokon átvezetõ, kizárólag az alkalmazottak által használható átkelõkre.

9.6.3. „Közlekedõút”: a közút, a magántulajdonban lévõ út, az utca, a fõközlekedési út, a gyalogosok és a kerékpárosok

számára fenntartott út, valamint az emberek, állatok, jármûvek vagy gépek közlekedésére szolgáló egyéb út.

9.6.4. „Biztosított vasúti átjáró”: olyan vasúti átjáró, amelyben az átjáró igénybe vevõi a közeledõ vonattal szemben

védelemben részesülnek vagy a közeledõ vonatról figyelmeztetést kapnak oly módon, hogy bizonyos eszközök vagy

készülékek aktiválódnak, amikor a közúti igénybe vevõ számára az átjárón való átkelés nem biztonságos.

9.6.4.1. Védelem fizikai eszközökkel:

9.6.4.1.1. fél- vagy teljes sorompóval,

9.6.4.1.2. kapuval.

9.6.4.2. Figyelmeztetés a vasúti átjáróban elhelyezett helyhez között készülékkel:

9.6.4.2.1. látható jelzéssel: fénysorompóval,

9.6.4.2.2. hangjelzéssel: csengõvel, kürttel, dudával stb.,

9.6.4.2.3. fizikai eszközzel, például a közútba beépített bukkanó okozta rezgések útján.

9.6.4.3. A biztosított vasúti átjárók a következõ osztályokba sorolhatók:

9.6.4.3.1. „Vasúti átjáró automatikus közúti (felhasználó-oldali) védelemmel és/vagy figyelmeztetõ jelzéssel”: olyan vasúti átjáró,

amelyben az átjáróban mûködõ védelmet és/vagy figyelmeztetõ jelzést a közeledõ vonat aktiválja.

Ezek a vasúti átjárók a következõ osztályokba sorolhatók:

9.6.4.3.1.1. automatikus közúti (felhasználó-oldali) figyelmeztetõ jelzéssel ellátott átjáró;

9.6.4.3.1.2. automatikus közúti (felhasználó-oldali) védelemmel ellátott átjáró;

9.6.4.3.1.3. automatikus közúti (felhasználó-oldali) figyelmeztetõ jelzéssel és védelemmel ellátott átjáró;

9.6.4.3.1.4. automatikus közúti (felhasználó-oldali) figyelmeztetõ jelzéssel és védelemmel, továbbá vasútoldali védelemmel

ellátott átjáró.

9.6.5. „Vasútoldali védelem”: olyan jelzõ vagy más vonatbiztosító rendszer, amely a vonat továbbhaladását csak akkor

engedi, ha a vasúti átjáró igénybevevõ-oldali védelme aktiválva van és a vasúti átjáróban nem tartózkodik senki;

a rendszer ez utóbbit kamerás megfigyelés útján és/vagy akadályfelismerõ készülékkel állapítja meg.

9.6.6. „Vasúti átjáró kézi mûködtetésû igénybevevõ-oldali védelemmel és/vagy figyelmeztetõ jelzéssel”: olyan vasúti átjáró,

amelyben az átjáróban mûködõ védelem és/vagy figyelmeztetõ jelzés aktiválása kézi úton történik, és a vonat nem

kap automatikusan külön jelzést arról, hogy a vasúti átjáróban mûködõ védelem és/vagy figyelmeztetõ jelzés

aktiválása megtörtént.

Ezek a vasúti átjárók a következõ osztályokba sorolhatók:

9.6.6.1. kézi mûködtetésû igénybevevõ-oldali figyelmeztetõ jelzéssel ellátott átjáró;

9.6.6.2. kézi mûködtetésû igénybevevõ-oldali védelemmel ellátott átjáró;

9.6.6.3. kézi mûködtetésû igénybevevõ-oldali figyelmeztetõ jelzéssel és védelemmel ellátott átjáró.
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9.6.7. „Biztosítás nélküli vasúti átjáró”: olyan vasúti átjáró, amelyben az átjáró igénybe vevõi semmiféle figyelmeztetõ jelzést

nem kapnak, sem védelemben nem részesülnek, amikor számukra az átjárón való átkelés nem biztonságos.

9.7. A biztonságirányításra vonatkozó mutatók

9.7.1. „Ellenõrzés”: olyan módszeres, független és dokumentált folyamat, amelynek célja auditinformációk gyûjtése,

valamint az összegyûjtött információk tárgyilagos értékelése útján az auditkritériumok teljesülési fokának

meghatározása.

9.8. Fogalommeghatározások a relatív mennyiségek viszonyítási alapjának felvételéhez

9.8.1. „Vonatkilométer”: egy vonat mozgása egy kilométer távolságon. Távolságként a ténylegesen megtett távolságot, ha

ez rendelkezésre áll, egyébként pedig a kiindulási és a rendeltetési hely közötti standard hálózati távolságot kell

figyelembe venni. Csak az adatszolgáltató ország saját területén megtett távolságot kell figyelembe venni.

9.8.2. „Utaskilométer”: egy utas vasúti szállítása egy kilométer távolságon. Csak az adatszolgáltató ország saját területén

megtett távolságot kell figyelembe venni.

9.8.3. „Vonalkilométer”: a 2004/49/EK irányelv 2. cikke hatálya alá tartozó tagállami vasúthálózaton mért hossz kilométer

mértékegységben. Többvágányú vonal esetében a kiindulási és a rendeltetési hely közötti távolságot csak

egyszeresen kell figyelembe venni.

9.8.4. „Vágánykilométer”: a 2004/49/EK irányelv 2. cikke hatálya alá tartozó tagállami vasúthálózaton mért hossz kilométer

mértékegységben. Többvágányú vonal esetében mindegyik vágányt figyelembe kell venni.”

A nemzeti fejlesztési miniszter 24/2010. (XII. 20.) NFM rendelete

a vasúti jármûvezetõk képzésérõl, hatósági vizsgáztatásáról és szakképesítésérõl szóló

32/2003. (V. 20.) GKM rendelet módosításáról

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A vasúti jármûvezetõk képzésérõl, hatósági vizsgáztatásáról és szakképesítésérõl szóló 32/2003. (V. 20.) GKM rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Érvényes, korlátozást nem tartalmazó dízelmozdony vezetésére jogosító országos közforgalmú vasúti

jármûvezetõi igazolvánnyal rendelkezõ jármûvezetõ villamos mozdony vezetésére jogosító országos közforgalmú

vasúti jármûvezetõi tanfolyamra történõ felvételének vagy villamos mozdony vezetésére jogosító országos

közforgalmú vasúti jármûvezetõi igazolvánnyal rendelkezõ jármûvezetõ dízelmozdony vezetésére jogosító országos

közforgalmú vasúti jármûvezetõi tanfolyamra történõ felvételének az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában elõírt

középiskolai végzettség nem feltétele akkor, ha a tanfolyamra jelentkezésre 2016. január 1-jéig kerül sor.”

2. § A Rendelet a 8. §-t követõen a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § A 8. § (1) bekezdése szerinti vasúti jármûvezetõi igazolványt a sikeres vizsgát tett személy kérelmére az NKH

Központi Hivatala a mozdonyvezetõi engedélyeknek, a kiegészítõ tanúsítványoknak, a kiegészítõ tanúsítványok

hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetõi engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak

a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i

2010/36/EU bizottsági rendelet szerinti formában állítja ki.”

3. § A Rendelet 14. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ez a rendelet a mozdonyvezetõi engedélyeknek, a kiegészítõ tanúsítványoknak, a kiegészítõ tanúsítványok

hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetõi engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak

a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i

2010/36/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
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(4) Ez a rendelet – a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt –

a) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat mûködtetõ mozdonyvezetõk minõsítésérõl szóló,

2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdés a) pontjának,

b) a mozdonyvezetõi engedélyek és a kiegészítõ tanúsítványok vonatkozásában a 2007/59/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelvben meghatározott nyilvántartások alapvetõ paramétereinek elfogadásáról szóló, 2009. október 29-i

2010/17/EK bizottsági határozatnak

való megfelelést szolgálja.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „középiskolai érettségivel” szövegrész helyébe a „középiskolai

végzettséggel” szöveg lép.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 41/2010. (XII. 20.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában 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. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 24. §-sal egészül ki:

„24. § (1) A 33. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel az ügyfél a támogatási határozat közlésétõl számított

6 hónap elteltét követõen megnyíló, elsõ kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak utolsó napjáig köteles

kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minõsül egyéb elszámolható

kiadásnak.

(2) Az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétõl számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel

jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni.”

2. § Az R. 25. §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben a támogatási döntés közlésétõl számított 24 hónap eltelt, és az ügyfél nem rendelkezik, vagy csak

egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozóan rendelkezik kifizetési határozattal és nincs folyamatban benyújtott

kifizetési kérelmével kapcsolatos eljárás, úgy az MVH az ügyfelet végzésben nyilatkozattételre hívja fel. Az ügyfélnek

a végzés közlését követõ 15 napon belül kell nyilatkoznia. A végzésnek tartalmaznia kell az arra irányuló

nyilatkozattétel kötelezettségét, hogy az ügyfél a mûvelet megvalósításának hátralévõ idõszakában a beruházását

meg tudja valósítani, vagy a támogatásról lemond.

(7) Ha az ügyfél nyilatkozata vagy az MVH által lefolytatott ellenõrzés alapján megállapítható, hogy a (2) bekezdés

alapján a megvalósításra még rendelkezésre álló idõszak alatt nem lehetséges a beruházás olyan mértékû

megvalósítása, amely alapján a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legalább 50%-a elszámolható,

úgy az MVH a támogatási határozatot pontozási szintenként visszavonhatja. Az MVH döntésében egyidejûleg

megállapítja az ügyfél támogatáshoz való jogosultságának megszûnését.”
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3. § Az R. 31. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az utolsó kifizetési kérelem kivételével kifizetési kérelemmel az (1) bekezdés szerinti kiadás csak abban az esetben

számolható el, ha a kifizetési kérelemmel az (1) bekezdésen kívüli kiadás is elszámolásra kerül.”

4. § Az R. 33. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a mûvelet megvalósításának határideje és a 24. §

(1) bekezdése szerinti 6 hónapos idõtartam, valamint a 24. § (2) bekezdés szerinti határidõ a 2009. december 15. napját

követõen benyújtott támogatási kérelmek esetén egységesen 6 hónappal, az azt megelõzõen benyújtott támogatási

kérelmek tekintetében

a) gépbeszerzés esetén 6 hónappal,

b) építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik.”

5. § (1) Az R. 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az MVH a 20. § (4) bekezdésében foglalt elõírás megsértése esetén – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás

van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja,

ezzel egyidejûleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszûnik, továbbá az ügyfél által

igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül. Az MVH a támogatási határozatot

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszûnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról,

hogy az ügyfél a határozat jogerõre emelkedését követõ három évig a 2007–2013-as idõszakban az EMVA

társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve

pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerõs döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme

elutasításra kerül.”

(2) Az R. 35. §-a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 24. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van

folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel

egyidejûleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszûnik, továbbá az ügyfél által

igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül. Az MVH a támogatási határozatot

visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszûnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról,

hogy az ügyfél a határozat jogerõre emelkedését követõ három évig a 2007–2013-as idõszakban az EMVA

társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve

pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerõs döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme

elutasításra kerül.”

6. § Az R. a következõ 36/A. §-sal egészül ki:

„36/A. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló

41/2010. (XII. 20.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított

a) 24. §-át és a 35. § (9) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor a jogerõs támogatási határozattal le nem

zárt eljárásokban,

b) a 35. § (1) bekezdését a folyamatban lévõ ügyekben,

c) a 25. § (6)–(7) bekezdéseit a módosító rendelet hatálybalépéséig jogerõs támogatási határozattal lezárt ügyekben

is alkalmazni kell.”

7. § Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5. § (8)–(9) bekezdése.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 42/2010. (XII. 20.) VM rendelete

a bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásával kapcsolatos

részletes szabályok megállapításáról

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású

gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (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. § Bioüzemanyagok alapanyagául szolgáló biomasszát azon a szántó mûvelési ágba sorolt, alapértelmezett területen

lehet termelni, amelyre a 2008. évben egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtottak be, és nem minõsül

a 2. §-ban felsorolt érzékeny területnek.

2. § (1) Biomassza termelésére nem vehetõk igénybe – a földterület jelenlegi besorolására tekintet nélkül – a 2008 januárjában

vagy azt követõen a következõk szerint érzékenynek minõsülõ földterületek:

a) a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselõ õshonos fafajokból álló erdõ és egyéb természeti

vagy természetközeli erdõs területek, ahol nem láthatók emberi tevékenység egyértelmû jelei, és az ökológiai

folyamatokat nem zavarták meg jelentõs mértékben;

b) olyan – a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselõ – területek, amelyek

ba) természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelem alá vonásra kijelölt területek, Natura 2000 területek,

bb) ritka vagy veszélyeztetett ökoszisztémák vagy fajok védelmére szolgáló, nemzetközi megállapodások által

elismert területek, vagy olyan területek, amelyek kormányközi szervezetek vagy a Nemzetközi

Természetvédelmi Unió által készített jegyzékekben szerepelnek;

c) a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselõ nagy biodiverzitású gyepterületek, és amelyek

ca) természetes gyepterületek, és emberi beavatkozás nélkül e területek olyan gyepterületek maradnának,

amelyek megõrzik természetes fajösszetételüket, ökológiai jellemzõiket és folyamataikat,

cb) mesterséges, nagy fajgazdagságot mutató és nem degradálódott gyepterületek, amelyek emberi

beavatkozás nélkül nem maradnának gyepterületek;

d) jelentõs szénkészletekkel rendelkezõ földterületek, amelyek

da) vizes élõhelyek, tartósan vagy az év jelentõs részében vízzel borított vagy vízzel átitatott földterületek,

db) összefüggõ, több mint egy hektárra kiterjedõ, öt méternél magasabb fákkal és 30%-ot meghaladó

lombkorona-fedettséggel, illetve e küszöbértékeket az adott helyen elérni képes fákkal borított

erdõterületek,

dc) egy hektárnál nagyobb kiterjedésû földterületek öt méternél magasabb fákkal és 10–30% közötti

lombkorona-fedettséggel, illetve e küszöbértékeket az adott helyen elérni képes fákkal borított

erdõterületek;

e) tõzeges õsláp földterületek.

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés

a) b) pontjának rendelkezéseit, ha a nyersanyagtermelés nem ellentétes a természetvédelmi kijelölést megalapozó

célokkal;

b) c) pont cb) pontjának rendelkezéseit, ha a gyepterületi besorolás megõrzéséhez a nyersanyag betakarítása

szükséges;

c) d) pontjának rendelkezéseit, ha a terület a nyersanyag kitermelésének idõpontjában a 2008 januárjában meglevõ

besorolással megegyezõ besorolású volt;

d) e) pontjának rendelkezéseit, ha a biomassza termelése és betakarítása nem jár együtt a korábban lecsapolatlan

talaj lecsapolásával.

3. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet

a) a megújuló energiaforrásból elõállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv

módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl szóló 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv 17. cikkének, továbbá
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b) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetõleg az üvegházhatású kibocsátott gázok

mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK

irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelõanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében

az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2009.

április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. pontjának

való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 43/2010. (XII. 20.) VM rendelete

a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl,

valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet, valamint a növényi és állati eredetû élelmiszerekben

és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédõszer-maradékok

határértékérõl, valamint ezek hatósági ellenõrzésérõl szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet

módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 3., 8–11., 14. és 26. pontjában

foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek

csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 45. §-a

(1) bekezdése a) pontjának 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédõ szerek forgalomba hozataláról, valamint az ennek

módosításáról szóló,]

„1. a Tanács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK, valamint a Bizottság 1993/71/EGK, 1994/37/EK, 1994/79/EK,

1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK, 1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK, 2001/28/EK, 2001/36/EK,

2001/47/EK, 2001/49/EK, 2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK, 2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK,

2002/81/EK, 2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK, 2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,

2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK, 2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK irányelvvel

módosított 2004/60/EK, 2004/62/EK, 2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK, 2004/99/EK, 2005/2/EK,

2005/3/EK, 2005/34/EK, 2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK, 2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK,

2006/10/EK, 2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK, 2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK,

2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK, 2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK, 2006/136/EK,

2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK, 2007/25/EK, 2007/31/EK, 2007/50/EK, 2007/52/EK, 2007/76/EK, 2008/40/EK,

2008/41/EK, 2008/44/EK, 2008/45/EK, 2008/66/EK, 2008/69/EK, 2008/70/EK, 2008/91/EK, 2008/107/EK, 2008/108/EK,

2008/113/EK, 2008/116/EK, 2008/125/EK, 2008/127/EK, 2009/11/EK, 2009/25/EK, 2009/37/EK, 2009/51/EK,

2009/70/EK, 2009/77/EK, 2009/82/EK, 2009/115/EK, 2009/116/EK, 2009/117/EK, 2009/146/EK, 2009/152/EK,

2009/153/EK, 2009/154/EK, 2009/155/EK, 2009/160/EU, 2010/2/EU, 2010/14/EU, 2010/15/EU, 2010/17/EU,

2010/20/EU, 2010/21/EU, 2010/25/EU, 2010/27/EU, 2010/28/EU, 2010/29/EU, 2010/34/EU, 2010/38/EU, 2010/39/EU,

2010/42/EU, 2010/54/EU, 2010/55/EU, 2010/56/EU, 2010/57/EU, 2010/58/EU és 2010/70/EU irányelvei.”
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2. § Az R. 1. számú mellékletének A. része e rendelet Melléklete szerint módosul.

3. § (1) A növényi és állati eredetû élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett

növényvédõszer-maradékok határértékérõl, valamint ezek hatósági ellenõrzésérõl szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet

(a továbbiakban: 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet) 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ez a rendelet a növényi és állati eredetû élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található

megengedett növényvédõszer-maradékok határértékérõl, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló,

2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja

meg.”

(2) A 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet 14. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ez a rendelet az Unió 2011., 2012. és 2013. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetû élelmiszerekben, illetve azok

felületén található növényvédõszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók

ilyen növényvédõszer-maradékoknak való expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt ellenõrzési

programjáról szóló, 2010. október 12-i 915/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.”

4. § Hatályát veszti az R. 1. számú melléklete B. részének 86. (flufenzin), 162. (miklobutanil), 168. (N-fenil-ftálaminsav),

177. (paraffinolaj), 211. (spirodiklofen), valamint 246. (Coniothyrium minitans) sora.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

6. § (1) Ez a rendelet az Európai Unió következõ jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2010/21/EU irányelve (2010. március 12.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a klotianidinra,

a tiametoxámra, a fipronilra és az imidaklopridra vonatkozó különös rendelkezések tekintetében történõ

módosításáról,

b) a Bizottság 2010/25/EU irányelve (2010. március 18.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a penoxsulam, a prokinazid

és a spirodiklofen hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

c) a Bizottság 2010/27/EU irányelve (2010. április 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a triflumizol hatóanyagként

való felvétele céljából történõ módosításáról,

d) a Bizottság 2010/28/EU irányelve (2010. április 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metalaxil hatóanyagként

való felvétele céljából történõ módosításáról,

e) a Bizottság 2010/29/EU irányelve (2010. április 27.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a flonikamid (IKI-220)

hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

f) a Bizottság 2010/38/EU irányelve (2010. június 18.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a szulfuril-fluorid

hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

g) a Bizottság 2010/39/EU irányelve (2010. június 22.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a klofentezinre,

diflubenzuronra, lenacilra, oxadiazonra, a pikloramra és a piriproxifenre vonatkozó különös rendelkezések

tekintetében történõ módosításáról,

h) a Bizottság 2010/42/EU irányelve (2010. június 28.) a FEN 560 (görögszénamagpor) hatóanyagként való felvétele

céljából a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról,

i) a Bizottság 2010/54/EU irányelve (2010. augusztus 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének

az azimszulfuron hatóanyagként történõ felvétele megújításának céljából történõ módosításáról,

j) a Bizottság 2010/55/EU irányelve (2010. augusztus 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének

az azoxistrobin hatóanyag felvételének megújítása érdekében történõ módosításáról,

k) a Bizottság 2010/56/EU irányelve (2010. augusztus 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének

a prohexadion hatóanyag felvételének megújítása érdekében történõ módosításáról,

l) a Bizottság 2010/57/EU irányelve (2010. augusztus 26.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az imazalil

hatóanyag felvételének megújítása érdekében történõ módosításáról,

m) a Bizottság 2010/58/EU irányelve (2010. augusztus 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az iprodion

hatóanyag felvételének megújítása érdekében történõ módosításáról,
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n) a Bizottság 2010/70/EU irányelve (2010. október 28.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az I. melléklet

karbendazim hatóanyaggal kapcsolatos bejegyzésére vonatkozó érvényességi idõ lejárta tekintetében történõ

módosításáról.

(2) Ez a rendelet az Unió 2011., 2012. és 2013. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetû élelmiszerekben, illetve azok

felületén található növényvédõszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók

ilyen növényvédõszer-maradékoknak való expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt ellenõrzési

programjáról szóló, 2010. október 12-i 915/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 7. és 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
  

[Sor-
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

 
  

Azonosító  
számok 

  
  
  

IUPAC név Tisztaság 

 
  

Hatály-  
balépés  

időpontja 

 
  

Az  
alkalmazás  

kezdő 
időpontja 

A  
növényvédő 

szerek  
újra-  

értékelé-  
sének  

határideje 

 
  

Lejárat  
időpontja 

  
  
  

Speciális előírások 

 1  2  3 4  5  6 7 8 9 10  11] 
„7.  5  azim- 

szulfuron 
 CAS-szám: 
120162-55-2  
CIPAC-szám: 
584 

1-(4,6-
dimetoxipirimidin-2-
il)-3-[1-metil-4-(2-
metil-2H-tetrazol-5-
il)-pirazol-5-
ilszulfonil]-karbamid 

≥ 980 g/kg 
Maximális 
szennyezett- 
fenol szint:  
2 g/kg 

2011.08.01.  2012.02.01. 2015.07.31. 2021.07.31. A. RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. Légi 
felhasználása nem engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 
2010. július 9-én az azimszulfuronra 
vonatkozóan véglegesített felülvizsgálati 
jelentésben és különösen annak I. és II. füg-
gelékében található következtetéseket. 
Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak különös figyelmet 
kell fordítania a következőkre: 
– a nem célzott növények védelme, 
– a felszín alatti víz lehetséges 
szennyeződése, ha a hatóanyagot az 
éghajlatra nézve érzékeny adottságú 
területeken és/vagy körülmények között 
alkalmazzák, 
– a vízi szervezetek védelme. 
Az engedélyező hatóság köteles 
gondoskodni arról, hogy az engedély 
feltételei között szükség szerint 
szerepeljenek kockázatcsökkentő  
 

Melléklet a 43/2010. (XII. 20.) VM rendelethez
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intézkedések (például pufferzónák 
kialakítása, vagy rizstermesztés esetén a víz 
legkisebb visszatartási ideje a kibocsátást 
megelőzően). 

 
8.  2 Azoxistrobin CAS-szám: 

131860-33-8  
CIPAC-szám: 
571 

metil (E)-2-{2[6-(2-
cianofenoxi)pirimidin-
4-iloxi]fenil}-3-
metoxiakrilát 

≥ 930 g/kg 
Maximális 
toluoltarta- 
lom: 2 g/kg 
Maximális  
Z-izomer 
tartalom:  
25 g/ 

2011.08.01. 2012.02.01. 2015.07.31. 2021.07.31. A. RÉSZ 
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az azoxistrobinról 
szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság által 2010. 
július 9-én véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen annak I. és II. füg-
gelékének a következtetéseit. 
Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak különös figyelmet 
kell fordítania a következőkre: 
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra 
gyártott technikai anyag specifikációját 
megfelelő analitikai adatokkal kell 
megerősíteni és alátámasztani.  
A vizsgálathoz használt, a toxicitási 
dossziékban szereplő anyagot össze kell 
hasonlítani a technikai anyag említett 
specifikációjával, és annak alapján 
ellenőrizni kell, 
– a felszín alatti víz lehetséges 
szennyeződése, ha a hatóanyagot 
sérülékeny vízbázisú vagy érzékeny 
éghajlati adottságú területeken 
alkalmazzák, 
– a vízi szervezetek védelme. 
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Az engedélyező hatóságnak gondoskodnia 
kell arról, hogy az engedély feltételei között 
szükség szerint szerepeljenek 
kockázatcsökkentő intézkedések is, mint 
például pufferzónák kialakítása.” 

 
2. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
  

[Sor-
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

 
  

Azonosító  
számok 

  
  
  

IUPAC név Tisztaság 

 
  

Hatály-  
balépés  

időpontja 

 
  

Az  
alkalmazás  

kezdő 
időpontja 

A  
növényvédő 

szerek  
újra-  

értékelé-  
sének  

határideje 

 
  

Lejárat  
időpontja 

  
  
  

Speciális előírások 

 1  2  3 4  5  6 7 8 9 10  11] 
„41. 1 imazalil CAS-szám: 

35554-44-0 
73790-28-0 
(felváltva) 
CIPAC-szám: 
335 

(RS)-1-(β-alliloxi-2,4-
diklorofeniletil)-
imidazol vagy allil 
(RS)-1-(2,4-
diklorofenil)-2-
imidazol-1-iletil-éter 

≥ 950 g/kg 2011.08.01. 2012.02.01. 2015.07.31. 2021.07.31. A. RÉSZ 
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az imazalilról szóló, az 
Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2010. július 9-én 
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és 
különösen annak I. és II. függelékének a 
következtetéseit. 
Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak különös figyelmet 
kell fordítania a következőkre: 
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra 
gyártott technikai anyag specifikációját 
megfelelő analitikai adatokkal kell 
megerősíteni és alátámasztani.  
A vizsgálathoz használt, a toxicitási 
dossziékban szereplő anyagot össze kell 
hasonlítani a technikai anyag említett  
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specifikációjával, és ellenőrizni kell annak 
alapján, 
– a fogyasztók étkezési expozíciója a 
szermaradék-határértékek jövőbeli 
felülvizsgálatára való tekintettel, 
– a szerrel foglalkozók és a dolgozók 
biztonsága. Az engedélyezett alkalmazási 
feltételeknek megfelelő személyi 
védőfelszerelés használatát és az expozíció 
mérséklésére kockázatcsökkentő 
intézkedéseket kell előírniuk, 
– biztosítaniuk kell, hogy az alkalmazás 
után visszamaradt hulladékoldat, mint 
például az áztatórendszer mosóvízének 
vagy a feldolgozási hulladék 
kibocsátásának kezelésére megfelelő 
hulladékkezelési gyakorlatot 
alkalmazzanak. A permetlé véletlen 
kiömlésének megelőzése.  
– a vízi szervezetekre és a talajban élő 
mikroorganizmusokra háruló kockázatok, 
valamint a magevő madarakra és az 
emlősökre háruló hosszú távú kockázatok. 
Az engedélyezés feltételei között adott 
esetben kockázatcsökkentő 
intézkedéseknek is szerepelniük kell.” 

 
3. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 44. sora helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
  

[Sor-
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

 
  

Azonosító  
számok 

  
  
  

IUPAC név Tisztaság 

 
  

Hatály-  
balépés  

időpontja 

 
  

Az  
alkalmazás  

kezdő 
időpontja 

A  
növényvédő 

szerek  
újra-  

értékelé-  
sének  

határideje 

 
  

Lejárat  
időpontja 

  
  
  

Speciális előírások 

 1  2  3 4  5  6 7 8 9 10  11] 
„44.  50 Iprodion CAS-szám: 

36734-19-7 
CIPAC-szám: 
278 

3-(3,5-diklórfenil)-N-
isopropyl-2,4-dioxo-
imidazolidin-1-
karboximid 

960 g/kg 2004.01.01.  2004.06.30.  2007.12.31.  2013.12.31.  Felhasználása kizárólag gombaölő és 
fonálféregölő szerként engedélyezhető. 
 A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
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figyelembe kell venni az iprodionról szóló, 
az Élelmiszerlánc-és Állat-egészségügyi 
Állandó Bizottság által 2002. december  
3-án véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen annak I. és  
II. függelékének a következtetéseit.  
Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak:  
– különös figyelmet kell fordítania a felszín 
alatti víz lehetséges szennyeződésére, 
amennyiben a hatóanyagot nagy 
mértékben használják (különösen gyepnél 
történő alkalmazás esetén) savas talajon  
(6 alatti PH-érték), érzékeny éghajlati 
adottságú területen, 
– körültekintően mérlegelnie kell a vízi 
gerinctelenekre vonatkozó kockázatot, 
amennyiben a hatóanyagot közvetlenül 
felszíni vizek mellett alkalmazzák. Adott 
esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket 
kell alkalmaznia.” 

 
4. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 74. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
  

[Sor-
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

 
  

Azonosító  
számok 

  
  
  

IUPAC név Tisztaság 

 
  

Hatály-  
balépés  

időpontja 

 
  

Az  
alkalmazás  

kezdő 
időpontja 

A  
növényvédő 

szerek  
újra-  

értékelé-  
sének  

határideje 

 
  

Lejárat  
időpontja 

  
  
  

Speciális előírások 

 1  2  3 4  5  6 7 8 9 10  11] 
„74.  8 prohexadion CAS-szám: 

127277-53-6 
(prohexadion-
kalcium) 
CIPAC-szám: 
567 
(prohexadion) 
567.020 

3,5-dioxo-4-
propionilciklohexán-
karboxilsav 

≥ 890 g/kg 
(prohexadion-
kalciumként 
kifejezve) 

 2011.08.01. 2012.02.01.  2015.07.31.  2021.07.31. A. RÉSZ 
Felhasználása kizárólag a 
növekedésszabályozóként engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni a prohexadionról 
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(prohexadion-
kalcium) 

szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság által 2010. 
július 9-én véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen annak I. és  
II. függelékének a következtetéseit.” 

 
5. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 128. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
  

[Sor-
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

 
  

Azonosító  
számok 

  
  
  

IUPAC név Tisztaság 

 
  

Hatály-  
balépés  

időpontja 

 
  

Az  
alkalmazás  

kezdő 
időpontja 

A  
növényvédő 

szerek  
újra-  

értékelé-  
sének  

határideje 

 
  

Lejárat  
időpontja 

  
  
  

Speciális előírások 

 1  2  3 4  5  6 7 8 9 10  11] 
„128.  123 klotianidin CAS-szám: 

210880-92-5 
CIPAC-szám: 
738 

(E)-1-(2-klór-l,3- 
tiazol-5-ilmetil)-3- 
metil-2-nitro-
guanidin 

>960 g/kg  2006.08 01.  2007.02.01.  2008.01.31.  2016.07.31. A. RÉSZ  
Kizárólag rovarölő szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 

A nem célzott szervezetek, különösen 
mézelő méhek védelmére, 
vetőmagkezelésre: 

– a vetőmag bevonását kizárólag 
speciális vetőmagkezelő (csávázó) 
létesítményekben lehet végezni.  
E létesítményeknek az elérhető legjobb 
technikákat kell alkalmazniuk annak 
biztosítására, hogy a vetőmagnál történő 
alkalmazás, a tárolás és a szállítás során a 
porkibocsátás minimalizálható legyen, 

– a vetéshez megfelelő berendezés 
használata szükséges, amely biztosítja a 
nagyfokú talajba juttatást, valamint az 
alkalmazás alatti kiömlés és 
porkibocsátás minimalizálását. 

Az engedélyező hatóság gondoskodik 
arról, hogy: 



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2010.évi193.szám
27457

– a kezelt vetőmag címkéjén 
feltüntessék, hogy a vetőmagot 
klotianidinnal kezelték, és megnevezzék 
az engedélyben előírt 
kockázatcsökkentő intézkedéseket, 

– az engedély feltételei között  
– különösen permetezéses 
alkalmazáskor – adott esetben 
szerepeljenek a mézelő méhek védelmét 
szolgáló kockázatcsökkentő 
intézkedések is, 

– szükség esetén monitoring programokat 
vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy 
a mézelő méhek mennyire vannak 
ténylegesen kitéve a klotianidinnak a 
gyűjtögető méhek vagy a méhészek által 
használt területeken. 

B. RÉSZ  
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni a klotianidinról szóló, 
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2006. január 27-én 
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és 
különösen annak I. és II. függelékének a 
következtetéseit. Az átfogó értékelés során 
az engedélyező hatóságnak: 
– különös figyelmet kell fordítania a talajvíz 
védelmére, amennyiben a hatóanyagot 
sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati 
adottságú területeken alkalmazzák, 
– különös figyelmet kell fordítania a 
magevő madarakat és az emlősöket 
fenyegető kockázatra, amennyiben a 
hatóanyagot vetőmagcsávázásra 
használják. 
Az alkalmazás feltételei között szükség 
esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek 
is szerepelniük kell.” 
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6. Az R. 1. számú melléklet „A.” részének 145. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 
  

[Sor-
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

 
  

Azonosító  
számok 

  
  
  

IUPAC név Tisztaság 

 
  

Hatály-  
balépés  

időpontja 

 
  

Az  
alkalmazás  

kezdő 
időpontja 

A  
növényvédő 

szerek  
újra-  

értékelé-  
sének  

határideje 

 
  

Lejárat  
időpontja 

  
  
  

Speciális előírások 

 1  2  3 4  5  6 7 8 9 10  11] 
„145.  149 karbendazim 

(megneve- 
zetlen  
sztereo- 
kémia) 

 CAS-szám:  
10605-21-7  
CIPAC-szám:  
263 

 metil-benzimidazol-
2-ilkarbamát 

 980 g/kg  2007. 01.01.  2007.07.01.  2009.12.31.  2011.06.13. A. RÉSZ  
Csak gombaölő szerként engedélyezhető a 
következő növényekhez: 
– kalászosok, 
– repce, 
– cukorrépa, 
– kukorica, 
legfeljebb a következő mértékben: 
– 0,25 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás 
kalászosokhoz és repcéhez, 
– 0,075 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás 
cukorrépához, 
– 0,1 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás 
kukoricához. 
A következő használatokat tilos 
engedélyezni: 
– légi kijuttatás, 
– kijuttatás háti permetezővel vagy kézi 
permetezővel, akár szakemberek, akár nem 
szakemberek által, 
– házi kert. 
Az engedélyező hatóság biztosítja, hogy 
minden megfelelő kockázatcsökkentő 
intézkedés megtörténjen. 
Külön figyelmet kell fordítani a következők 
védelmére: 
– vízi szervezetek (A kezelt területek és a 
felszíni vizek között megfelelő 
védőtávolságot kell tartani. Ez a távolság 
annak függvénye lehet, hogy  
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alkalmaznak-e a permet elsodródását gátló 
eljárásokat vagy eszközöket.); 
– földigiliszták és a talajban élő más makro 
organizmusok (Az engedély feltételei 
között szerepelnie kell kockázatcsökkentő 
intézkedéseknek, mint például a 
kijuttatások számának és időzítésének, az 
alkalmazott dózisnak, és szükség esetén a 
hatóanyag-koncentráció legmegfelelőbb 
kombinációjának megválasztása.); 
– madarak és emlősök (Az engedélyezés 
feltételei között szerepelniük kell 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint 
például a kijuttatás időzítésének gondos 
megválasztása, és olyan készítmények 
kiválasztása, amelyek fizikai megjelenésük 
vagy megfelelő elriasztást biztosító 
anyagok jelenléte eredményeként a lehető 
legkisebbre csökkentik az érintett fajok 
veszélyeztetését.); 
– a kezelők, akiknek megfelelő 
védőöltözéket kell viselniük, különösen 
kesztyűt, overallt, gumicsizmát és arcvédőt 
vagy védőszemüveget a keverés, betöltés, 
kijuttatás és a növényvédelmi berendezés 
tisztítása során, kivéve, ha az anyag által 
jelentett veszélyek kellően kiküszöbölhetők 
a növényvédelmi berendezés 
kialakításának, vagy annak köszönhetően, 
hogy a berendezést speciális 
védőelemekkel látták el. 
B. RÉSZ  
A 6. számú mellékletben foglalt egységes 
elvek megvalósítása érdekében figyelembe 
kell venni a karbendazimról szóló 
felülvizsgálati jelentés következtetéseit és 
különösen annak I. és II. függelékét. 
A szerrel dolgozók (kezelők) 
egészségkárosodásával járó eseményeket a 
foglalkozási betegségek és fokozott 
expozíciós esetek bejelentéséről és 
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kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM 
rendelet előírásai szerint kell bejelenteni.  
Az engedélyező hatóság a Tv. 17. §  
(5) bekezdése szerinti – értékesítési 
adatokra vonatkozó – jelentési 
kötelezettségen túl további 
adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő 
(mint például a felhasználási szokások 
felmérése), hogy reális kép alakuljon ki a 
karbendazim használatának körülményeiről 
és lehetséges toxikológiai hatásáról.” 

 
7. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 154. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
  

[Sor-
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

 
  

Azonosító  
számok 

  
  
  

IUPAC név Tisztaság 

 
  

Hatály-  
balépés  

időpontja 

 
  

Az  
alkalmazás  

kezdő 
időpontja 

A  
növényvédő 

szerek  
újra-  

értékelé-  
sének  

határideje 

 
  

Lejárat  
időpontja 

  
  
  

Speciális előírások 

 1  2  3 4  5  6 7 8 9 10  11] 
„154. 142 tiametoxám  CAS-szám: 

153719-23-4 
CIPAC-szám: 
637 

(E,Z)-3-(2-kloroti- 
azol-5-ilmetil)-5-
metil- 
[1,3,5]oxa-diazinan-
4- 
ilidén-N-nitro-amin 

 >980 g/kg  2007.02.01.  2007.08.01.  2008.07.31.  2017.01.31. A. RÉSZ  
Kizárólag rovarölő szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
A nem célzott szervezetek, különösen 
mézelő méhek védelmére, 
vetőmagkezelésre: 
– a vetőmag bevonását kizárólag speciális 
vetőmagkezelő (csávázó) létesítményekben 
lehet végezni. E létesítményeknek az 
elérhető legjobb technikákat kell 
alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a 
vetőmagnál történő alkalmazás, a tárolás és 
a szállítás során a porkibocsátás 
minimalizálható legyen, 
– a vetéshez megfelelő berendezés 
használata szükséges, amely biztosítja a 
nagyfokú talajba juttatást, valamint az  
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alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás 
minimalizálását. 
Az engedélyező hatóság gondoskodik arról, 
hogy: 
– a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, 
hogy a vetőmagot tiametoxámmal 
kezelték, és megnevezzék az engedélyben 
előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket, 
– az engedély feltételei között – különösen 
permetezéses alkalmazáskor – adott 
esetben szerepeljenek a mézelő méhek 
védelmét szolgáló kockázatcsökkentő 
intézkedések is, 
– szükség esetén monitoring programokat 
vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a 
mézelő méhek mennyire vannak 
ténylegesen kitéve a tiametoxámnak a 
gyűjtögető méhek vagy a méhészek által 
használt területeken. 
B. RÉSZ  
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek végrehajtása érdekében 
figyelembe kell venni a tiametoxámról 
szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. 
július 14-én véglegesített felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen annak I. és 
II. függelékének a következtetéseit. 
Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak: 
– különös figyelmet kell fordítania a 
talajvízszennyezés lehetőségére, különösen 
a hatóanyag és annak NOA 459602, SYN 
501406, illetve CGA 322704 
anyagcseretermékeinek esetében, 
amennyiben a hatóanyagot sérülékeny 
vízbázisú, illetve éghajlati adottságú 
területeken alkalmazzák; 
– különös figyelmet kell fordítania a vízi 
szervezetek védelmére; 
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– különös figyelmet kell fordítania a kis 
növényevő állatokat fenyegető hosszú távú 
kockázatra, amennyiben a hatóanyagot 
vetőmagkezelésre használják fel. 
Az alkalmazás feltételei között szükség 
esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek 
is szerepelniük kell.” 

 
8. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 163. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
  

[Sor-
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

 
  

Azonosító  
számok 

  
  
  

IUPAC név Tisztaság 

 
  

Hatály-  
balépés  

időpontja 

 
  

Az  
alkalmazás  

kezdő 
időpontja 

A  
növényvédő 

szerek  
újra-  

értékelé-  
sének  

határideje 

 
  

Lejárat  
időpontja 

  
  
  

Speciális előírások 

 1  2  3 4  5  6 7 8 9 10  11] 
„163.  163  fipronil CAS-szám:  

120068- 
37-3  
CIPAC-szám: 
581 

(±)-5-amino-1-  
(2,6-diklór-α,α,α-  
trifluor-paratolil)-4-  
trifluormetil-szulfi-  
nilpirazol-3-kar-  
bonitril 

 ≥950 g/kg  2007.10.01.  2008.04. 01.  2011.09.30.  2017.09.30. A. RÉSZ  
Felhasználása csak rovarölő szerként, 
vetőmagcsávázáshoz engedélyezhető. 
A nem célzott szervezetek, különösen 
mézelő méhek védelmére: 
– a vetőmag bevonását kizárólag speciális 
vetőmagkezelő (csávázó) létesítményekben 
lehet végezni. E létesítményeknek az 
elérhető legjobb technikákat kell 
alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a 
vetőmagnál történő alkalmazás, a tárolás és 
a szállítás során a porkibocsátás 
minimalizálható legyen, 
– a vetéshez megfelelő berendezés 
használata szükséges, amely biztosítja a 
nagyfokú talajba juttatást, valamint az 
alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás 
minimalizálását. 
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Az engedélyező hatóság gondoskodik arról, 
hogy: 
– a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, 
hogy a vetőmagot fipronillal kezelték, és 
megnevezzék az engedélyben előírt 
kockázatcsökkentő intézkedéseket, 
– szükség esetén monitoring programokat 
vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a 
mézelő méhek mennyire vannak 
ténylegesen kitéve a fipronilnak a 
gyűjtögető méhek vagy a méhészek által 
használt területeken. 
B. RÉSZ  
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek alkalmazása érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 
2007. március 16-án véglegesített, a 
fipronilra vonatkozó felülvizsgálati 
jelentésnek és különösen annak I. és  
II. függelékének a következtetéseit.  
Ezen átfogó értékelésben az engedélyező 
hatóságnak különös figyelmet kell 
fordítania a következőkre:  
– a forgalmazott szerek csomagolása, az 
aggodalomra okot adó fotodegradációs 
termékek létrejöttének elkerülése 
érdekében,  
– a felszín alatti vízszennyező potenciál, 
különösen, ha a szennyezést metabolitok 
okozzák, mert ezek nehezebben bomlanak 
le, mint a kiindulási vegyület, ha a 
hatóanyagot a külön jogszabály szerint 
sérülékeny vízbázisú területeken 
alkalmazzák,  
– a magevő madarak és emlősök, a vízi 
szervezetek, a nem cél- ízeltlábúak és a 
mézelő méhek védelme,  
Az engedélyezés feltételei között szükség 
szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek 
is szerepelniük kell.” 
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9. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 177. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
  

[Sor-
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

 
  

Azonosító  
számok 

  
  
  

IUPAC név Tisztaság 

 
  

Hatály-  
balépés  

időpontja 

 
  

Az  
alkalmazás  

kezdő 
időpontja 

A  
növényvédő 

szerek  
újra-  

értékelé-  
sének  

határideje 

 
  

Lejárat  
időpontja 

  
  
  

Speciális előírások 

 1  2  3 4  5  6 7 8 9 10  11] 
„177.  177  klofentezin  CAS-szám: 

74115-24-5 
CIPAC-szám: 
418 

 3,6-bisz(2-klórfenil)-
1,2,4,5-tetrazin 

 ≥ 980 g/kg 
(száraz- 
anyag) 

 2009.01.01.  2009.07.01.  2013.12.31.  2018.12.31. A. RÉSZ 
Felhasználása kizárólag atkaölő szerként 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni a klofentezinről szóló, 
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2010. május 11-én 
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és 
különösen annak I. és II. függelékének a 
következtetéseit. 
Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak különös figyelmet 
kell fordítania a következőkre: 
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra 
gyártott hatóanyag leírását megfelelő 
analitikai adatokkal kell megerősíteni és 
alátámasztani. A toxicitási 
dokumentációban használt vizsgálati 
anyagot össze kell hasonlítani a hatóanyag 
e leírásával, illetve ennek alapján kell 
ellenőrizni, 
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók 
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy – 
amennyiben arra szükség van – a 
felhasználás feltételei között szerepeljen a 
megfelelő személyi védőfelszerelés 
használata, 
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– a nagy távolságra jutó, levegőn keresztüli 
terjedés lehetősége, 
– nem célzott szervezetek. Az engedély 
feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell.” 

 
10. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 180. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
  

[Sor-
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

 
  

Azonosító  
számok 

  
  
  

IUPAC név Tisztaság 

 
  

Hatály-  
balépés  

időpontja 

 
  

Az  
alkalmazás  

kezdő 
időpontja 

A  
növényvédő 

szerek  
újra-  

értékelé-  
sének  

határideje 

 
  

Lejárat  
időpontja 

  
  
  

Speciális előírások 

 1  2  3 4  5  6 7 8 9 10  11] 
„180.  180 diflubenzuron  CAS-szám: 

35367-38-5 
CIPAC-szám: 
339 

 1-(4-klórfenil)-3- 
(2,6-difluorbenzoil) 
urea 

 ≥ 950 g/kg 
szennyező- 
dés: 
maximum  
0,03 g/kg  
4-klóranilin 

 2009.01.01.  2009.07.01.  2013.12.31.  2018.12.31. A. RÉSZ 
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni a diflubenzuronról 
szóló, az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság által 
2010. május 11-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentésnek és különösen 
annak I. és II. függelékének a 
következtetéseit. 
Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak különös figyelmet 
kell fordítania a következőkre: 
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra 
gyártott hatóanyag leírását megfelelő 
analitikai adatokkal kell megerősíteni és 
alátámasztani. A toxicitási 
dokumentációban használt vizsgálati 
anyagot össze kell hasonlítani a hatóanyag 
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e leírásával, illetve ennek alapján kell 
ellenőrizni, 
– a vízi szervezetek védelme, 
– a szárazföldi szervezetek védelme, 
– a nem célzott ízeltlábúak, köztük a méhek 
védelme. 
Az alkalmazás feltételei között adott 
esetben megfelelő kockázatcsökkentő 
intézkedéseknek is szerepelniük kell.” 

 
11. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 182–185. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 
  

[Sor-
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

 
  

Azonosító  
számok 

  
  
  

IUPAC név 

 
 

Tisztaság 

 
  

Hatály-  
balépés  

időpontja 

 
  

Az  
alkalmazás  

kezdő 
időpontja 

A  
növényvédő 

szerek  
újra-  

értékelé-  
sének  

határideje 

 
  

Lejárat  
időpontja 

  
  
  

Speciális előírások 

 1  2  3 4  5  6 7 8 9 10  11] 
„182.  182  lenacil  CAS-szám: 

2164-08-1 
CIPAC-szám: 
163 

 3-ciklohexil-1,5,6,7-
tetrahidrociklo- 
pentapirimidin-2,4 
(3H)-dion 

 ≥ 975 g/kg  2009.01.01.  2009.07.01.  2013.12.31.  2018.12.31. A. RÉSZ 
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni a lenacilról szóló, az 
Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2010. május 11-én 
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és 
különösen annak I. és II. függelékének a 
következtetéseit. 
Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak különös figyelmet 
kell fordítania a következőkre: 
– a vízi szervezetekre, különösen az algákra 
és vízinövényekre jelentett kockázat; az 
engedély feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell, például pufferzóna  
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kijelölése a kezelt területek és a felszíni 
vizek között, 
– a felszín alatti víz védelme, ha a 
hatóanyagot sérülékeny vízbázisú vagy 
érzékeny éghajlati adottságú területen 
alkalmazzák. Az engedély feltételei között 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell; a veszélyeztetett 
övezetekben pedig szükség esetén a felszín 
alatti víznek az IN-KF 313, M1, M2 és  
M3 metabolitok általi szennyeződése 
ellenőrzése érdekében monitoring 
programot kell indítani. 

 
183.  183  oxadiazon  CAS-szám: 

19666-30-9 
CIPAC-szám: 
213 

5-tert-butil-3-(2,4-di-
klór-5-izopropoxi- 
fenil)-1,3,4-
oxadiazol-2(3H)-on 

 ≥ 940 g/kg  2009.01.01.  2009.07.01.  2013.12.31.  2018.12.31. A. RÉSZ 
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az oxadiazonról szóló, 
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2010. május 11-én 
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és 
különösen annak I. és II. függelékének a 
következtetéseit. 
Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak különös figyelmet 
kell fordítania a következőkre: 
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra 
gyártott hatóanyag leírását megfelelő 
analitikai adatokkal kell megerősíteni és 
alátámasztani; a toxicitási 
dokumentációban használt vizsgálati 
anyagot össze kell hasonlítani a hatóanyag 
e leírásával, illetve ennek alapján kell 
ellenőrizni, 
– a felszín alatti víz AE0608022 metabolit 
általi szennyeződésének lehetősége, 
amennyiben a hatóanyagot olyan 
helyzetekben alkalmazzák, amelyek 
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esetében hosszan tartó anaerob 
körülmények várhatók, illetve ha a 
hatóanyagot sérülékeny vízbázisú vagy 
éghajlati adottságú területen alkalmazzák. 
Az engedély feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell. 

 
184.  184  pikloram  CAS-szám: 

1918-02-1 
CIPAC-szám: 
174 

 4-amino-3,5,6-tri- 
klórpiridin- 
2-karboxilsav 

 ≥ 920 g/kg  2009.01.01.  2009.07.01.  2013.12.31.  2018.12.31. A. RÉSZ 
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni a pikloramról szóló, 
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság által 2010. május 11-én 
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és 
különösen annak I. és II. függelékének a 
következtetéseit. 
Az átfogó értékelésben az engedélyező 
hatóságnak különös figyelmet kell 
fordítania a következőkre: 
– a felszín alatti víz szennyeződésének 
lehetősége, amennyiben a pikloramot 
sérülékeny vízbázisú vagy érzékeny 
éghajlati adottságú területen alkalmazzák. 
Az engedély feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell. 

 
185.  185  piriproxifen  CAS-szám: 

95737-68-1 
CIPAC-szám: 
715 

 4-fenoxifenil (RS)-2-
(2-piridiloxi) 
propil-éter 

 ≥ 970 g/kg  2009.01.01.  2009.07.01.  2013.12.31.  2018.12.31. A. RÉSZ 
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni a piriproxifenről 
szóló, az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság által 
2010. május 11-én véglegesített 
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felülvizsgálati jelentésnek és különösen 
annak I. és II. függelékének a 
következtetéseit. 
Az átfogó értékelésben az engedélyező 
hatóságnak különös figyelmet kell 
fordítania a következőkre: 
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók 
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy  
– amennyiben arra szükség van – a 
felhasználás feltételei között szerepeljen a 
megfelelő személyi védőfelszerelés 
használata, 
– a vízi szervezetekre jelentett kockázat.  
Az alkalmazás feltételei között adott 
esetben megfelelő kockázatcsökkentő 
intézkedéseknek is szerepelniük kell.” 

 
12. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 222. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
  

[Sor-
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

 
  

Azonosító  
számok 

  
  
  

IUPAC név Tisztaság 

 
  

Hatály-  
balépés  

időpontja 

 
  

Az  
alkalmazás  

kezdő 
időpontja 

A  
növényvédő 

szerek  
újra-  

értékelé-  
sének  

határideje 

 
  

Lejárat  
időpontja 

  
  
  

Speciális előírások 

 1  2  3 4  5  6 7 8 9 10  11] 
„222.  222 imidakloprid  CAS-szám: 

138261- 
41-3  
CIPAC- 
szám: 582 

 (E)-1-(6-Klór-3- 
piridinil-metil)- 
N-nitroimida- 
zolidin-2-ilidén- 
amin 

 ≥ 970 g/kg  2009.08.01.  2010.02.01.  2014.01.31.  2019.07.31. A. RÉSZ 
Kizárólag rovarölő szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
A nem célzott szervezetek, különösen 
mézelő méhek és madarak védelmére, 
vetőmagkezelésre: 
– a vetőmag bevonását kizárólag speciális 
vetőmagkezelő (csávázó) létesítményekben 
lehet végezni. E létesítményeknek az 
elérhető legjobb technikákat kell 
alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a 
vetőmagnál történő alkalmazás,  
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a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás 
minimalizálható legyen, 
– a vetéshez megfelelő berendezés 
használata szükséges, amely biztosítja a 
nagyfokú talajba juttatást, valamint az 
alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás 
minimalizálását. 
Az engedélyező hatóság gondoskodik arról, 
hogy: 
– a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, 
hogy a vetőmagot imidaklopriddal 
kezelték, és megnevezzék az engedélyben 
előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket, 
– az engedély feltételei között – különösen 
permetezéses alkalmazáskor – adott 
esetben szerepeljenek a mézelő méhek 
védelmét szolgáló kockázatcsökkentő 
intézkedések is, 
– szükség esetén monitoring programokat 
vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a 
mézelő méhek mennyire vannak 
ténylegesen kitéve az imidaklopridnak a 
gyűjtögető méhek vagy a méhészek által 
használt területeken. 
B. RÉSZ 
Amikor az engedélyező hatóság olyan 
kérelmeket bírál el, amelyek arra irányulnak, 
hogy engedélyezze az imidaklopridot 
tartalmazó növényvédő szerek 
üvegházakban termesztett 
paradicsomokon kívüli felhasználását, 
különös figyelmet kell fordítania az 5. §  
(5) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott kritériumokra, és mielőtt 
ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie 
róla, hogy az összes szükséges adat és 
információ rendelkezésre áll. 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek végrehajtása érdekében 
figyelembe kell venni az imidaklopridról 
szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat- 
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egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. 
szeptember 26-án véglegesített 
felülvizsgálati jelentésnek és különösen 
annak I. és II. függelékének a 
következtetéseit. Ebben az átfogó 
értékelésben az engedélyező hatóság 
különös figyelmet fordít a következőkre: 
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók 
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a 
felhasználás feltételei között szerepeljen a 
megfelelő személyi védőfelszerelés 
használata, 
– a vízi szervezetekre, a nem célszervezet 
ízeltlábúakra, földigilisztákra és más 
talajlakó makroorganizmusokra gyakorolt 
hatás, és biztosítania kell, hogy az 
engedélyezési feltételek szükség szerint 
kockázatcsökkentő intézkedéseket 
tartalmazzanak.” 

 
13. Az R. 1. számú melléklete „A.” része a következő 307–314. sorokkal egészül ki: 
 

 
 

[Sor- 
szám 

  
  

EU  
Nr. 

  
  

Hatóanyag  
megnevezése 

  
  

Azonosító  
számok 

  
  

IUPAC név 

  
  

Tisztaság 

  
  

Hatályba- 
lépés  

időpontja 

  
Az  

alkalmazás 
kezdő 

időpontja 

 A  
növényvédő 

szerek  
újraértékelé-

sének  
határideje 

  
  

Lejárat  
időpontja 

  
  

Speciális előírások 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11] 
„307. 306 Penoxsulam CAS-szám: 219714- 

96-2  
CIPAC-szám: 758 

3-(2,2-difluor-
etoxi)-N-(5,8-
dimetoxi[1,2,4]
triazol[1,5-
c]pirimidin-2-
yl)-a,a,a-
trifluoro-
toluol-2-
szulfonamid 

> 980 g/kg  
A bisz-
CHYMP- 2-
kloro-4-[2-
(2-kloro-5-
metoxi-4-
pirimidinil) 
hidrazino]-
5-metoxi-
pirimidin-
szenynye- 
ződés 

2010.08.01. 2011.02.01. 2012.01.31. 2020.07.31. A. RÉSZ 
Kizárólag gyomirtó szerként történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság által 
2010. január 22-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentés és különösen annak 
I. és II. függelékének penoxsulamról szóló 
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legfeljebb 
0,1 g/kg 
lehet a 
technikai 
anyagban 

következtetéseit. Ebben az átfogó 
értékelésben az engedélyező hatóság 
külön figyelmet fordít a következőkre: 
– a vízi szervezetek védelme, 
– a fogyasztók étrendi expozíciója a 
vetésforgóban következő növényekben 
lévő BSCTA metabolit maradványaival 
szemben, 
– a felszín alatti víz védelme, ha a 
hatóanyagot sérülékeny vízbázisú és/vagy 
érzékeny éghajlati adottságú területen 
alkalmazzák. 
Az engedély feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell. 

308. 307 Prokinazid CAS-szám: 189278- 
12-4  
CIPAC-szám: 764 

6-jodo-2-
propoxi-3-
propilkinazolin
-4(3H)-on 

> 950 g/kg 2010.08.01. 2011.02.01. 2012.01.31. 2020.07.31. A. RÉSZ 
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság által 
2010. január 22-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentés és különösen annak 
I. és II. függelékének prokinazidról szóló 
következtetéseit.  
Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóság külön figyelmet 
fordít a következőkre: 
– szőlőféléknél való használata esetében a 
földigiliszta-evő madarakra jelentett 
hosszú távú kockázat, 
– a vízi szervezetekre jelentett kockázat, 
– a fogyasztók étrendi expozíciója az állati 
eredetű termékekben és a vetésforgóban 
következő növényekben lévő prokinazid-
maradványokkal szemben, 
– a szerrel foglalkozók biztonsága. 
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Az engedély feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell. 

309. 308 Spirodiklofen CAS-szám: 148477- 
71-8  
CIPAC-szám: 737  

3-(2,4-
diklorofenil)-2-
oxo-1-
oxaspiro[4.5] 
dec-3-en-4-yl 
2,2-dimetil-
butirát 

> 965 g/kg 
Az alábbi 
szennyező- 
dések 
legfeljebb 
egy 
meghatáro-
zott 
mennyiséget 
érhetnek el 
a technikai 
anyagban: 
3-(2,4-
diklorofenil)
-4-hidroxi-1-
oxaspiro[4.5]
dec-3-en-2-
on (BAJ-
2740 enol): 
≤ 6 g/kg 
N,N-dimetil-
acetamid: ≤ 
4 g/kg 

2010.08.01. 2011.02.01. 2012.01.31. 2020.07.31. A. RÉSZ 
Kizárólag az atkaölő vagy rovarölő szerként 
való használat engedélyezett. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság által 
2010. január 22-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentés és különösen annak 
I. és II. függelékének spirodiklofenről szóló 
következtetéseit. 
Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóság külön figyelmet 
fordít a következőkre: 
– a vízi szervezetekre jelentett hosszú távú 
kockázat, 
– a szerrel foglalkozók biztonsága, 
– a méhfiasításra jelentett kockázat. 
Az engedély feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell. 

310. 309 Metalaxil CAS-szám: 57837-19-1 
CIPAC-szám: 365 

Metil N-
(metoxiacetil)-
N-(2,6-xilil)-DL-
alaninát 

950 g/kg  
A 2,6-
dimetilanilin 
toxikológiai 
jelentőség- 
gel bíró 
szennyező- 
anyagnak 
bizonyult,  
1 g/kg-os 
maximális 
szintet 
állapítottak 
meg rá. 

2010.07.01. 2011.01.01. 2014.06.30. 2020.06.30. A. RÉSZ 
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság által 
2010. március 12-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentés és különösen annak 
I. és II. függelékének a metalaxilról szóló 
következtetéseit. 
Az engedélyező hatóságnak különös 
figyelmet kell fordítania a hatóanyag és 
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bomlási termékei (CGA 62826 és CGA 
108906) okozta esetleges 
talajvízszennyezésre, amennyiben a 
hatóanyag alkalmazására olyan területen 
kerül sor, ahol kényes talaj- és /vagy 
éghajlati viszonyok uralkodnak. Adott 
esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket 
kell alkalmazni.” 

311. 310 Flonikamid 
(IKI-220) 

CAS-szám: 158062- 
67-0  
CIPAC-szám: 763 

N-cianometil-4-
(trifluormetil) 
nikotinamid 

≥ 960 g/kg  
A toluol-
szennyező- 
dés 
legfeljebb  
3 g/kg lehet 
a technikai 
anyagban. 

2010.09.01. 2011.03.01. 2012.02.29. 2020.08.31. A. RÉSZ 
Kizárólag a rovarölő szerként való 
használat engedélyezett. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság által 
2010. január 22-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentés és különösen annak 
I. és II. függelékének a flonikamidról szóló 
következtetéseit. 
Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóság külön figyelmet 
fordít a következőkre: 
– a szert kezelő személyekre és a kezelt 
területre a kezelést követően újra belépő 
dolgozókra jelentett kockázat, 
– a méhekre jelentett kockázat. 
Az engedély feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell. 

312. 311 Triflumizol CAS-szám: 99387-89-0 
CIPAC-szám: 730 

(E)-4-klór-
α,α,α-trifluor-
N-(1-imidazol-
1-yl-2-propoxi-
etilidén)-o-
toluidin 

≥ 980 g/kg 
Szennyező-
anyagok: 
Toluol: 
legfeljebb  
1 g/kg 

2010.07.01. – – 2020.06.30. A. RÉSZ 
Kizárólag üvegházi gombaölő szerként, 
mesterséges tápközegen történő 
felhasználása engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek végrehajtása érdekében 
figyelembe kell venni a triflumizolról szóló, 
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi 
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Állandó Bizottság által 2010. március 12-én 
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és 
különösen annak I. és II. függelékének a 
következtetéseit. 
Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak különös 
figyelmet kell fordítania a következőkre: 
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók 
biztonsága: az alkalmazási feltételeknek 
megfelelő személyi védőfelszerelés 
használatát kell előírnia, 
– a vízi szervezetekre esetlegesen 
gyakorolt hatás; továbbá biztosítania kell, 
hogy az engedély feltételei között adott 
esetben kockázatcsökkentő intézkedések is 
szerepeljenek. 

313. 311 Szulfuril-
fluorid 

CAS-szám: 002699- 
79-8  
CIPAC-szám: 757 

Szulfuril-
fluorid 

> 994 g/kg 2010.11.01. 2011.03.01. 2012.02.29. 2020.10.31. A. RÉSZ 
Használata kizárólag 
rovarölő/fonálféregölő szerként 
(fertőtlenítőszer), hivatásos felhasználók 
által, légmentesen lezárható eszközökben, 
a) melyek üresek; vagy 
b) ahol a felhasználás feltételei biztosítják, 
hogy a felhasználók expozíciója 
elfogadható mértékű legyen. 
engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek érvényesítése érdekében 
figyelembe kell venni a szulfuril-fluoridról 
szóló, az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság által 
2010. május 11-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentésnek és különösen 
annak I. és II. függelékének a 
következtetéseit. 
Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóság külön figyelmet 
fordít a következőkre: 
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– a szervetlen fluorid okozta kockázat olyan 
fertőzött termékek – például a liszt és a 
korpa – következtében, amelyek a 
fertőtlenítés során az őrlőgépben 
maradtak, vagy olyan gabonafélék 
következtében, amelyeket silóban tároltak 
a malomban. Intézkedéseket kell hozni 
annak biztosítására, hogy az ilyen termékek 
ne kerülhessenek be az élelmiszer- és 
takarmányláncba, 
– a szert kezelő személyekre és a szerrel 
dolgozókra jelentett kockázat például a 
fertőtlenített területre a szellőztetést 
követően történő újbóli belépéskor. 
Intézkedéseket kell hozni annak 
biztosítására, hogy ezek a személyek 
hordozható légzésvédő készüléket vagy 
más megfelelő személyi védőfelszerelést 
viseljenek, 
– a közelben tartózkodók biztonságának 
védelme megfelelő tiltott zóna 
kialakításával a fertőtlenített terület körül. 
Az engedély feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell. 

314. 313 FEN 560 (más 
néven 
görögszéna 
vagy 
görögszéna- 
magpor) 

CAS-szám: nincs 
CIPAC-szám: nincs  
A hatóanyagot a 
Trigonella foenum-
graecum L. 
(görögszéna) 
magjából készült 
porból állítják elő. 

Tárgytalan. 100% 
görögszé- 
namagpor, 
adalékanyag 
és 
extrahálás 
nélkül, a 
mag emberi 
felhaszná- 
lásra szánt 
élelmiszer 
minőségű. 

2010.11.01. 2011.05.01. 2012.04.30. 2020.10.31. A. RÉSZ 
Kizárólag a növények önvédelmi 
mechanizmusait kiváltó szerként való 
használata engedélyezhető. 
B. RÉSZ 
A 6. számú mellékletben meghatározott 
egységes elvek alkalmazása érdekében 
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság által 
2010. május 11-én véglegesített 
felülvizsgálati jelentésben és különösen 
annak I. és II. függelékében a FEN 560-ra 
(görögszéna magjából készült porra) 
vonatkozóan megfogalmazott 
következtetéseket. 
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Ebben az átfogó értékelésben az 
engedélyező hatóságnak különös 
figyelmet kell fordítania a szerrel 
foglalkozók, vele dolgozók vagy a közelben 
tartózkodók veszélyeztetettségére. 
Az engedély feltételei között adott esetben 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is 
szerepelniük kell.” 

 



IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 304/2010. (XII. 20.) KE határozata

a 180/2010. (VI. 2.) KE határozat módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére Bencsik János államtitkári kinevezésérõl

szóló 180/2010. (VI. 2.) KE határozatot 2010. december 4-i hatállyal akként módosítom, hogy a határozatban

a „Nemzetgazdasági Minisztérium” megnevezés helyett „Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot” kell érteni.

Budapest, 2010. december 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. december 18.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05644/2010.

A köztársasági elnök 305/2010. (XII. 20.) KE határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény

4. § (1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elõterjesztésére

lemondásra tekintettel

Pongráczné dr. Kapusi Erzsébetet 2011. április 30-ai hatállyal,

nyugállományba helyezés iránti kérelmére

dr. Pintér Istvánt 2011. június 30-ai hatállyal,

dr. Tápai Piroskát 2011. június 30-ai hatállyal,

Héjjasné dr. Korbély Zsuzsannát 2011. július 31-ei hatállyal

a felsõ korhatár elérése miatt

dr. Exterde Tibort 2011. július 2-ai hatállyal,

bírói tisztségébõl felmentem;

dr. Barkóczi Balázst,

dr. Biczó Lászlót,

dr. Kovács András Tamást,
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dr. Kökény Tímeát,

dr. Mohácsy Gábort,

dr. Rimóczi Ágnest,

dr. Szél Napsugár Ágnest és

dr. Virágné dr. Takács Máriát

2011. január 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá,

dr. Aszódy Anettet,

dr. Kiss Árpád Lajost és

dr. Kovács Ildikót

2011. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedõ idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2010. december 14.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05421/2010.

A köztársasági elnök 306/2010. (XII. 20.) KE határozata

kitüntetés adományozásáról

A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról

szóló 223/2010. (IX. 2.) KE határozat 3. pontjában foglaltak alapján

a nemzet sorsáért, jólétéért, a magyarok nemzetközi megbecsüléséért folytatott több évtizedes áldozatos munkája

elismeréseként, továbbá Zichy Mihály szellemi és tárgyi örökségének önzetlen ápolásáért,

Csicsery-Rónay István politikusnak, közírónak, a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. december 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/05629/2010.
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A köztársasági elnök 307/2010. (XII. 20.) KE határozata

kitüntetés adományozásáról

A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról

szóló 223/2010. (IX. 2.) KE határozat 3. pontjában foglaltak alapján

a gyermekek gyógyításában önkéntesként végzett tevékenységéért, az orvosok képzésében szerzett érdemei

elismeréseként,

dr. Marghescu Sándor nyugalmazott egyetemi tanár, bõrgyógyász szakorvosnak, a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. december 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/05558/2010.

A köztársasági elnök 308/2010. (XII. 20.) KE határozata

kitüntetés adományozásáról

A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról

szóló 223/2010. (IX. 2.) KE határozat 3. pontjában foglaltak alapján

a gyermekek gyógyításában önkéntesként végzett tevékenységéért

dr. Fórizs Etelka fogszakorvosnak,

dr. Szekeres Márta nyugalmazott vezetõ fõorvosnak, gyermekszemész szakorvosnak

lovasterapeutaként és önkéntesként végzett tevékenységéért

Topár Zsoltnak, a Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetsége elnökének, a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. december 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/05578/2010.

27480 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 193. szám



A miniszterelnök 111/2010. (XII. 20.) ME határozata

helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról

Megállapítom, hogy Tekler Vilmosnak, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása

a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 50. § (1) bekezdése alapján történõ lemondására tekintettel

– 2010. december 14-ei hatállyal –

megszûnik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 112/2010. (XII. 20.) ME határozata

helyettes államtitkár kinevezésérõl

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 47. § (1) bekezdése alapján, a közigazgatási és igazságügyi miniszter

javaslatára

Fekete Gábort a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2010. december 15-ei hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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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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