
* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2007. évi 10. szá má nak II. kö te te CD-n tar tal maz za, me lyet az érin tett elõ fi ze tõk (he lyi ön kor -
mány za tok, mi nisz té ri u mok stb.) ké rés nél kül meg kap nak, más elõ fi ze tõk nek – ké rés ese tén – meg küld jük (te le fon: 266-9290/237 és 238 mel lék; fax:
338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357).
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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
8/2007. (I. 30.) Korm.

rendelete

a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról  szóló

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletet 
módosító 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

kiegészítésérõl

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek
o) pont já ban, va la mint a tár sa da lom biz to sí tás pénz -
ügyi alap jai 1998. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1997. évi
CLIII. tör vény 61.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt
 felhatalmazás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket
 rendeli el:

1.  §

A té rí té si díj el le né ben igény be ve he tõ egyes egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok té rí té si díj ár ól  szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. ren de le tet mó do sí tó 320/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Nem al kal maz ha tó a ren de let a rend vé del mi szer vek
ál tal 2006-ban el ren delt és meg kez dett hi va tá sos ál lo -
mány ba vé tel elõt ti al kal mas sá gi vizs gá lat be fe je zé sé hez
szük sé ges or vo si vizs gá la tok ra.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
valamint a gazdasági és közlekedési miniszter

4/2007. (I. 30.) MeHVM–GKM
együttes rendelete

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program
végrehajtásában közremûködõ szervezet kijelölésérõl

A 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai
 Regionális Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap -
ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz -
ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 10.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak figye -
lembe véte lével, az R. 21.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tá sért fe -
le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren del -
jük el:

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, mint
a Gaz da ság fej lesz té si Ope ra tív Prog ram (a továb biak -
ban: GOP) fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter a Vál lal ko zói
Tá mo ga tás köz ve tí tõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa -
sá got a GOP va la mennyi pri o ri tá sa vég re haj tá sá ban tör té -
nõ köz re mû kö dés re a struk tu rá lis ala pok köz re mû kö dõ
szerve zeteként (a továb biak ban: SA köz re mû kö dõ szer ve -
zet)  jelöli ki.

2.  §

Az SA köz re mû kö dõ szer ve zet fel ada ta it az R., a
2007–2013 idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak általá -
nos el já rá si sza bá lya i ról  szóló 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM–PM együt tes ren de let, a 2007–2013. prog ra mo -
zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap -
ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból
szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi
le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 
281/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let vo nat ko zó ren del ke -
zé sei, to váb bá a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség (a továb -
biak ban: NFÜ) ál tal el ké szí tett el já rás rend és a 3.  § sze rin ti 
meg ál la po dás ha tá roz zák meg.
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3.  §

Az NFÜ az SA köz re mû kö dõ szer ve zet tel a GOP vég re -
haj tá sá val kap cso la tos fel ada ta i ról, va la mint azok vég re -
haj tá sá ról és az eh hez szük sé ges fi nan szí ro zás mér té ké rõl
és mód já ról meg ál la po dást köt.

4.  §

A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges pénz -
ügyi esz kö zö ket a GOP Tech ni kai Se gít ség nyúj tás ke ret
ter hé re kell biz to sí ta ni.

Záró rendelkezések

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tése nap ján lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ Kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zést ál la pít meg:

a) a Ta nács 1083/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.)
az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai Szo -
ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl

b) a Bizott ság 1828/2006/EK ren de le te (2006. decem -
ber 27.) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró -
pai Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá -
nos ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 1083/2006/EK
Ta ná csi ren de let, va la mint az Eu ró pai Re gi o ná lis Fejlesz -
tési Alap ról  szóló 1080/2006/EK Eu ró pai Par la men ti és
 Tanácsi ren de let vég re haj tá sá ról.

Dr. Szil vá sy György s. k., Dr. Kóka Já nos s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ gaz da sá gi és köz le ke dé si

mi nisz ter mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

7/2007. (I. 30.) FVM
rendelete

a szõlõtermelési potenciálra, a szõlõültetvények
szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó

szabályozásról

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény 45.  § (2) be kez dé sé nek c) pont -
já ban, va la mint a szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás -

ról  szóló 2004. évi XVIII. tör vény (a továb biak ban: Btv.)
57.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának a) és b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) mû ve lé si mód: komp lex fo ga lom, amely ma gá ban
fog lal ja a tõ ke for mát, a sor- és tõ tá vol sá got, a ter me lé si
szint ma gas sá gát és a lombfal magasságát,

b) faj ta vál tás: egy vagy két bor pi a ci évre üte me zet ten
az adott ül tet vény ben az in téz ke dést meg elõ zõ en ter mesz -
tett faj ta cse ré je más faj tá nak vagy a ko ráb bi faj ta ví rus -
tesz telt klón já nak vagy klón ke ve ré ké nek telepítésével,
illetve átoltásával,

c) ül tet vény át te le pí té se: egy adott te rü let ér vé nyes te -
le pí té si en ge déllyel egy vagy két bor pi a ci év alatt tör té nõ
be te le pí té se a bor vi dé ki terv ben elõ írt faj ták kal és mû ve -
lés mó dok al kal ma zá sá val vagy jobb öko ló gi ai adottságok
közé történõ telepítés,

d) tõ ke pót lás: az ül tet vény szer ke zet nek meg fe le lõ tõ -
ál lo mány leg fel jebb egy bor pi a ci év alatt, az ül tet vény ben
meg lé võ azo nos szõ lõ faj tá val tör té nõ hely re ál lí tá sa a
„tám rend szer lé te sí tés/kor sze rû sí tés” in téz ke dés ke re té -
ben, a tõ ke he lyek 100%-ban tör té nõ be pót lá sá val, az ül tet -
vény tám rend sze ré nek lé te sí té sé vel és kor sze rû sí té sé vel,
ami ma gá ban fog lal ja a fel hasz nált sza po rí tó anyag be szer -
zé sét, il let ve – szük ség ese tén – a táp anyag biz to sí tá sát is,

e) ül tet vény lel tár: az ül tet vény pon tos he lyét (hely ség,
hely raj zi szám), mé re tét, a tõ ál lo mányt és a tám rend szer
ele me it so ron ként be mu ta tó nyilvántartás,

f) bor vi dé ki szer ke zetát ala kí tá si és -át ál lí tá si terv
(a továb biak ban: Bor vi dé ki terv): olyan kö ve tel mény -
rend szer, ami meg ha tá roz za azon ter mõ te rü le te ket és azo -
kat a szõ lõ faj tá kat – ide ért ve a 10 éves ter me lé si adat tal
még nem ren del ke zõ szõ lõ faj tá kat is –, ame lyek ter mé se
biz tos fel ve võ pi ac cal ren del ke zik, és ame lye ket a Bor vi -
dé ki terv ké szí té sét meg elõ zõ 10 év ter mé sé nek át la gá ban
a bor vi dé ki át lag nál ked ve zõbb mi nõ ség gel szü re tel tek,
to váb bá amely meg ha tá roz za az e szõ lõ faj ták ter mesz té sé -
re irá nyu ló alap ve tõ kö ve tel mé nye ket, ame lyek be tar tá sá -
val jobb mi nõ sé gû bor ter més biz to sít ha tó, elõ ír ja a faj ta -
vál tás ra, az ül tet vény át te le pí tés re és a tám rend szer lé te sí -
tés/kor sze rû sí tés in téz ke dés re vo nat ko zó követelmé -
nyeket,

g) egyé ni szer ke zetát ala kí tá si és -át ál lí tá si terv
(a továb biak ban: Egyé ni terv): a szer ke zetát ala kí tá si tá -
mo ga tás igény be vé te lé hez a ké rel me zõ ál tal a kö vet ke zõ
egy vagy két bor pi a ci év alatt meg va ló sí tan dó in téz ke dé -
sek össze sí té se,
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h) VINGIS tér kép: a szõ lõ ül tet vé nyek or szá gos tér in -
for ma ti kai nyil ván tar tá sá ból (VINGIS) nyom ta tott A/3-as
for má tu mú, a ké re lem ben sze rep lõ te rü let pon tos tér be li
azo no sí tá sát biz to sí tó, ki egé szí tõ szak ada tok kal ellátott
térképi do ku men tum,

i) tõke te nyész te rü le te: a sor tá vol ság és a tõ tá vol ság
szorzata.

Nyilvántartások és jelentések

2.  §

(1) A ter me lé si po ten ci ál ra te kin tet tel a bor pi ac kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló 1493/1999/EK ta ná csi ren de let al kal -
ma zá sa rész le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
2000. má jus 31-i 1227/2000/EK bi zott sá gi ren de let
(a továb biak ban: bi zott sá gi ren de let) 19. cik ké ben meg ha -
tá ro zott szõ lõ ter me lé si po ten ci ál ról  szóló jegy zék el ké szí -
té se a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb -
biak ban: MVH) fel ada ta. A jegy zék el ké szí té sé hez a
Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa (a továb biak ban: HNT) a
bi zott sá gi ren de let ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom nak
meg fe le lõ ada tot szol gál tat az MVH ré szé re min den év
szep tem ber 30-ig az adott év jú li us 31-i ál la pot nak meg -
fele lõen.

(2) A szõ lõ ter me lé si po ten ci ál ról  szóló jegy zé ket az
MVH min den év ok tó ber 15-ig meg kül di az agrárpoliti -
káért és az ag rár-vi dék fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter nek
(a továb biak ban: miniszter).

3.  §

(1) A hegy bí ró min den tu do má sá ra ju tott, en ge dély nél -
kü li te le pí tést, il let ve ki vá gást azon nal je lent az MVH-nak.

(2) Az MVH nyil ván tar tást ve zet az adott bor pi a ci év -
ben en ge dély nél kül te le pí tett és ki vá gott ül tet vé nyek rõl,
és az er rõl ké szí tett je len tést min den év au gusz tus 31-ig át -
ad ja a miniszter részére.

Ültetvénytelepítés és -kivágás

4.  §

(1) A te le pí té si, il let ve ki vá gá si en ge dély irán ti ké rel met 
az ül te tés, il let ve a ki vá gás ter ve zett meg kez dé se elõtt leg -
alább ket tõ hó nap pal kell be nyúj ta ni, hely raj zi szá mon -
ként két példányban a hegybíróhoz.

(2) A te le pí té si, il let ve a ki vá gá si en ge dély irán ti ké rel -
met az erre a cél ra rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon
kell be nyúj ta ni, amit az MVH ál tal ki adott köz le mény
(a továb biak ban: MVH közlemény) állapít meg.

(3) A ké re lem ala ki és tar tal mi kö ve tel mé nye it a hegy -
bíró meg vizs gál ja és vé le mé nye zi az aláb bi szem pon tok
alap ján:

a) a ké re lem ben sze rep lõ faj ták az adott ter mõ he lyen
te le pít he tõk;

b) a te le pí tés re ter ve zett te rü let öko ló gi ai szem pont ból
al kal mas szõ lõ mû ve lés re;

c) a te le pí tés meg fe lel a hegy köz sé gi rend tar tás nak;
d) az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat meg fi zet ték;
e) a ké re lem hez mel lé kel ték a te rü let tu laj do no sá nak a

szõ lõ te le pí tés hez való hoz zá já ru lá sát;
f) a ké re lem egye bek ben hi á nyos vagy nem tar tal maz za 

a szük sé ges mel lék le te ket.

(4) A ké rel met a hegy bí ró a vé le mé nyé vel együtt 8 na -
pon be lül meg kül di az MVH-nak.

(5) A szõ lõ tõ kék 25%-ot meg ha la dó hi á nyá nak pót lá sa
vagy át ol tá sa ese tén a te le pí tés re vo nat ko zó ren del ke zé se -
ket kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

5.  §

(1) A te le pí tést en ge dé lye zõ ha tá ro zat az in gat lan ha tá -
rá tól meg ha tá ro zott ül te té si tá vol sá got ír hat elõ, ami a köz -
vet le nül érin tett tu laj do no sok el té rõ meg ál la po dá sá nak
 hiányában nem le het ke ve sebb, mint a sor tá vol ság fele.
A ha tá ro za tok ról az MVH nyil ván tar tást ve zet.

(2) A te le pí té si en ge délyt leg fel jebb 3 éves idõ szak ra le -
het ki ad ni.

(3) El kell uta sí ta ni a ké rel met, ha
a) bár mely szak ha tó ság az en ge dély ki adá sá hoz nem

já rult hoz zá,
b) a ter ve zett te le pí tés nem fe lel meg a Btv. és az ille té -

kes hegy köz sé gi rend tar tás elõ írásainak,
c) a 4.  § (3) be kez dé sé ben fel so rolt fel té te lek hi á nyoz -

nak.

6.  §

(1) Az en ge dé lyes te le pí tés ese tén az ül te tés té nyét, ki -
vá gás ese tén pe dig an nak meg tör tén tét a be fe je zés tõl szá -
mí tott 15 na pon be lül kö te les a hegy bí ró nak be je len te ni,
aki a be je len tés rõl ér te sí ti a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá -
si Hi va talt (a továb biak ban: MgSzH). A be je len tést kö ve tõ 
30 na pon be lül az MgSzH el len õr zi, hogy a te le pí tés, il let -
ve ki vá gás meg fe lel-e az en ge dély ben fog lal tak nak. Az
MgSzH az el len õr zés rõl  szóló jegy zõ köny vet meg kül di a
hegy bí ró nak.

(2) A meg va ló sult te le pí té sek rõl, il let ve ki vá gá sok ról a
hegy bí ró nyil ván tar tást ve zet.
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Új ra te le pí té si jo gok

7.  §

(1) Új ra te le pí té si jog az áru ter mõ bor szõ lõ ül tet vény en -
ge dé lye zett ki vá gá sá val ke let ke zik.

(2) Az en ge déllyel tör tént ki vá gást köve tõen a hegy bí ró
az új ra te le pí té si jog ke let ke zé sé rõl iga zo lást ad ki e ren de -
let mel lék le té nek meg fele lõen. Az új ra te le pí té si jo got a jog 
ke let ke zé sé tõl szá mí tott nyol ca dik bor pi a ci év vé gé ig a
hegy bí ró tart ja nyil ván az ül tet vény ka tasz ter ré sze ként.

(3) Ha a ki vá gás té nyét a VINGIS rend szer „ki vá gott ül -
tet vény” fed vé nyé ben a te le pí té si en ge dély ké re lem be -
nyúj tá sá ig nem rög zí tet ték, és a te le pí tés a ki vá gott ül tet -
vény után ke let ke zett új ra te le pí té si jog fel hasz ná lá sá val
tör té nik, a be nyúj tott ké re lem hez a hegy bí ró csa tol ja e ren -
de let mel lék le te sze rin ti iga zo lást.

(4) A ki vá gott ül tet vény nagy sá gá val meg egye zõ nagy -
sá gú te rü let re vo nat ko zó új ra te le pí té si jog – ha er rõl a fe -
lek a kö zöt tük lét re jött szer zõ dés ben el té rõ en nem ren del -
kez nek – a szõ lõ ül tet vény hasz ná ló ját il le ti meg, ame lyet a 
ki vá gást kö ve tõ nyol ca dik bor pi a ci év vé gé ig hasz nál hat
fel.

(5) Az új ra te le pí té si jog gal ren del ke zõ az új ra te le pí té si
jo gát Ma gyar or szá gon bár hol, a hasz ná la tá ban vagy tu laj -
do ná ban lévõ szõ lõ ül tet vény te le pí té sé re al kal mas föld -
rész le ten fel hasz nál hat ja.

8.  §

A ki vá gást kö ve tõ nyol ca dik bor pi a ci év vé gé ig fel nem
hasz nált új ra te le pí té si jo gok té rí tés men te sen át ke rül nek az 
MVH ál tal ve ze tett köz pon ti jog tar ta lék ba.

9.  §

(1) Az új ra te le pí té si jog át ru há zá sá ra irá nyu ló szer zõ -
dés hez be kell sze rez ni a hegy bí ró iga zo lá sát ar ról, hogy az 
át ru há zó ren del ke zik az új ra te le pí té si jog gal.

(2) Az új ra te le pí té si jo got át ru há zó a meg ál la po dást
30 na pon be lül be mu tat ja a jo got iga zo ló hegy bí ró nak, aki
ez alap ján át ve ze ti a vál to zást a szõ lõ ül tet vény ka tasz te ré -
ben. Ha az új ra te le pí té si jo got olyan ter me lõ re ru ház zák át, 
aki más hegy köz ség te rü le tén gaz dál ko dik, az újratelepí -
tési jo got az új jo go sult ra ille té kes hegy bí ró ál tal ve ze tett
ül tet vény ka tasz ter ben is át kell ve zet ni. Az át ve ze tés
 tényérõl a hegy bí ró iga zo lást ad ki a jog új tu laj do no sá nak, 
az át ru há zó nak és az MVH-nak.

A szõlõültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása

10.  §

(1) Szer ke zet át ala kí tás nak és -át ál lí tás nak (a továb biak -
ban: szer ke zetát ala kí tás) az aláb bi in téz ke dé sek
minõsülnek:

a) faj ta vál tás;
b) ül tet vény át te le pí té se;
c) ül tet vény tám rend sze ré nek lé te sí té se és kor sze rû sí -

té se.

(2) Az egyes in téz ke dé sek hez tar to zó tá mo ga tá si össze -
ge ket azok tény le ges költ ség igé nyé hez iga zí tot tan kell
megállapítani.

Borvidéki terv

11.  §

(1) A szer ke zetát ala kí tá si és -át ál lí tá si tá mo ga tás
(a továb biak ban: tá mo ga tás) igény be vé te lé hez Bor vi dé ki
ter vet kell ké szí te ni. A Bor vi dé ki terv a bor vi dé ki
rendtartás részét képezi.

(2) A Bor vi dé ki ter vet, il le tõ leg an nak mó do sí tá sa it a
hegy köz sé gi ta nács – te kin tet tel a 30.  §-ban fog lal tak ra –
ké szí ti el, és azt min den év áp ri lis 30-ig meg kül di a HNT
részére véleményezésre.

(3) A HNT a vé le mé nyé vel el lá tott Bor vi dé ki ter vet
min den év má jus 15-ig át ad ja a mi nisz ter ré szé re
jóváhagyásra.

(4) A Bor vi dé ki ter vet a mi nisz ter hagy ja jóvá és azo kat
min den év má jus 31-ig meg kül di az MVH részére.

(5) A Bor vi dé ki ter vet az MVH min den év jú ni us 15-ig
köz zé te szi.

12.  §

(1) A hegy köz sé gi ta nács a bor vi dék te rü le té re vo nat ko -
zó an meg ha tá roz za azo kat a fel té te le ket a ter mõ he lyi
adott sá gok alap ján, ame lyek szer ke zetát ala kí tás nak mi nõ -
sül nek és tá mo ga tás ban ré sze sít he tõk. A fel té te le ket úgy
kell meg ál la pí ta ni, hogy a tá mo ga tás ban ré sze sí tett te rü le -
tek rõl a szer ke zetát ala kí tást köve tõen a Btv. sze rin ti táj bor
vagy meg ha tá ro zott ter mõ hely rõl szár ma zó minõ ségi bor
(a továb biak ban: m.t. mi nõ sé gi bor) le gyen szár maz tat ha tó 
és az ül tet vény rõl szár ma zó ter mék ér té ke sí té se, fel dol go -
zá sa hosszú távon biztosított legyen. Tájbor esetében a
terméshozam hektáronként legfeljebb 120 hl lehet.

(2) A szer ke zetát ala kí tás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
kö zött a Bor vi dé ki terv tar tal maz za a bor vi dé ki rend tar tás -
sal és a bor ké szí tés re al kal mas szõ lõ faj ták osz tály ba so ro -
lá sá ról  szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM ren de let tel össz -
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hang ban, va la mint a pi a ci igé nyek alap ján a tá mo ga tás ke -
re té ben tá mo gat ni javasolt szõlõfajták körét az alábbiak
szerint:

a) m.t. mi nõ sé gi bor ter me lé sé re al kal mas faj tá kat, el -
sõ sor ban az aján lott faj tá kat; en ge dé lye zett faj ták kö ré be
tar to zó faj ták fel so ro lá sa ese té ben pe dig a faj ta mel lett a
szak mai in do ko kat és azo kat a fel té te le ket, ame lyek alap -
ján az en ge dé lye zett fajta szerkezetátalakítás része lehet,

b) azon a bor vi dé ken, ahol vé dett ere de tû bor ál lít ha tó
elõ a vé dett ere de tû bor sza bály za tá ban le ha tá rolt ter mõ -
hely re szer ke zetát ala kí tás ke re té ben telepíthetõ fajták
listáját,

c) amennyi ben a hegy köz sé gi ta nács tá mo gat ha tó nak
íté li meg az asz ta li bort adó faj ták táj bor ké szí té sé re al kal -
mas faj ták kal tör té nõ le vál tá sát és bi zo nyí tott a faj ta iránt
meg nö ve ke dett ke res let, ak kor a hegy köz sé gi ta nács
össze ál lít ja a táj bor ké szí tés re al kal mas és szer ke zet át ala -
kí tás keretében telepíthetõ fajták listáját,

d) a Vi tis vi ni fe ra és a Vi tis nem zet ség hez tar to zó fa jok 
ke resz te zé sé vel elõ ál lí tott faj ták csak meg fe le lõ in dok lás -
sal sze re pel het nek a szer ke zetát ala kí tás keretében.

(3) A faj ta lis ta össze ál lí tá sá nál figye lembe kell ven ni
azo kat az öko ló gi ai, ter mesz tés tech no ló gi ai fel té te le ket,
ame lyek alap ján az adott faj tá val biz to sít ha tó a ma ga sabb
mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés, vagy a na -
gyobb pi a ci ke re sett sé gû bo rá sza ti ter mék ké szí té se. A
Bor vi dé ki terv ben fel so ro lás ra ke rül nek to váb bá azok a
faj ták, ame lye ket cél sze rû a szer ke zet át ala kí tás során a
fent említett fajták valamelyikére lecserélni.

13.  §

(1) A Bor vi dé ki terv tar tal maz za azon ter mõ he lyi ka -
tasz te ri fel té te le ket, ahol a szer ke zetát ala kí tás végre -
hajtható.

(2) A Bor vi dé ki terv tar tal maz za azo kat a ter mõ he lyi
ka tasz ter be so rolt te rü le te ket a Bor vi dé ki terv ben sze rep lõ
faj ták ra vo nat ko zó an, ahol a tõ ke ál lo mány az el múlt
15 év ben 30%-nál na gyobb mér té kû pusz tu lást szenvedett
a téli fagykár  miatt.

(3) A Bor vi dé ki terv ben hek tá ron ként 3300 tõ nél ke ve -
sebb tõ szám nem en ge dé lyez he tõ.

(4) A Bor vi dé ki terv tar tal maz za az in téz ke dés so rán ki -
ala kí tan dó térállást.

14.  §

(1) Ül tet vény át te le pí té se in téz ke dés ese té ben át te le pí -
te ni csak ma ga sabb ka tasz te ri pont szá mú területre lehet.

(2) Tám rend szer lé te sí tés, il let ve kor sze rû sí tés in téz ke -
dés ese té ben a Bor vi dé ki terv nek tar tal maz nia kell azo kat
a mû ve lés mó do kat, ame lyek a szer ke zetát ala kí tás ke re té -

ben ki ala kít ha tók. A mû ve lés mód és a tám rend szer meg -
ha tá ro zá sá nak te kin tet tel kell len nie a mi nõ sé gi bor ter me -
lés követelményére, a fajtahasználatra és a szüretelés
módjára.

(3) A Bor vi dé ki terv tar tal maz za, hogy a szer ke zetát ala -
kí tás ke re té ben egyes mû ve lés mód ról mi lyen má sik, jobb
mi nõ sé get vagy a gé pe sí tést elõ se gí tõ mû ve lés mód ra való
áttérés támogatása javasolt.

Egyéni terv

15.  §

(1) A tá mo ga tás igény be vé te lé hez a Bor vi dé ki terv
alap ján Egyé ni ter vet kell ké szí te ni, amely nek tar tal maz -
nia kell a ter me lõ ne vét, lak cí mét, ügy fél-re giszt rá ci ós
szá mát, a tá mo ga tás ba be vo nan dó ül tet vény he lyét és
nagy sá gát, a tá mo ga tás ke re té ben meg va ló sí tan dó in téz ke -
dé se ket, a megvalósítás tervezett kezdetét és végét.

(2) Az Egyé ni ter vet az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz, az
erre rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni,
ame lyen sze re pel a hegy bí ró arra vo nat ko zó iga zo lá sa,
hogy az Egyé ni terv meg fe lel a Bor vi dé ki terv ben fog lal -
tak nak. Az MVH az Egyé ni terv el bí rá lá sa so rán kö te les
figye lembe venni a hegybíró igazolását.

(3) A for ma nyom tat ványt és az Egyé ni terv be nyúj tá sá -
nak ha tár ide jét MVH köz le mény ál la pít ja meg. A be nyúj -
tás idõ pont já nak az Egyé ni terv pos tá ra adá sá nak nap ját
kell te kin te ni. A be nyúj tá si ha tár idõ el mu lasz tá sa esetén
igazolásnak nincs helye.

(4) Az Egyé ni terv hez mel lé kel ni kell:

a) sa ját tu laj do nú ül tet vény ese té ben a ké rel me zett te -
rü let re vo nat ko zó, 30 nap nál nem ré geb bi hi te les tu laj do ni
lap tel jes má so la tát, bé relt ül tet vény ese té ben a ké rel me -
zett te rü let re vo nat ko zó, 30 nap nál nem ré geb bi hi te les tu -
laj do ni lap tel jes má so la tát, a ha szon bér le ti szer zõ dés egy
má so la ti pél dá nyát, va la mint a föld tu laj do nos, ha szon él -
ve zõ nyi lat ko za tát arra vonatkozóan, hogy a szerkezet-
 átalakítás végrehajtásához hozzájárul,

b) faj ta vál tás és ül tet vény át te le pí té se, va la mint ül tet -
vény tám rend sze ré nek lé te sí té se és kor sze rû sí té se ese tén
– ha a pót lás meg ha lad ja a 25%-ot – a telepítési engedély
másolatát,

c) az ül tet vény tám rend sze ré rõl az in téz ke dés vég re -
haj tá sát meg elõ zõ ál la pot sze rint ké szí tett váz raj zot az
MVH köz le mény elõ írásai szerint,

d) az ül tet vény rõl a szer ke zetát ala kí tás vég re haj tá sát
meg elõ zõ ál la pot ra vo nat ko zó szõ lõ ül tet vény ka tasz te ri
kivonatot.

(5) Ül tet vény át te le pí té se ese tén a meg elõ zõ ál la pot ra
vo nat ko zó szõ lõ ül tet vény ka tasz te ri ki vo na tot, va la mint
váz raj zot nem kell be nyúj ta ni.
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(6) Az adott bor pi a ci évre vo nat ko zó, de meg nem va ló -
sí tott Egyé ni ter vek az adott bor pi a ci év vé gé vel ér vé nyü -
ket vesz tik.

16.  §

(1) A HNT az adott bor pi a ci évre ter vez he tõ, az in téz ke -
dé sen kén ti tá mo ga tás mér té ké re, il let ve az egyes in téz ke -
dé sek ke re té ben meg va ló sí tan dó mû ve le tek re el szá mol ha -
tó költ sé gek ma xi má lis össze gé re vo nat ko zó ja vas la tát a
vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bály ki hir de té sét követõ
15 na pon belül megküldi a miniszter részére.

(2) A HNT ja vas la ta alap ján a mi nisz ter 15 na pon be lül
dönt az adott bor pi a ci évre ér vé nyes egyes in téz ke dé sek
tá mo ga tá sá ra, il let ve az egyes in téz ke dé sek ke re té ben
meg va ló sí tan dó mû ve le tek re el szá mol ha tó költ sé gek
össze gé rõl. A mi nisz ter a dön té sét el jut tat ja az MVH ré -
szé re.

(3) Az adott bor pi a ci év ben az egyes in téz ke dé sek tá -
mo ga tá si mér té két, il let ve az egyes in téz ke dé sek ke re té -
ben meg va ló sí tan dó mû ve le tek re el szá mol ha tó költ sé gek
ma xi má lis össze ge it a mi nisz ter dön té sé nek kéz hez vé te lét
követõ 7 napon belül MVH közlemény teszi közzé.

A támogatás igénybevételének feltételei

17.  §

(1) A tá mo ga tá si, il let ve elõ ze tes ki fi ze tés irán ti ké re -
lem azon ül tet vé nyek re nyújt ha tó be, amely re vonatko -
zóan Egyé ni tervet nyújtottak be.

(2) Tá mo ga tá si, il let ve elõ ze tes ki fi ze tés irán ti ké rel met
nyújt hat be az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ül tet vény re
az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet,
aki/amely a szer ke zetát ala kí tás ban ré sze sí te ni kí vánt ül tet -
vény hasz ná ló ja és ele get tett az Eu ró pai Unió Kö zös Ag -
rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a
nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer ben érin tett ügy fe lek kel
össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap -
cso la tos nyil ván tar tás ba vételrõl  szóló 141/2003. (IX. 9.)
Korm. rendeletben elõírt regisztrációs kötelezettségének.

(3) A tá mo ga tás csak a Bor vi dé ki terv ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek sze rint be nyúj tott Egyé ni terv alap ján
igényelhetõ.

(4) A tá mo ga tást csak a leg alább 0,25 ha nagy sá gú, egy
hasz ná ló ke ze lé sé ben lévõ, egy be füg gõ par cel lán meg va -
ló sí tan dó, egy tí pu sú szer ke zetát ala kí tás ra le het igény be
ven ni. A már meg kez dett, de még be nem fe je zett szer ke -
zetát ala kí tás meg va ló sí tá sá hoz elõ ze tes kifizetés iránti
kérelem nyújtható be.

(5) Amennyi ben a Bor vi dé ki terv a (4) be kez dés ben elõ -
írt mi ni má lis par cel la mé ret nél na gyobb par cel la mé re tet
ha tá roz meg, úgy a Bor vi dé ki terv ben meg ha tá ro zott par -
cel la mé ret nél ki sebb te rü let re tá mo ga tás nem ve he tõ
igény be.

18.  §

(1) A szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás ke re té ben a
2006/2007-es bor pi a ci év ben az egy ter me lõ ál tal igény be
ve he tõ tá mo ga tás össze ge nem ha lad hat ja meg a hek tá ron -
kén ti 14 700 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get az zal, hogy
a ki fi zet he tõ tá mo ga tá si összeg függ a tá mo ga tás ke re té -
ben meg va ló sí tott in téz ke dé sek jel le gé tõl. A tá mo ga tás
össze gé nek szá mí tá sá nál figye lembe ve en dõ fo rint-eu ró
ár fo lya mot MVH köz le mény ál la pít ja meg.

(2) A tá mo ga tás a szer ke zet át ala kí tás költ sé ge i hez való
hoz zá já ru lás ból és a szer ke zet át ala kí tás sal járó bevétel -
kiesésért nyúj tott pénz be li kom pen zá ci ó ból te võ dik össze. 
A 10.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek a
be ru há zás sal kap cso lat ban fel me rü lõ, szám lá val iga zolt és
a hely szí ni szem le so rán vissza iga zolt költ sé gek leg fel jebb 
75%-áig, de leg fel jebb az adott bor pi a ci évre vo nat ko zó an
MVH köz le mény ben köz zé tett leg ma ga sabb összeg ha tá -
rig tá mo gat ha tó ak.

(3) A tá mo ga tás ra jo go sult te rü let nagy ság a ké rel me zett 
te rü let re vo nat ko zó tõ ke szám és egy tõke te nyész te rü le té -
nek szor za ta. Amennyi ben a hely szí ni el len õr zés so rán
meg ál la pí tott te rü let nagy ság ki sebb mint a ké re lem ben
fel tün te tett te rü let nagy ság, úgy a tá mo ga tá si összeg – fi -
gye lem mel a 17.  § (4) be kez dé sé re – a hely szí ni el len õr zé -
sen mért te rü let nagy ság alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra.

(4) Nem igé nyel he tõ tá mo ga tás az olyan ül tet vény re,
amely

a) szer ke zet át ala kí tá sát a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ -
zõ bor pi a ci év elõtt kezd ték meg,

b) a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 10 bor pi a ci éven
be lül tá mo ga tás ban ré sze sült,

c) nem ren del ke zik ér vé nyes te le pí té si en ge déllyel,

d) ter mõ he lyi ka tasz ter be nem so rolt te rü le ten van,

e) a szõ lõ ül tet vény ka tasz ter ben nem nyil ván tar tott.

(5) Nem ze ti tá mo ga tás sal lé te sí tett ül tet vé nyek ki zá ró -
lag ab ban az eset ben ré sze sít he tõk tá mo ga tás ban,
amennyi ben azo kat a ter mõ re for du lást köve tõen 5 évig
ren del te té sük nek meg fele lõen hasznosították.

(6) A tá mo ga tást igény lõ nyi lat ko zat ban vál lal ja, hogy a 
szer ke zet át ala kí tás meg va ló sí tá sá tól szá mí tott leg alább
5 évig az ül tet vényt ren del te tés sze rû en mû ve li.
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19.  §

(1) Pénz be li kom pen zá ció csak a faj ta vál tás és az ül tet -
vény át te le pí té se in téz ke dé sek ese tén igé nyel he tõ.
Amennyi ben a ter me lõ nyi lat ko zik ar ról, hogy az ül tet -
vény át te le pí té se in téz ke dés vég re haj tá sa so rán a tá mo ga -
tás ba vont te rü let nagy sá gá nak meg fe le lõ ül tet vényt há -
rom évig pár hu za mo san mû ve li és kö te le zett sé get vál lal
arra, hogy a har ma dik bor pi a ci év vé gé ig ki vág ja, pénz be li 
kom pen zá ció nem jár. A pénz be li kom pen zá ció mértéke a
szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájárulás
összegével arányos.

(2) Ül tet vény át te le pí té se in téz ke dés hez a 2004. má -
jus 1. elõtt ke let ke zett új ra te le pí té si jo gok fel hasz ná lá sa
ese tén csök ken tett tá mo ga tás jár, amely nek mér té két az
MVH közleményben teszi közzé.

Elõzetes kifizetés

20.  §

(1) A ké rel me zõ a tá mo ga tás elõ ze tes ki fi ze té sét ké rel -
mez he ti az Egyé ni terv ben sze rep lõ in téz ke dés re,
amennyi ben a ké rel me zett összeg leg alább 120%-ának
meg fe le lõ össze gû biz to sí té kot nyújt a me zõ gaz da sá gi és
élel mi szer-ipa ri ter mé kek hez kap cso ló dó biz to sí ték rend -
szer sza bá lya i ról  szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint. Elõ ze tes ki fi ze tés ese té ben a
szer ke zetát ala kí tást a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ má so dik 
bor pi a ci év vé gé ig kell be fe jez ni. A biz to sí ték ki zá ró lag
ab ban az eset ben ér vé nyes, amennyi ben a kö te le zett ség tí -
pu sa „bel pi a ci tá mo ga tás”, a biz to sí ték ér vé nyes sé gé nek
vége pe dig a szer ke zet át ala kí tás meg va ló sí tá sá nak bor pi a -
ci évét kö ve tõ szep tem ber 30-a.

(2) Az elõ ze tes ki fi ze tés irán ti ké re lem hez csa tol ni kell
az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint le tét be he lye zett biz -
to sí ték mér té két és ér vé nyes sé gi ide jét iga zo ló eredeti
banki bizonylatot.

(3) Elõ ze tes ki fi ze tés igény lé se ese tén az in téz ke dés
vég re haj tá sát köve tõen a biz to sí ték fel ol dá sát ké rel mez ni
kell. Az elõ ze tesen igé nyelt tá mo ga tás ra vo nat ko zó an le -
tét be he lye zett biz to sí ték fel ol dá sa irán ti ké re lem hez csa -
tol ni kell a 23.  § a)–d) pontjában foglaltakat.

(4) A biz to sí ték fel ol dá sa irán ti ké rel met an nak mel lék -
le te i vel együtt leg ké sõbb a tá mo ga tás elõ ze tes ki fi ze té se
irán ti ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ má so dik bor pi a ci év jú -
li us 31-ig kell az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz be nyúj ta ni.
A be nyúj tá si ha tár idõ elmulasztása esetén igazolásnak
nincs helye.

(5) A biz to sí ték az egyéb fel té te lek meg va ló su lá sa mel -
lett csak ab ban az eset ben ke rül fel ol dás ra, ha a szer ke -
zetát ala kí tás ba be vont te rü let tu laj do ni, il let ve bér le ti vi -
szo nyai nem vál toz tak.

21.  §

(1) Amennyi ben az MVH ha tá ro za tá nak kéz hez vé te lét
meg elõ zõ en vissza vo nás ra ke rül az elõ ze tes ki fi ze tés irán -
ti ké re lem, ab ban az eset ben a ké rel me zõ az MVH-tól a
biz to sí ték 95%-át igényelheti vissza.

(2) Amennyi ben a biz to sí ték fel ol dá sa irán ti ké re lem
be nyúj tá sa elõtt a ké rel me zõ az elõ ze tes ki fi ze tés irán ti ké -
rel mét vissza von ja, kö te les vissza fi zet ni az elõ ze tesen ki -
fi ze tett tá mo ga tás tel jes össze gét, amely vissza fi ze té sét
köve tõen az MVH a biztosíték 90%-át feloldja.

(3) Amennyi ben az MVH meg ál la pít ja, hogy az elõ ze -
tes ki fi ze tés irán ti ké re lem ben sze rep lõ szer ke zetát ala kí -
tást, amely re vo nat ko zó an az MVH elõ ze tes ki fi ze tést tel -
je sí tett, a ké rel me zõ nem haj tot ta vég re ma ra dék ta la nul, de 
az érin tett te rü let több mint 80%-án a szer ke zetát ala kí tást
meg va ló sí tot ták az elõ írt ha tár idõn be lül, az MVH a biz to -
sí ték össze gé bõl a szer ke zetát ala kí tás meg nem valósított
részére esõ támogatás kétszeresét visszatartja.

(4) Amennyi ben a ké re lem ben fog lalt szer ke zetát ala kí -
tás vég re haj tá sa szak mai szem pont ból nem meg fele lõen
tör tént, il let ve a vég re haj tott szer ke zetát ala kí tás mi nõ sé ge
nem meg fe le lõ vagy nincs arány ban a vég re haj tá sá hoz
kap cso ló dó an el szá mol ni kí vánt költ sé gek kel, úgy az
adott szer ke zetát ala kí tás nem mi nõ sül végrehajtottnak.
Ebben az esetben a biztosíték elvész.

(5) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv meg ál la pít ja, hogy az elõ ze tes ki fi ze tés
irán ti ké re lem ben meg ha tá ro zott szer ke zetát ala kí tást,
amely re vo nat ko zó an a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá si szerv elõ ze tes ki fi ze tést tel je sí tett, a ké rel me zõ
ma ra dék ta la nul vég re haj tot ta, de a jó vá ha gyott szám lák
össze ge nem fe de zi a ki fi ze tett tá mo ga tás össze gét, úgy az
MVH a biztosíték összegébõl a jogosulatlanul igénybe
vett támogatás 120%-át visszatartja.

Támogatási kérelem benyújtása

22.  §

(1) A tá mo ga tá si, il let ve elõ ze tes ki fi ze tés irán ti, va la -
mint a biz to sí ték fel ol dá sa irán ti ké rel me ket pos tai úton az
MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz kell benyújtani.

(2) A ké rel mek be nyúj tá sá nak ha tár ide jét MVH köz le -
mény ha tá roz za meg. A be nyúj tás idõ pont já nak a ké re lem
pos tá ra adá sá nak nap ját kell te kin te ni. A be nyúj tá si ha tár -
idõ el mu lasz tá sa esetén igazolásnak nincs helye.

(3) A ké rel me ket MVH köz le mény ben köz zé tett for ma -
nyom tat vá nyon kell benyújtani.

(4) A váz rajz, az ül tet vény lel tár, a szám la össze sí tõ min -
tá ját, kö te le zõ tar tal mi ele me it MVH köz le mény tar tal -
maz za.
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(5) A VINGIS tér kép igény lõ la pot a hegy bí ró elekt ro ni -
kus for má ban töl ti ki az MVH köz le mény ben köz zé tett
for ma nyom tat vány nak meg fele lõen.

23.  §

A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:
a) az ül tet vény lel tárt az in téz ke dé sek vég re haj tá sát kö -

ve tõ állapotról,
b) sza po rí tó anyag-fel hasz ná lás ese tén a fel hasz nált

sza po rí tó anyag szár ma zá si iga zol vány másolatát,
c) az igé nyelt tá mo ga tá si össze get alá tá masz tó szám lák 

má so la ta it, a szám lák ki egyen lí té sét iga zo ló bi zony la to -
kat, il let ve a szám lák össze sí tõ jét (ül tet vény ter ve zés; ta laj -
ta ni szak ér tõi vé le mény, táp anyag fel töl tés anyag szük ség -
let, táp anyag fel töl tés el vég zé se; ta laj-elõ ké szí tés; eró zió -
vé de lem; régi tõ kék el tá vo lí tá sa; sza po rí tó anyag anyag -
szük ség let; ül te té si mun kák el vég zé se; régi tám rend szer
bon tá sa; tõ ke pót lás; tám rend szer lé te sí tés és kor sze rû sí tés
anyag szük ség let; tám rend szer lé te sí tés és kor sze rû sí tés el -
vég zé se; ke rí tés lé te sí té se anyag gal),

d) a ké rel me zett te rü let re vo nat ko zó, a hegy bí ró ál tal
el len jegy zett VINGIS tér kép igénylõ lapot,

e) váz raj zot az ül tet vény tám rend sze ré rõl az in téz ke dés 
vég re haj tá sát kö ve tõ ál la pot ról az MVH köz le mény elõ -
írásai szerint.

Támogatási kérelem elbírálása

24.  §

(1) A be fe je zett in téz ke dé sek re vo nat ko zó tá mo ga tá si
ké rel mek az el bí rá lás sor rend jét il le tõ en elõnyt él vez nek
az elõ ze tes ki fi ze tés irán ti ké rel mek kel szem ben. Az MVH 
a ké rel me ket ér ke zé si sor rend ben bí rál ja el.

(2) Hi á nyo san be nyúj tott ké re lem ese té ben az MVH a
ké rel me zõt egy al ka lom mal hi ány pót lás ra szó lít ja fel. A
hi ány pót lás nak a fel szó lí tás ban meg ha tá ro zott ha tár idõn
be lül kell ele get ten ni. A ké rel mek el bí rá lá si sor rend jét
 hiánypótolt ké rel mek ese té ben az (1) be kez dés figye -
lembe véte lével a hi ány pót lás ma ra dék ta lan tel je sí té sé nek
idõ pont ja ha tá roz za meg.

(3) Az MVH az adott bor pi a ci évre vo nat ko zó an az
 Európai Kö zös sé gek Bi zott sá ga (a továb biak ban: Bi zott -
ság) ál tal Ma gyar or szág ré szé re ha tá ro zat ban meg ál la pí -
tott – az adott bor pi a ci évre vo nat ko zó – te rü let nagy ság és
tá mo ga tá si összeg ere jé ig fi ze ti ki a tá mo ga tást.

(4) Adott bor pi a ci év ben a tag ál la mi kvó tán fe lül be -
nyúj tott ké rel mek ab ban az eset ben ke rül nek ki fi ze tés re,
amennyi ben a Bi zott ság Ma gyar or szág ré szé re ki egé szí tõ
pénz ügyi ke re tet biz to sít. En nek hi á nyá ban a be nyúj tott és

jó vá ha gyott ké rel mek a kö vet ke zõ bor pi a ci évi ke ret ter hé -
re ke rül nek ki fi ze tés re. A kö vet ke zõ bor pi a ci évre át vitt
ké rel mek elõnyt él vez nek a ki fi ze tés során.

Kifizetés

25.  §

(1) A tá mo ga tás ki fi ze té sé re, il let ve elõ ze tes ki fi ze tés
ese tén a biz to sí ték fel ol dá sá ra ak kor ke rül sor, ami kor az
in téz ke dés meg va ló su lá sá nak ad mi niszt ra tív, il let ve hely -
szí ni el len õr zé se meg tör tént.

(2) A szer ke zet át ala kí tás ba vont ül tet vény hely szí ni
szem lé je so rán ar ról kell meg gyõ zõd ni, hogy a tõ kék
100%-os pót lá sa meg tör tént.

(3) A ta laj ta ni szak ér tõi vé le mény költ sé gei ki zá ró lag
ab ban az eset ben tá mo gat ha tó ak, amennyi ben az MVH
meg ál la pít ja, hogy a szak ér tõi vé le mény ben fog lal tak nak a 
ké rel me zõ ele get tett. A táp anyag fel töl tés költ sé ge ki zá ró -
lag ab ban az eset ben tá mo gat ha tó, amennyi ben azt ta laj ta -
ni szak ér tõi vé le mény írta elõ.

(4) Ki zá ró lag új, ko ráb ban nem hasz nált alap anyag be -
szer zé se, il let ve fel hasz ná lá sa tá mo gat ha tó.

26.  §

(1) Sza po rí tó anyag-fel hasz ná lás ese tén a tá mo ga tás ki -
zá ró lag ab ban az eset ben ve he tõ igény be, amennyi ben a
ké rel me zõ iga zolt szár ma zá sú sza po rí tó anya got hasz nált
fel, amely le het

a) en ge dé lyes áru ter mõ is ko lá ban elõ ál lí tott, ha tó ság
ál tal el len õr zött, mi nõ sí tett ültetési anyag,

b) ha tó sá gi lag el len õr zött, iga zolt ere de tû alap anyag
fel hasz ná lá sá val, házi sza po rí tó is ko lá ban, sa ját cél ra elõ -
ál lí tott ül te té si anyag,

c) más uni ós tag ál lam ban elõ ál lí tott, a ha zai mi nõ sé gi
elõ írásoknak min den te kin tet ben meg fe le lõ ültetési anyag.

(2) Sa ját elõ ál lí tá sú sza po rí tó anyag ese tén a sza po rí tó -
anyag el szá mol ha tó ér té ke az adott sze zon ér té ke sí té si át -
la gá ra alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra. A ta va szi sze zon ra
vo nat ko zó át lag árat a Ma gyar Sza po rí tó anyag Ter mesz tõk 
Szö vet sé ge és Ter mék ta nács áp ri lis 15-ig, az õszi sze zon ra 
vo nat ko zó át lag árat ok tó ber 30-ig kül di meg a mi nisz ter -
nek. A mi nisz ter a ta va szi sze zon ra vo nat ko zó át lag ára kat
má jus 1-jé ig, az õszi sze zon ra vo nat ko zó át lag árat no vem -
ber 15-ig kül di meg az MVH részére.

(3) Tám rend szer lé te sí tés/kor sze rû sí tés in téz ke dés be -
fe je zé sé nek az te kint he tõ, ha a ter ve zett tám rend szer új, és
azt a Bor vi dé ki terv vel és az Egyé ni terv vel össz hang ban
100%-os mér ték ben meg va ló sí tot ták.
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(4) A szer ke zet át ala kí tás és -át ál lí tás vég re haj tá sát az
MVH hely szí ni szem le so rán is el len õr zi. A hely szí ni
szem le al kal má val vizs gá lat tár gyát ké pe zi a vég re haj tott
szer ke zet át ala kí tá si in téz ke dés szak mai kö ve tel mény nek
való meg fe le lé se és az el szá mol ni kí vánt költ sé gek kel való 
ará nyos sá gá nak el len õr zé se is.

(5) Faj ta vál tás és ül tet vény át te le pí té se in téz ke dé sek
egy bor pi a ci év alatt tör té nõ vég re haj tá sa ma gá ban fog lal -
ja az ül te té si, át ol tá si mun kák el vég zé sét, to váb bá a tel jes
kö rû tám rend szer lé te sí tést/kor sze rû sí tést. Faj ta vál tás és
ül tet vény át te le pí té se in téz ke dé sek két bor pi a ci év alatt
tör té nõ vég re haj tá sa ese tén az elsõ bor pi a ci év ma gá ban
fog lal ja az ül te té si, át ol tá si mun ká la tok el vég zé sét, a má -
so dik bor pi a ci év pe dig a tel jes körû tám rend szer lé te sí -
tést/kor sze rû sí tést.

Jogkövetkezmény

27.  §

(1) Amennyi ben az MVH az el len õr zés so rán meg ál la -
pít ja, hogy az Egyé ni terv ben sze rep lõ szer ke zet át ala kí tás
vég re haj tá sá ra 80%-ot nem meg ha la dó an ke rült sor, úgy a
ké rel me zõ a kö vet ke zõ bor pi a ci évre vo nat ko zó an nem
nyújt hat be egyé ni ter vet.

(2) Amennyi ben az MVH az el len õr zés so rán meg ál la -
pít ja, hogy a ked vez mé nye zett nem tesz ele get a mû ve lé si
kö te le zett sé gé nek, ak kor a ka pott tá mo ga tás tel jes össze -
gét kö te les vissza fi zet ni.

28.  §

Az MVH min den év jú li us 5-ig rész le tes je len tést ké szít
a mi nisz ter ré szé re az adott bor pi a ci évre vo nat ko zó tá mo -
ga tás vég re haj tá sá ról a bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak
sze rin ti tar ta lom mal. A je len tés alap ján a mi nisz ter min den 
év jú li us 10-ig tá jé koz tat ja a Bi zott sá got a bizottsági
rendeletben foglaltak szerint.

Átmeneti rendelkezések

29.  §

Az 1996. má jus 1. és 2004. áp ri lis 30. kö zött en ge -
déllyel ki vá gott ül tet vé nyek után, a ki vá gá si en ge déllyel
ren del ke zõ, a ki vá gás té nyé nek iga zo lá sát köve tõen az új -
ra te le pí té si jo got 2010. július 31-ig használhatja fel.

30.  §

(1) A 2006/2007. bor pi a ci év ben a szõ lõ ter me lé si po -
ten ci ál ra, a szõ lõ ül tet vé nyek szer ke zetát ala kí tá sá ra és
 -átállítására vo nat ko zó nem ze ti sza bá lyo zás ról  szóló
100/2004. (VI. 3.) FVM ren de let sze rint el fo ga dott ter vek
mint Borvidéki tervek érvényesek.

(2) A HNT ál tal be nyúj tott, a 2006/2007. bor pi a ci évre
az egyes in téz ke dé sek tá mo ga tás mér té ké re vo nat ko zó ja -
vas lat ról a mi nisz ter dönt, és a dön té sét e ren de let ki hir de -
té sét kö ve tõ 15 na pon be lül el jut tat ja az MVH ré szé re. Az
egyes in téz ke dé sek tá mo ga tá si mér té ke it MVH köz le -
mény te szi köz zé a mi nisz ter döntésének kézhezvételét
követõ 7 napon belül.

(3) A HNT ál tal elõ ze tesen be nyúj tott, a 2006/2007.
bor pi a ci évre az egyes in téz ke dé sek ke re té ben meg va ló sí -
tan dó mû ve le tek re el szá mol ha tó költ sé gek össze gé re vo -
nat ko zó ja vas lat ról a mi nisz ter dönt, és a dön té sét e ren de -
let ki hir de té sét kö ve tõ 15 na pon be lül el jut tat ja az MVH
ré szé re. Az egyes in téz ke dé sek ke re té ben meg va ló sí tan dó
mû ve le tek re el szá mol ha tó költ sé gek össze ge it MVH köz -
le mény te szi köz zé a mi nisz ter dön té sé nek kéz hez vé te lét
kö ve tõ 7 na pon belül.

(4) A 2006/2007. bor pi a ci év ben az Egyé ni ter vet a tá -
mo ga tá si vagy az elõ ze tes ki fi ze tés irán ti ké re lem mel
együtt kell benyújtani.

(5) A 18.  § (4) be kez dés a) pont ját a 2006/2007-es bor -
pi a ci év ben be adott Egyé ni terv re és ké re lem re nem kell
alkalmazni.

Záró rendelkezések

31.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg a szõ lõ ter me lé si po ten ci ál ra, a szõ lõ ül -
tet vé nyek szer ke zet át ala kí tá sá ra és -át ál lí tá sá ra vo nat ko zó 
nem ze ti sza bá lyo zás ról  szóló 100/2004. (VI. 3.) FVM ren -
de let ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let
a) a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl  szóló 1493/1999/EK

(1999. má jus 17.) ta ná csi ren de let III. fe je ze té nek,
valamint

b) a ter me lé si po ten ci ál ra te kin tet tel a bor pi ac kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló 1493/1999/EK ta ná csi ren de let al kal -
ma zá sa rész le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
1227/2000/EK (2000. má jus 31.) bi zott sá gi ren de let
IV. fe je ze té nek
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet
a 7/2007. (I. 30.)  FVM rendelethez

Igazolás

Alul írott hegy bí ró iga zo lom, hogy:
Név: ..................................................................................
Lak hely: ...........................................................................
Ügy fél-re giszt rá ci ós szám: ...............................................
Adó szám (adó azo no sí tó jel): ............................................
............................... te le pü lés ........................... hely raj zi
 számú, .............. négy zet mé te res szõ lõ ül tet vé nyét .......... 
év ...................... hó nap já ban az ......................................
 által ki adott ........................................................... szá mú
 kivá gási en ge dély alap ján ki vág ta.

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

A hegy köz ség neve: .........................................................

A hegy bí ró alá írá sa és bé lyeg zõle nyo ma ta: .....................

A honvédelmi miniszter
3/2007. (I. 30.) HM

rendelete

a Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó
szervezetek állománya élelmezési pénznormáinak 

és térítési díjainak megállapításáról  szóló 
26/2006. (XI. 17.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés f) pont já ban, va la mint a ka to nai és
rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta -
tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi XLV.
tör vény 50.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je ze té hez
tar to zó szer ve ze tek ál lo má nya élel me zé si pénz nor má it és
té rí té si dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 26/2006. (XI. 17.)
HM ren de le tet a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben a kö vet ke zõk sze rint módosítom:

1.  §

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je ze té hez tar to zó szer -
ve ze tek ál lo má nya élel me zé si pénz nor má it és té rí té si
 díjainak meg ál la pí tá sá ról  szóló 26/2006. (XI. 17.) HM
ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §-ának (1) és (2) be kez dé -
sei he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az össze vont ét kez dé ben a Ma gyar Hon véd ség
élel me zé si el lá tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá -

ro zott igény jo go sul tak ré szé re egy adag ebéd nyers anyag
net tó költ sé ge 267 Ft/fõ/ebéd. A brut tó té rí té si díj egy sé ge -
sen 320 Ft + 106 Ft (össze sen 426 Ft). A reg ge li és va cso ra
té rí té si díja meg egye zik a HM lo gisz ti kai fel ada to kat el lá -
tó köz pon ti szer vé nek ve ze tõ je ál tal ki adott Nor ma fü zet -
ben elõ írt I. szá mú élel me zé si nor ma nyers anyag ér té ké -
nek brut tó össze gé vel. Az egy sé ges té rí té si díj tól el tér ni
nem le het.

(2) Az élel me zé si el lá tást foly ta tó hon vé del mi szer ve -
zet tel azo nos ob jek tum ban vagy an nak köz vet len kö ze lé -
ben mû kö dõ, a hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ban
köz re mû kö dõ vagy an nak ér de ké ben te vé keny ke dõ gaz da -
sá gi tár sa sá gok és költ ség ve té si szer vek al kal ma zot tai
mun ka he lyi ét ke zés té rí té si dí jat kö te le sek fi zet ni az
igény be vett ét ke zé sért.”

2.  §

Ez a ren de let 2007. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg az R. 3.  § (1) be kez dé se ha tá lyát veszti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A pénzügyminiszter, valamint
az önkormányzati és területfejlesztési

miniszter
1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM

együttes rendelete

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi
társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési

kapcsolatokból megilletõ forrásokról*

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: KT)
15.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– fi gye lem mel a KT 4. szá mú mel lék le té ben fog lal tak ra –
a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) A he lyi és a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok
(a továb biak ban: he lyi ön kor mány za tok) szá má ra a KT
3. szá mú mel lék le te és a 4. szá mú mel lék le té nek B) I. pont -
ja alap ján meg ál la pí tott nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá so kat
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* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2007. évi
10. szá má nak II. kö te te CD-n tar tal maz za, me lyet az érin tett elõ fi ze tõk (he lyi
ön kor mány za tok, mi nisz té ri u mok stb.) ké rés nél kül meg kap nak, más elõ fi ze -
tõk nek – ké rés ese tén – meg küld jük (te le fon: 266-9290/237 és 238 mel lék;
fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357).



és nor ma tív ré sze se dé sû át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem -
adót – a he lyi ön kor mány za tok adat szol gál ta tá sá ból szá -
mí tott mu ta tó szá mok és a KT sze rin ti faj la gos össze gek
figye lembe véte lével – he lyi ön kor mány za ton ként és jog -
cí men ként rész le tez ve e ren de let 1. szá mú mel lék le te tar -
tal maz za.

(2) A he lyi ön kor mány za to kat a KT 8. szá mú mel lék le te 
és a 4. szá mú mel lék le té nek B) I. pont ja alap ján meg il le tõ
nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá so kat és nor ma tív
ré sze se dé sû át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adót – a he lyi
ön kor mány za tok adat szol gál ta tá sá ból szá mí tott mu ta tó -
szá mok és a tá mo ga tá si össze gek figye lembe véte lével –
he lyi ön kor mány za ton ként és jog cí men ként rész le tez ve e
ren de let 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(3) He lyi ön kor mány za ton ként rész le tez ve
a) az (1) be kez dés ben fel so rolt nor ma tív ál la mi hoz zá -

já ru lá sok és nor ma tív ré sze se dé sû át en ge dett sze mé lyi jö -
ve de lem adó együt tes össze gét,

b) a (2) be kez dés ben fel so rolt nor ma tív, kö tött fel hasz -
ná lá sú tá mo ga tá sok és nor ma tív ré sze se dé sû át en ge dett
sze mé lyi jö ve de lem adó együt tes össze gét,

c) a KT 19.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt, a te le pü lé -
si ön kor mány za tok köz igaz ga tá si te rü le té re ki mu ta tott
sze mé lyi jö ve de lem adó 8%-át és a KT 4. szá mú mel lék le -
té nek B) II. pont ja alap ján a me gyei ön kor mány za tok sze -
mé lyi jö ve de lem adó-ré sze se dé sé nek össze gét,

d) a KT 4. szá mú mel lék le té nek B) III. pont ja sze rint a
te le pü lé si ön kor mány za tok jö ve de lem dif fe ren ci á ló dá sát
mér sék lõ ki egé szí tés vagy be szá mí tás össze gét,

e) e be kez dés a)–d) pont ja i ban fog lalt for rá sok együt -
tes össze gét
e ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(4) A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok (a továb biak ban:
tár su lá sok) szá má ra a KT 3. szá mú mel lék le te és a 4. szá -
mú mel lék le té nek B) I. pont ja alap ján meg ál la pí tott nor -
ma tív ál la mi hoz zá já ru lá so kat és nor ma tív ré sze se dé sû át -
en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adót – a tár su lá sok adat szol -
gál ta tá sá ból szá mí tott mu ta tó szá mok és a KT sze rin ti faj -
la gos össze gek figye lembe véte lével –, va la mint a tár su lá -
so kat a KT 8. szá mú mel lék le te alap ján meg il le tõ nor ma -
tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá so kat – a tár su lá sok adat -
szol gál ta tá sá ból szá mí tott mu ta tó szá mok és a tá mo ga tá si
össze gek figye lembe véte lével – tár su lá son ként rész le tez -
ve e ren de let 4. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(5) A tár su lá so kat a KT 8. szá mú mel lék le té nek
IV. pont ja alap ján meg il le tõ nor ma tív, kö tött felhaszná -
lású tá mo ga tá so kat – a tár su lá sok adat szol gál ta tá sá ból
szá mí tott mu ta tó szá mok és a KT sze rin ti faj la gos össze gek 
figye lembe véte lével – tár su lá son ként és jog cí men ként
rész le tez ve e ren de let 5. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ve res Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
pénz ügy mi nisz ter ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si

mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
17/2007. (I. 30.) KE

határozata

egyetemi tanár felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg -
állapított jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100. § b) pont ja alap ján, az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér tés ben tett
elõ ter jesz té sé re, a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi
Egye te men dr. Bart ha Ti bor egye te mi ta nárt 2007. ja nu ár
1-jei ha tállyal – sa ját ké ré sé re, nyug ál lo mány ba vo nu lá sá -
ra te kin tet tel – fel men tem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 29.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ja nu ár 19.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: V-2/6026/2006.

A Köztársasági Elnök
18/2007. (I. 30.) KE

határozata

kitüntetés viselésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi XXXI. tör vény 2. §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján en ge dé lye -
zem az Oszt rák Köz tár sa ság Kor má nya ál tal dr. Haj du
And rás ré szé re ado má nyo zott „Oszt rák Köz tár sa sá gért
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Nagy Ér dem ke reszt Arany Fokozata a Csillaggal”
kitüntetés viselését.

Bu da pest, 2007. ja nu ár 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ja nu ár 18.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-5/0173/2007.

A Köztársasági Elnök
19/2007. (I. 30.) KE

határozata

kitüntetés viselésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi XXXI. tör vény 2. §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján en ge dé lye -
zem az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nya ál tal
dr. To ko vicz Jó zsef ez re des ré szé re ado má nyo zott „Szol -
gá la ti Ér dem érem” ki tün te tés vi se lé sét.

Bu da pest, 2007. ja nu ár 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ja nu ár 18.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-5/0172/2007.

A Köztársasági Elnök
20/2007. (I. 30.) KE

határozata

pénzügyõr altábornagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban fog lalt
jog kö röm ben, a pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re,
dr. Ga ram völ gyi Ká roly nyug ál lo má nyú pénz ügy õr ve zér -
õr na gyot 2007. ja nu ár 26-ai ha tállyal pénz ügy õr al tá bor -
naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. ja nu ár 5.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ja nu ár 12.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/6001/2006.

A Köztársasági Elnök
21/2007. (I. 30.) KE

határozata

pénzügyõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban fog lalt
jog kö röm ben, a pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, Sza bó
Sán dor nyug ál lo má nyú pénz ügy õr ez re dest 2007. ja nu ár
26-ai ha tállyal pénz ügy õr dandártábornokká kinevezem.

Bu da pest, 2007. ja nu ár 5.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ja nu ár 12.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügymi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/6002/2006.
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1004/2007. (I. 30.) Korm.

határozata

a 2007–2013 közötti idõszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek indikatív listájáról

A Kor mány az 1103/2006. (X. 30.) Korm. ha tá ro zat tal el fo ga dott Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv nek meg fele lõen,
a Köz le ke dés fej lesz té si Ope ra tív Prog ram tár sa dal mi vi tá já nak le zá rá sát köve tõen a következõ határozatot hozza:

1. A 2007–2013 kö zöt ti idõ szak ban meg va ló sí ta ni ter ve zett köz le ke dés fej lesz té si pro jek tek in di ka tív lis tá ját je len
ha tá ro zat mel lék le te tar tal maz za.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet az 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozathoz

A 2007–2013 közötti idõszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek indikatív listája

Pri o ri tás ten gely
Köz le ke dé si 

szek tor
Pro jekt meg ne ve zé se Fej lesz tés jel le ge

Össz hossz
(km)

Sáv
Ki vi te le zés 

vár ha tó kez de te
(év)

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M0 au tó út, 51. sz. fõút–M5 ap.
kö zött

Gyors for gal mi út 6,3 2×3 2008

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M0 au tó út, M1 ap.–51. sz. fõút
 kö zött pá lya bõ ví tés

Gyors for gal mi út 20,4 2×3 2007

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M2 Bu da pest–Vác dél (2104. j.
ök. út)

Gyors for gal mi út 20,0 2×2 2010

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M35, M4 au tó pá lya
Deb re cen–Be rettyó új fa lu–Nagy -
ke re ki (Bi har ke resz tes) kö zött +
M35 Deb re ce ni re pü lõ tér
be kö té se

Gyors for gal mi vá
fej leszt he tõ út

66,0 2×1 2010

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M43 5. sz. fõút–47. sz. fõút
kö zött (elõ ké szí tés, épí tés)

Gyors for gal mi út 8,0 2×2 2007

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M43 47. sz. fõút–Ma ros le le
kö zött (elõ ké szí tés, épí tés)

Gyors for gal mi út 8,0 2×2 2007

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M43 Ma ros le le–Makó + 43. sz.
fõút Makó ke le ti el ke rü lõ 
(15,6 km + 7,0 km) (elõ ké szí tés, 
épí tés)

Gyors for gal mi út 22,6 2×1
2×1

2007

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M43 Makó–Csa nád pa lo ta (oh.)
(elõ ké szí tés, épí tés)

Gyors for gal mi út 23,1 2×1 2007

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M8 441. sz. fõút–Szol nok + 445. 
sz. fõút Kecs ke mét É-i el ke rü lõ

Gyors for gal mi vá
fej leszt he tõ út

54,2 2×1 2010

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M8 Kör mend nyu gat–Rá ba fü zes 
(oh.) + Kör mend el ke rü lõ
sza kasz

Gyors for gal mi út +
gyors for gal mi vá
fej leszt he tõ út

30,7 2×2 2008

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M7 Ba la ton ke reszt úr–
Nagy ka ni zsa

Gyors for gal mi út 35,5 2×2 2006
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Pri o ri tás ten gely
Köz le ke dé si 

szek tor
Pro jekt meg ne ve zé se Fej lesz tés jel le ge

Össz hossz
(km)

Sáv
Ki vi te le zés 

vár ha tó kez de te
(év)

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

86. sz. fõút
Szom bat hely–Csor na kö zöt ti
sza kasz (táv la ti M86)

Új út épí tés +
el ke rü lõk

61,3 2×2 2007

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M30–26. sz. fõút össze kö té se 
II. ütem

El ke rü lõ 5,8 2×1 2007

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

4. sz. fõút 2×2 sá vos ki épí té se
Szol nok és Püs pök la dány kö zött 
(a 4. sz. fõút Ken de res,
Kis új szál lás el ke rü lé se a táv la ti
M4 nyom vo na lán)

Négy sá vo sí tás +
el ke rü lõk épí té se

55,0 2×2 2007

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

8. sz. fõút fej lesz té se Veszp rém– 
Kör mend kö zött hi ány zó
sza ka szok (11,5 t meg erõ sí té se + 
sza ka szos ka pa ci tás bõ ví tés)

11,5 t-s burk.
erõ sí tés + sza ka szos

ka pa ci tás bõ ví tés

90,8 2×1
2+1

2009

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M8 Du na ve cse–Kecs ke mét Gyors for gal mi vá
fej leszt he tõ út

45,0 2×1 2010

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

86. sz. fõút Gyõr-Mo son-Sop ron 
me gyei sza kasz 11,5 t-s burk.
erõ sí té se / fej lesz té se
(Mo son ma gya ró vár és Csor na
kö zött)

11,5 t-s burk. 
erõ sí tés

35,9 2×1 2011

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M0 au tó út (10–11. utak kö zött) Gyors for gal mi út 9,0 2×2/
2×1

2011

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

Fü ze sa bony–Eger út vo nal
fej lesz té se An dor nak tá lya és
Mak lár el ke rü lõ szakaszokkal

Kor sze rû sí tés +
el ke rü lõk

15,0 2×1 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M85 Or szág ha tár –
Sop ron–Pe resz teg (terv je lö lés
sze rint M9)

Gyors for gal mi út 28,5 2×2 2009

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

85 Gyõr–Csor na ke let
fej lesz té se + Csor na el ke rü lõ

Gyors for gal mi vá
fej leszt he tõ út

34,0 2×2 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M9 51–54. sz. fõ utak kö zött Gyors for gal mi út 12,3 2×1 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

M9 Dom bó vár dél–Bony hád
ke let

Gyors for gal mi vá
fej leszt he tõ út

34,1 2×1 2011

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

5. sz. fõút Sze ged el ke rü lõ 
III. ütem

El ke rü lõ 1,0 2×1 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

6. sz. fõút Ba ra nya, So mogy és
Tol na me gyei sza ka sza(i) 11,5 t-s
burk. erõ sí té se / fej lesz té se + 
Szent lõ rinc elkerülõ

11,5 t-s burk.
erõ sí tés + el ke rü lõ

épí té se

125,0 2×1 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

8. sz. fõút fej lesz té se
Szé kes fe hér vár–
Veszp rém között
(11,5 t meg erõ sí tés + Vár pa lo ta 
el ke rü lés)

El ke rü lõ + 11,5 t-s
burk. erõ sí tés

32,8 2×2/
2×1

2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

21. sz. fõút négy sá vo sí tás
(hi ány zó sza ka szok)

Négy sá vo sí tás 39,1 2×2 2009

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

26. sz. fõút, Sa jó szent pé ter
el ke rü lõ (27. sz. fõ útig)

El ke rü lõ 6,5 2×1 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

31. sz. fõút He ves,
Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei
 sza ka sza(i) 11,5 t-s burk.
erõ sí té se / fej lesz té se és a
31–32. sz. fõút Jász be rényt
el ke rü lõ sza kasz II. ütem

11,5 t-s burk.
erõ sí tés + el ke rü lõ

épí té se

56,5 2×1 2007
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Pri o ri tás ten gely
Köz le ke dé si 

szek tor
Pro jekt meg ne ve zé se Fej lesz tés jel le ge

Össz hossz
(km)

Sáv
Ki vi te le zés 

vár ha tó kez de te
(év)

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

33. sz. fõút Haj dú-Bi har, He ves, 
Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei
sza ka sza(i) 11,5 t-s burk.
erõ sí té se

11,5 t-s burk. 
erõ sí tés

79,3 2×1 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

37. sz. fõút 11,5 t-s burk.
erõ sí té se / fej lesz té se +
elõ zõ sá vok épí té se,
Gesz tely–38. sz. fõút (To kaj)
között

11,5 t-s burk.
erõ sí tés +

elõ zõ sá vok épí té se

31,3 2×1
2+1

2011

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

4. sz. fõút Haj dú-Bi har és
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei 
sza ka sza(i) 11,5 t-s burk.
erõ sí té se / fej lesz té se + 354. sz.
fõút Deb re cen észak-nyu ga ti
elkerülés

11,5 t-s burk.
erõ sí tés + el ke rü lõ

épí té se

117,8 2×1 2007

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

47. sz. fõút Bé kés, Csong rád
me gyei sza ka sza(i) 11,5 t-s
burk. erõ sí té se / fej lesz té se + 
47 sz. fõút
Al gyõ–Hód me zõ vá sár hely
(négy sáv ra bõ ví tés III. ütem)
Hód me zõ vá sár hely
tehermentesítõ út

11,5 t-s burk.
erõ sí tés

72,3 2×2/
2×1

2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

49. sz. fej lesz té se az M49
nyom vo na lán M3 és
Ökö ri tó fül pös között

Gyors for gal mi vá
fej leszt he tõ út

30,0 2×1 2009

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

51. sz. fõút 11,5 t-s burk.
erõ sí té se / fej lesz té se +
el ke rü lõk (Solt el ke rü lés + Solt
el ke rü lõ tõl–Baja ÉK-i el ke rü lõ ig 
+ Baja ÉK-i elkerülõ)

11,5 t-s burk.
erõ sí tés + el ke rü lõk

87,1 2×1 2007

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

53. sz. fõút 11,5 t-s burk.
erõ sí té se / fej lesz té se (55. sz.
fõút és az or szág ha tár között)

11,5 t-s burk.
erõ sí tés

13,1 2×1 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

55. sz. fõút Baja–Sze ged
sza ka szá nak burk. erõ sí té se

11,5 t-s burk.
erõ sí tés

98,0 2×1 2010

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

58. sz. fõút Pécs–Po gány
re pü lõ tér kö zött négy sá vo sí tás

Négy sá vo sí tás 5,9 2×1 2007

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

61. sz. fõút So mogy és Zala
me gyei sza ka sza(i) 11,5 t-s
burk. erõ sí té se / fej lesz té se és a
74. sz. fõút Nagy ka ni zsa–Pa lin,
és a 61. sz. fõút Nagy ka ni zsa
elkerülõ (M7)

11,5 t-s burk.
erõ sí tés + el ke rü lõk

épí té se

78,9 2×1 2007

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

62. sz. fõút fej lesz té se M8 (új
Du na-híd) Szé kes fe hér vár
között

11,5 t-s burk.
erõ sí tés + el ke rü lõk

épí té se

41,1 2×1 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

67. sz. fõút 11,5 t-s burk.
erõ sí té se, el ke rü lõ sza ka szok
(So mogy ba bod, Mer nye,
Ka pos fü red) Ka pos vár és a
Balaton között

11,5 t-s burk.
erõ sí tés + el ke rü lõk

épí té se

49,5 2×1 2007

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

68. sz. fõút So mogy me gyei
sza ka sza(i) 11,5 t-s burk.
erõ sí té se / fej lesz té se + Mar ca li
és Nagy atád elkerülés

11,5 t-s burk.
erõ sí tés

98,3 2×1 2010
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Pri o ri tás ten gely
Köz le ke dé si 

szek tor
Pro jekt meg ne ve zé se Fej lesz tés jel le ge

Össz hossz
(km)

Sáv
Ki vi te le zés 

vár ha tó kez de te
(év)

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

71. sz. fõút el ke rü lõ (táv la ti
M8), Lep sény
(M7)–Ba la to na ka rattya; 
72. sz. fõút Ba la ton fûz fõ–
Veszp rém bur ko lat meg erõ sí tés

Gyors for gal mi vá
fej leszt he tõ út

20,1 2×1 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

71. sz. fõút Keszt hely észa ki
el ke rü lés

El ke rü lõ 4,0 2×1 2007

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

76. sz. fõút Zala me gyei
sza ka sza(i) 11,5 t-s burk.
erõ sí té se / fej lesz té se + 76. sz.
fõút Ba la ton szent -
györgy–Fenékpuszta

90,3 2×1 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

82. sz. fõút át kö té se a 8. sz.
fõ út ra

Új út épí té se 3,0 2×1 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

83. sz. fõút Pápa és a 8. sz. fõút
kö zöt ti sza ka szon 11,5 t-s burk.
erõ sí té se / fej lesz té se

11,5 t-s burk.
erõ sí tés

27,8 2×1 2010

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

86. sz. fõút 11,5 t-s burk.
erõ sí té se / fej lesz té se Kör mend
és Ré dics (oh.) kö zött

11,5 t-s burk.
erõ sí tés

49,2 2×1 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

86. sz. fõút
Szom bat hely–Kör mend (76. sz.
fõút csp.) rész ben új
nyom vo na lon

11,5 t-s burk.
erõ sí tés + el ke rü lõk

32,4 2×1 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

88. sz. fõút Vas me gyei
sza ka sza(i) 11,5 t-s bur ko lat
erõ sí té se / fej lesz tése és a 88. sz. 
fõút Sár vár el ke rü lõ
(észak-nyu ga ti szakasz)

11,5 t-s burk.
erõ sí tés + el ke rü lõ

épí té se

12,5 2×1 2007

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

Hé víz Al só pá hok el ke rü lés El ke rü lõ 3,6 2×1 2008

Re gi o ná lis
el ér he tõ ség

Köz úti
köz le ke dés

451. sz. fõút Csong rád
el ke rü lé se

El ke rü lõ 4,0 2×1 2008

Egyéb for rás
(nem Kö zOP)

Köz úti
köz le ke dés

M3 Nyír egy há za–
Vá sá ros na mény (elõ ké szí tés,
építés)

Gyors for gal mi út 46,0 2×2
2×1

2007

Egyéb for rás
(nem Kö zOP)

Köz úti
köz le ke dés

M6 Du na új vá ros–Szek szárd Gyors for gal mi út 67,0 2×2 2008

Egyéb for rás
(nem Kö zOP)

Köz úti
köz le ke dés

M6 Szek szárd–Bóly Gyors for gal mi út 49,0 2×2 2007

Egyéb for rás
(nem Kö zOP)

Köz úti
köz le ke dés

M60 Pé csi be kö tés (Bóly–Pécs) Gyors for gal mi út 30,0 2×2 2007

Egyéb for rás
(nem Kö zOP)

Köz úti
köz le ke dés

M44 Kecs ke mét–Ti sza kürt Gyors for gal mi út 42,0 2×2 2012

Egyéb for rás
(nem Kö zOP)

Köz úti
köz le ke dés

M44 Ti sza kürt–Kon do ros Gyors for gal mi út 62,0 2×2 2010

Egyéb for rás
(nem Kö zOP)

Köz úti
köz le ke dés

M44 Kon do ros–Bé kés csa ba Gyors for gal mi út 22,0 2×2 2013

Egyéb for rás
(nem Kö zOP)

Köz úti
köz le ke dés

10. sz. fõút Bu da pest–Kesz tölc
kö zött

Új út épí tés 28,9 2×2
2×1

2009
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Pri o ri tás ten gely
Köz le ke dé si 

szek tor
Pro jekt meg ne ve zé se Fej lesz tés jel le ge

Össz hossz
(km)

Sáv
Ki vi te le zés 

vár ha tó kez de te
(év)

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Vas úti
köz le ke dés

Bu da pest–Lõ kös há za vo nal
fej lesz té se

Bu da pest–Lõ kös há z
a ETCS-II ki épí tés,
biz to sí tó be ren de zés
és fel sõ ve ze ték
kor sze rû sí tés
Gyo ma–Bé kés csa ba
–Lõ kös há za-or szág  -
ha tár vá gány épí tés
120–160 km/h
pályasebesség az
egész szakaszon

66 km
pá lyaf. 
180 km
ETCS-II

2008

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Vas úti
köz le ke dés

Bu da pest–Szé kes fe hér vár vo nal
fej lesz té se

Bu da pest–Szé kes -
fe hér vár vo nal
fej lesz té se, 120–160
km/h pá lya se bes ség,
ETCS-II

63 2007

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Vas úti
köz le ke dés

Szol nok–Deb re cen–Zá hony
vo nal fej lesz té se

Szol nok–Deb re cen
sza kasz fej lesz té se,
160 km/h
pá lya se bes ség,
ETCS-II

121 2008

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Vas úti
köz le ke dés

Gyõr–Pápa–Cell dö mölk–Boba
vo nal fej lesz té se

Vo nal fej lesz tés 
160 km/h
pá lya se bes ség re,
vil la mo sí tás,
ETCS-II

72 2008

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Vas úti
köz le ke dés

Sop ron–Szom bat hely–Szent -
gott hárd

Vo nal kor sze rû sí tés,
100–120 km/h
pá lya se bes ség,
ETCS-II

116 2008

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Vas úti
köz le ke dés

Bu da pest–Pusz ta sza bolcs–
Dom bó vár–Gyé ké nyes vo nal
fej lesz té se

Bu da pest–Pusz ta sza -
bolcs sza kasz, 
160 km/h pá lya -
se bes ség, ETCS-II
Dom bó vár–Ka pos -
vár sza kasz, 
120 km/h pá lya -
se bes ség, ETCS-II

80 2008

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Vas úti
köz le ke dés

GSM-R rend szer ki épí té se ETCS-II rend szer tá mo ga tás ra al kal mas
GSM-rend szer ki épí té se

2007

Egyéb for rás
(nem Kö zOP)

Vas úti
köz le ke dés

Pusz ta sza bolcs–Dom bó vár–
Pécs vo nal fel újí tá sa

Pá lya re konst ruk ció 2007

Egyéb for rás
(nem Kö zOP)

Vas úti
köz le ke dés

Hat van–So mos kõ új fa lu vo nal
fej lesz té se

Pá lya és biz to sí tó be ren de zés kor sze rû sí tés
120 km/h pá lya se bes ség

2010

Egyéb for rás
(nem Kö zOP)

Vas úti
köz le ke dés

Ceg léd–Sze ged vo nal fej lesz té se Kis kun fél egy há za–Sze ged sza kasz pá lya 
és biz to sí tó be ren de zés kor sze rû sí tés 

120 km/h pá lya se bes ség

2007
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Pri o ri tás ten gely
Köz le ke dé si 

szek tor
Pro jekt meg ne ve zé se Fej lesz tés jel le ge

Össz hossz
(km)

Sáv
Ki vi te le zés 

vár ha tó kez de te
(év)

Vá ro si és
elõ vá ro si
kö zös sé gi
köz le ke dés

Kö zös sé gi
köz le ke dés

Bu da pest 4-es met ró fej lesz té se Fo lya mat ban
lévõ

be ru há zás

Vá ro si és
elõ vá ro si
kö zös sé gi
köz le ke dés

Kö zös sé gi
köz le ke dés

Bu da pes ti elõ vá ro si vas utak
fej lesz té se

Egyes bu da pes ti elõ vá ro si vas út vo na lak
fej lesz té se

2008

Vá ro si és
elõ vá ro si
kö zös sé gi
köz le ke dés

Kö zös sé gi
köz le ke dés

Mis kolc vil la mos há ló zat
fej lesz té se

Vo nal hosszab bí tás, pá lya re konst ruk ció 2007

Vá ro si és
elõ vá ro si
kö zös sé gi
köz le ke dés

Kö zös sé gi
köz le ke dés

Deb re cen vil la mos há ló zat
fej lesz té se

Vil la mos há ló zat bõ ví té se 2007

Vá ro si és
elõ vá ro si
kö zös sé gi
köz le ke dés

Kö zös sé gi
köz le ke dés

Sze ged vil la mos há ló zat
fej lesz té se

Vil la mos vo na lak fel újí tá sa, kapcs. tro li
vo na lak 
ki épí té se

2007

Vá ro si és
elõ vá ro si
kö zös sé gi
köz le ke dés

Kö zös sé gi
köz le ke dés

Bp. É–D-i gyors vas út fej lesz té se Üzem mód vál tás ra
fel ké szü lés

2008

Vá ro si és
elõ vá ro si
kö zös sé gi
köz le ke dés

Kö zös sé gi
köz le ke dés

Bp. 1-es és 3-as vil la mos
fej lesz té se

Vo nal hosszab bí tás + re konst ruk ció,
aka dály men te sí tés

2008

Nem zet kö zi
el ér he tõ ség

Vízi köz le ke dés Du nai vízi út fej lesz té se Du nai vízi út
fej lesz té se

2008

Köz le ke dé si
mó dok
össze kap cso lá sa,
in ter mo da li tás

Köz le ke dé si
mó dok
össze kap cso lá sa, 
in ter mo da li tás

Köz le ke dé si mó dok
össze kap cso lá sa, gaz da sá gi
köz pon tok in ter mo da li tá sá nak és 
köz le ke dé si inf ra struk tú rá já nak
fejlesztése

Pá lyá za ti prog ram
alap ján

2007*

* Pá lyá zat in dí tá sá nak éve.
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A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
8/2007. (I. 30.) ME

határozata

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
tagjainak megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
111.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz tésére –

dr. Ádám Ve ro ni kát, az MTA lev. tag ját, a Sem mel we is
Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar tszv. egye te mi
ta ná rát,

dr. Ba zsa Györ gyöt, az MTA dok to rát, a Deb re ce ni
Egye tem egye te mi ta ná rát,

dr. Csi rik Já nost, az MTA dok to rát, a Sze ge di Tu do -
mány egye tem Ter mé szet tu do má nyi Kar dé kán ját, tszv.
egye te mi ta nárt,

dr. Di mény Ju di tot, az ag rár tu do mány kan di dá tu sát, a
Szent Ist ván Egye tem Me zõ gaz da sá gi és Kör nye zet tu do -
má nyi Kar dé kán ját, tszv. egye te mi ta nárt,

dr. Drop pa Ju dit Mun ká csy Mi hály-dí jas tex til mû vészt, 
a Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem egye te mi ta ná rát,

dr. Gera Ist vánt, a fog or vos tu do mány kan di dá tu sát, a
Sem mel we is Egye tem Fog or vos tu do mányi Kar dé kán ját,
egye te mi ta nárt,

dr. Gre i ner Ist vánt, a Ma gyar In no vá ci ós Szö vet ség al -
el nö két, a Rich ter Ge de on Ve gyé sze ti Gyár Rt. ku ta tá si
igaz ga tó he lyet te sét,

Hel gert né dr. Sza bó Ilo nát, a köz gaz da ság tu do mány
kan di dá tu sát, a Ká roly Ró bert Fõ is ko la rek tor he lyet te sét,
tszv. egye te mi do censt,

dr. Hu nya dy Györ gyöt, az MTA lev. tag ját, az Eöt vös
Lo ránd Tu do mány egye tem Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai
Kar dé kán ját, egye te mi ta nárt,

dr. In zelt Györ gyöt, az MTA dok to rát, az Eöt vös Lo ránd 
Tu do mány egye tem egye te mi ta ná rát,

dr. Ke re kes Sán dort, az MTA dok to rát, a Bu da pes ti
Cor vi nus Egye tem egye te mi ta ná rát,

dr. Kiss Je nõt, az MTA lev. tag ját, az ELTE BTK Ma -
gyar Nyelv tu do má nyi és Finn ugor In té zet igaz ga tó ját,
egye te mi ta nárt,

dr. Kis-Tóth La jost, PhD, az Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko -
la rek tor he lyet te sét, fõ is ko lai ta nárt,

dr. Kul csár Sza bó Er nõt, az MTA r. tag ját, az Eöt vös
Lo ránd Tu do mány egye tem BTK Iro da lom tör té ne ti In té zet 
ku ta tó pro fesszo rát, egye te mi ta nárt,

dr. Len kei Pé tert, az MTA dok to rát, a Pé csi Tu do mány -
egye tem Pol lack Mi hály Mû sza ki Kar egye te mi ta ná rát,

dr. Lu kács Ist vánt, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem BTK Szláv Fi lo ló gi ai Tan szék egye te mi do cen sét,

dr. Or mos Pált, az MTA r. tag ját, az MTA Sze ge di Bi o -
ló gi ai Köz pont Bio fi zi kai In té zet igaz ga tó ját,

dr. Pál fy Pé ter Pált, az MTA lev. tag ját, az MTA Ré nyi
Alf réd Ma te ma ti kai Ku ta tó In té zet ku ta tó pro fesszo rát, az
Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem egye te mi ta ná rát,

dr. Pál fy Sán dort, DLA, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da -
ság tu do má nyi Egye tem egye te mi ta ná rát,

dr. Pen nin ger An talt, az MTA dok to rát, a Bu da pes ti
Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem egye te mi ta ná -
rát,

dr. Pepó Pé tert, az MTA dok to rát, a Deb re ce ni Egye -
tem egye te mi ta ná rát, 

dr. Si pos Zol tánt, a köz gaz da ság tu do mány kan di dá tu -
sát, a Zsig mond Ki rály Fõ is ko la in té zet ve ze tõ fõ is ko lai ta -
ná rát,

dr. Sza bó Gá bort, az MTA lev. tag ját, a Sze ge di Tu do -
mány egye tem TTK egye te mi ta ná rát,

dr. Sze idl Lász lót, az MTA dok to rát, a Bu da pes ti Mû -
sza ki Fõ is ko la egye te mi ta ná rát,

dr. Szu ro mi Sza bol csot, a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem egye te mi ta ná rát,

dr. Tren csé nyi Lász lót, a ne ve lés tu do mány kan di dá tu -
sát, a Mis kol ci Egye tem egye te mi do cen sét

a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság tag sá gi 
te en dõ i nek el lá tá sá val;

dr. Ivá nyi Ká rolyt, a köz gaz da ság tu do mány kan di dá tu -
sát, a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la fõ is ko lai ta ná rát,

dr. Ke vicz ky Lász lót, az MTA r. tag ját, az MTA Szá mí -
tás tech ni kai és Au to ma ti zá lá si Ku ta tó In té zet ku ta tó pro -
fesszo rát, egye te mi ta nárt,

dr. Stern Pált, a köz le ke dés tu do mány kan di dá tu sát, a
Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. Ve zér igaz ga tó ság in for ma ti kai
stra té gi ai osz tály ve ze tõ jét

a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság tag sá gi 
te en dõ i nek el lá tá sá val is mé tel ten

– a 2007. ja nu ár 1-jé tõl 2009. de cem ber 31-ig ter je dõ
idõ tar tam ra –

meg bí zom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
9/2007. (I. 30.) ME

határozata

a Felsõoktatási és Tudományos Tanács elnöke 
és tagja megbízásának visszavonásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
113. §-ának (2) be kez dé se, va la mint a Fel sõ ok ta tá si és Tu -
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do má nyos Ta nács ról szó ló 68/2006. (III. 28.) Korm. ren -
de let 6. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt jog kö -
röm ben – az ok ta tá si és kulturális miniszter javaslatára –

dr. Ba zsa György nek, az MTA dok to rá nak, a Deb re ce ni
Egye tem egye te mi ta ná rá nak és

dr. Sza bó Gá bor nak, az MTA lev. tag já nak, a Sze ge di
Tu do mány egye tem TTK egye te mi ta ná rá nak a Fel sõ ok ta -
tá si és Tu do má nyos Ta nács el nö ki, il let ve tag sá gi te en dõ i -
nek ellátására vonatkozó megbízását

– le mon dá suk mi att, 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal –

vissza vo nom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig kö zé tet te ken kí vül – az
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek
sor szá mát te szi köz zé:

966909F
195284E
003923D
830210F
021454B
080674G
612441C
984667B
454477E
139920B
786308C
399923C
688420F
256391F
790833G
714305B
365362A
307487C
570237C
351853F

289693G
812662B
344929E
731739D
759037D
134261E
852721B
028687E
502392D
016188C
498105C
284833A
737260F
676311F
576620E
396004B
166506A
578694C
822589E
013065B
170935C
193399D
324638A
553777C
691340E
179693B
474512B
643414D
146992E
706485E
521129E
459390A
634704F
803190F
880783D
799061D
631403E
998577E
207159E
619367C
483330F
255607C
379831F
395258D
939293C
909317D
925273D
395934C
201727G
550596D
058104A
550661D
256786C
811574E
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571922F
878455C
204280C
161570E
680542D
354961E
916585E
110526G
802093F
144247B
047813F
722409D
593229A
254065D
725856A
212213D
680149G
123304F
529783D
599989A
448128C
097319A
771739F
047561E
666484D
392333D
138533C
533958C
028584F
059225G
803315B
617989G
702213A
288944F
883236B
251410C
074640A
585034D
035436D
777022C
054337B
285071A
689920B
704442E
474263F
156325B
596340D
689868B
212579B
856914D
187171C
079914A
701994B
561225F

124743E
677633C
586306D
574385B
115465F
239783G
485588E
092310D
338736E
938877F
525059B
894759G
521337G
453825E
526405C
193446E
018779E
829973A
135637E
781518B
508122E
483170D
253078B
726491A
093062D
798633F
639048C
194621E
383425G
449390D
273866C
705232E
035758A
537229B
580705F
141490E
816723C
652486E
242650A
292092B
698713A
166321A
312932G
501209E
019196G
914709D
055213F
495365F
606838G
146164E
394867B
866029D
727470A
362348B
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553099D
801691F
016560G
589596C
082565G
009941F
086037E
135580F
777525B
172069C
928029C
972319C
336904E
635076F
642872B
685665C
997468C
137753F
370895G
524053G
061570C
571211B
495803G
621177G
695712E
155293A
399011F

819906C
696931E
568508E
605272D

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hivatala

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 163. szá má ban ki hir de tett, a
cso ma go lás kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lõ sé ge iga zo -
lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM ren de let
1.  §-ának d) pontja helyesen:

„d) re giszt rált cso ma go lá si szak ér tõ: a te rü le ti leg ille té kes mér nö ki
 kamaránál cso ma go lá si szak ér tõ ként nyil ván tar tás ba vett természetes
személy.”

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2007. évi 5. szá má ban ki hir de tett, a köz ok ta tás mi nõ -
ség biz to sí tá sá ról és mi nõ ség fej lesz té sé rõl szó ló 3/2002. (II. 15.) OM ren de -
let mó do sí tá sá ról szó ló 1/2007. (I. 18.) OKM ren de let 3. §-a (2) és (3) be kez -
dé sé nek felvezetõ szövege helyesen:

„(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg”
„(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel sõ ok ta tá si ha tó sá gi el -

já rá si dí jak ról szó ló 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet”

(Kéz irat hi ba)
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

07.0276 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.


