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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XVI.
tör vény

egyes agrár tárgyú tör vények módosításáról*

Az állattenyésztésrõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény
módosítása

1.  § Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör -
vény (a továb biak ban: Átv.) 41.  §-ának be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § ki -
egé szül a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel és a je len le gi szö veg
szá mo zá sa (1) be kez dés re vál to zik:

„41.  § (1) Te nyész ál lat, il let ve sza po rí tó anyag be ho za -
ta la a te nyész té si ha tó ság hoz tör tént be je len tés és a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb fel té te lek meg tar tá sá -
val vé gez he tõ, ha”

„(2) A be je len té si kö te le zett sé get az Eu ró pai Unió tag -
ál la má ból tör té nõ be ho za tal ese tén a te nyész té si ha tó ság
fel szó lí tá sá ra a be szál lí tást meg elõ zõ na pon, har ma dik or -
szág ból tör té nõ be ho za tal ese tén a be szál lí tást leg alább
15 nap pal meg elõ zõ en, kü lön fel szó lí tás nél kül kell tel je sí -
te ni. A te nyész té si ha tó ság az Eu ró pai Unió tag ál la má ból
tör té nõ be ho za tal ese tén ki vé te les eset ben a be szál lí tást
két nap pal meg elõ zõ ér te sí tés re is fel szó lít hat.”

2.  § Az Átv. 47/A.  §-a a kö vet ke zõ új 7. pont tal egé szül
ki, egy ide jû leg a § je len le gi 7–31. pont já nak szá mo zá sa
8–32. pont ra vál to zik:

(Ez a tör vény)
„7. az egyes élõ ál la tok és ál la ti ter mé kek Kö zös sé gen

be lü li ke res ke del mé ben a bel sõ piac meg va ló sí tá sá nak
cél já val al kal ma zan dó ál lat-egész ség ügyi és te nyész tés -
tech ni kai el len õr zé sek rõl  szóló, 1990. jú ni us 26-i
90/425/EGK ta ná csi irány elv nek;”
(való meg fe le lést szol gál ja.)

3.  § Az Átv. 49.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Fel ha tal ma zást kap)
„b) a mi nisz ter, va la mint a ter mé szet vé de le mért fe le lõs

mi nisz ter, hogy a vé dett õs ho nos és a ve szé lyez te tett me -
zõ gaz da sá gi ál lat faj ták kö rét, va la mint a ki je lö lé sük rend -
jét együt tes ren de let ben ha tá roz za meg.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 26-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl  szóló
1996. évi LIV. tör vény módosítása

4.  § Az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény (a továb biak ban: Evt.) 4.  § (2) be kez dé se a
kö vet ke zõ h) pont tal egé szül ki:

(E tör vény ha tá lya nem ter jed ki a fa ál lo mánnyal bo rí -
tott föld rész le tek kö zül:)

„h) az ener ge ti kai cél ból ter mesz tett, fás szá rú nö vé nyek -
bõl álló, kü lön jog sza bály alap ján lé te sí tett ül tet vény re.”

5.  § Az Evt. 60.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az erdõ fa ál lo má nyá nak ki ter me lé sét – a fa ül tet -
vény ki vé te lé vel – az üzem ter vi elõ írásokkal össz hang ban
is csak az er dé sze ti ha tó ság en ge dé lye alap ján le het vé gez -
ni. A fa ki ter me lé si mun ka vég re haj tó ja kö te les az en ge -
dély egy pél dá nyát a mun ka vég zés so rán ma gá nál tar ta ni
és azt az er dé sze ti ha tó ság kép vi se lõ jé nek fel szó lí tá sá ra
be mu tat ni. En nek el mu lasz tá sa az er dõ gaz dál ko dá si sza -
bá lyok meg sér té sé nek mi nõ sül és eb ben az eset ben a ha tó -
ság kép vi se lõ je a mun kát le ál lít ja, to váb bá a mun ka vég zõt
a hely szín el ha gyá sá ra fel szó lít ja. A fa ül tet vény bõl tör té -
nõ fa ki ter me lést az er dé sze ti ha tó ság nak elõ ze tesen be kell 
je len te ni.”

6.  § Az Evt. 74.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az er dé sze ti ha tó ság kü lön jog sza bály sze rin ti eset -
ben szak ha tó ság ként el jár va az er dõ te rü let meg osz tá sá hoz
ak kor adja meg a hoz zá já ru lást, ha az új on nan ki ala kí tan dó 
föld rész le tek köz úton vagy er dé sze ti ma gán úton meg kö -
ze lít he tõk, és szé les sé gük át la go san a har minc mé tert el éri, 
to váb bá a meg osz tás sal ül tet vény és ül tet vény sze rû er dõk
ese té ben más fél hek tár nál, egyéb ese tek ben há rom hek tár -
nál ki sebb föld rész let nem ke let ke zik.”

7.  § Az Evt. 79.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti iga zo lást az er dei ter mék
szál lí tó ja kö te les a szál lí tás so rán ma gá nál tar ta ni és azt a
ha tó ság kép vi se lõ jé nek fel szó lí tá sá ra be mu tat ni.

(3) Amennyi ben az er dõ gaz dál ko dó az (1) be kez dés ben
fog lalt, vagy a szál lí tó a (2) be kez dés ben fog lalt kö te le -
zett sé gé nek nem tesz ele get, az az er dõ gaz dál ko dá si sza -
bá lyok meg sér té sé nek mi nõ sül.”

8.  § Az Evt. 102.  §-a a kö vet ke zõ (2)–(3) be kez dés sel
egé szül ki, és a § (2) be kez dé sé nek szá mo zá sa (4) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) Az er dõ gaz dál ko dá si sza bá lyok 79.  § (2) be kez dé se 
sze rin ti meg sér té se ese tén az er dõ gaz dál ko dá si bír sá got a
szál lí tó val szem ben kell ki szab ni.

(3) Az er dõ gaz dál ko dá si sza bá lyok 60.  § (1) be kez dé se
sze rin ti meg sér té se ese tén az er dõ gaz dál ko dá si bír sá got a fa -
ki ter me lé si mun ka vég re haj tó já val szem ben kell ki szab ni.”
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9.  § Az Evt. 103.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da -
ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az er dõ vé del mi bír ság leg ki sebb mér té ke öt ezer fo rint, 
leg na gyobb mér té ke két száz ezer fo rint. Amennyi ben az
erdõ lá to ga tó ja fa ki ter me lést vé gez anél kül, hogy arra jo -
go sult len ne, az er dõ vé del mi bír ság össze ge a ki ter melt fa -
anyag min den köb mé te re után har minc ezer fo rint.”

A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról  szóló

1996. évi LV. tör vény módosítása

10.  § A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint
a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény (a továb biak -
ban: Vtv.) 12.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A va dász te rü let ha tá rá nak meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló 
föld tu laj do no si gyû lés leg ko ráb ban a vad gaz dál ko dá si
üzem terv ér vé nyes sé gé nek le jár tát meg elõ zõ 6 hó nap pal
hív ha tó össze.”

11.  § (1) A Vtv. 16.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A va dá sza ti jog ha szon bér lõ je le het:
a) va dász jeggyel ren del ke zõ ta gok ból álló egye sü let

(a továb biak ban: va dász tár sa ság);
b) a va dász tár sa sá gok ér dek kép vi se le ti szer ve;
c) a me zõ gaz da sá gi, il let ve er dõ gaz dál ko dás ága zat ba

so rolt, Ma gyar or szá gon be jegy zett gaz da sá gi tár sa ság,
szö vet ke zet, to váb bá az er dõ bir to kos sá gi tár su lat, fel té ve,
ha a va dász te rü let leg alább 25%-át me zõ gaz da sá gi, er dõ -
gaz dál ko dá si vagy ter mé szet vé de lem mel össze füg gõ gaz -
da sá gi te vé keny ség cél já ból hasz nál ja.”

(2) A Vtv. 16.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A va dász te rü let is mé telt ha szon bér be adá sa ese tén a
ha szon bér lõt e tör vény alap ján elõ ha szon bér le ti jog il le ti
meg. E tör vénynek az elõ ha szon bér let re vo nat ko zó ren del -
ke zé se it azok nak a jo go sul tak nak az ese té ben kell al kal -
maz ni, akik a vad gaz dál ko dá si üzem terv le jár tá nak nap ján 
ér vé nyes ha szon bér le ti szer zõ dés sel ren del kez nek, és az
új on nan ki ala kí tott va dász te rü let nek leg alább a fe lét az
elõ zõ üzem ter vi cik lus ban is ha szon bé rel ték.”

12.  § A Vtv. 31.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a § je len le gi (2)–(3) be kez dé se szá mo -
zá sa (3)–(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Amennyi ben a va dász te rü le ten ko ráb ban lé te sí tett
lé te sít mé nyek, be ren de zé sek tu laj don jo gá nak, il let ve a
hasz ná la tá nak kér dé sé ben a vad gaz dál ko dá si üzem terv jó -
vá ha gyá sá ig nem jön lét re meg ál la po dás, a lé te sít mé nyek,
be ren de zé sek lé te sí tõ je a jog alap nél kü li gaz da go dás sza -
bá lyai sze rint meg té rí té si igénnyel lép het fel a jo go sult tal
szem ben.”

13.  § A Vtv. 32.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A mes ter sé ges vad te nyész té si te vé keny ség en ge -
dély nél kü li foly ta tá sa, to váb bá a vad en ge dély nél kü li,
vagy az en ge dély ben fog lal tak tól el té rõ zárt té ri tar tá sa a
vad gaz dál ko dá si sza bá lyok meg sér té sé nek mi nõ sül.”

14.  § A Vtv. 68.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f)–g) pont -
tal egé szül ki:

(E tör vény al kal ma zá sá ban til tott va dá sza ti esz köz nek
mi nõ sül:)

„f) a hu rok, ho rog, ma dár lép, ve rem;
g) a mû kö dé se vagy fel hasz ná lá sa kö rül mé nyei foly tán

nem sze lek tív háló.”

15.  § (1) A Vtv. 71.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és d) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez -
dés a kö vet ke zõ j)–k) pont tal egé szül ki:

(A va dá szat rend je meg sér té sé nek mi nõ sül az aláb bi va -
dá szat:)

„a) légi jár mû bõl, va dász ha tó ma dár fa jok ese tén a mo -
to ros jár mû bõl vagy jár mû rõl, va dász ha tó em lõs fa jok ese -
tén moz gó mo to ros jár mû bõl vagy jár mû rõl, to váb bá az
órán ként öt ki lo mé tert meg ha la dó se bes ség gel köz le ke dõ
vízi jár mû bõl;”

„d) mes ter sé ges fény for rás, to váb bá a fény szó ró en ge -
dély nél kü li hasz ná la tá val;”

„j) va dá sza ti ti lal mi idõ ben, va dá sza ti kí mé le ti te rü le -
ten, a va dá sza ti ti la lom ha tó sá gi el ren de lé se el le né re foly -
ta tott va dá szat,

k) a jog sza bály ban fog lal tak ki vé te lé vel a va dá sza ti
idé nyen kí vü li – a va dá sza ti ha tó ság en ge dé lye nél kü li –
va dá szat.”

(2) A Vtv. 71.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és g) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés 
a kö vet ke zõ h)–m) pont tal egé szül ki:

(A va dá szat rend je meg sér té sé nek mi nõ sül to váb bá az
aláb bi esz kö zök kel tör té nõ va dá szat:)

„b) a sö ré tes va dász lõ fegy ver rel a két töl tény nél na -
gyobb tár ka pa ci tá sú ön töl tõ (fél au to ma ta) vagy ön mû kö -
dõ (au to ma ta) sö ré tes va dász lõ fegy ver;”

„g) a vad meg té vesz té sé re al kal mas mes ter sé ges anyag,
va la mint vak és meg cson kí tott élõ csa li ál lat;”

„h) az áram ütést elõ idé zõ elekt ro mos esz kö zök;
i) az em lõs fa jok ej tõ há ló val tör té nõ be fo gá sá nak ki vé -

te lé vel a rob ba nó sze rek;
j) tü kör és más va kí tó esz köz, to váb bá gá zok és ki füs tö -

lés;
k) elekt ro ni kus kép na gyí tó ból vagy kép át ala kí tó ból

álló éj sza kai lö vés re al kal mas cél zó esz kö zök;
l) mér ge zett vagy al ta tó csa lét kek;
m) va dász ha tó em lõs fa jok ese té ben a mû kö dé se vagy

fel hasz ná lá sa kö rül mé nyei foly tán nem sze lek tív csap dá -
zá si mód szer, va dász ha tó ma dár fa jok ese té ben a ma da rak
tö me ges vagy nem sze lek tív be fo gá sát vagy el pusz tí tá sát
ered mé nye zõ, il let ve a fa jok he lyi el tû né sét ered mé nye zõ
csap dá zá si esz köz, il let ve el já rás és mód szer.”
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(3) A Vtv. 71.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be -
kez dés re vál to zik:

„(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül a va dá -
szat rend je meg sér té sé nek mi nõ sül, ha a va dász meg sér ti
az azo no sí tó jel hasz ná la tá ra vo nat ko zó, a tör vény ben,
 illetve kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott rendelkezé -
seket.”

16.  § A Vtv. 81.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Amennyi ben a fe lek a szak ér tõ sze mé lyé nek ki vá lasz -
tá sá ban nem tud nak meg ál la pod ni, vagy ha a ká ro sult ká -
rá nak meg té rí té sét nem köz vet le nül a bí ró ság tól kéri, a
szak ér tõt a ká ro sult ké rel mé re a kár oko zás he lye sze rint
ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je (a továb biak -
ban: jegy zõ) ren de li ki.”

17.  § A Vtv. 83.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(4) Az (1) be kez dés g) pont ja sze rint a vad gaz dál ko dá -
si sza bá lyok meg sér té sé nek mi nõ sül, ha a jo go sult:

a) nem ve szi át a va dá sza ti ha tó ság tól az azo no sí tó je le -
ket, il let ve nem ké szí ti el a fel hasz ná lá suk ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat, a va dász év re ki adott azo no sí tó je lek 
fel hasz ná lá sá ról ha tár idõ ben nem szá mol el a va dá sza ti
ha tó ság nak, vagy a jo go sult ság meg szû né sét kö ve tõ
15. na pig az azo no sí tó je lek kel nem szá mol el, és a tár sas,
egyé ni va dá sza ti nap lót, te rí ték-nyil ván tar tást, va la mint a
hi va tá sos va dász szol gá la ti nap ló ját nem adja le a va dá sza -
ti ha tó ság nak;

b) amennyi ben a jo go sult sze mé lyé ben, va la mint a va -
dász te rü let ha tá rá ban az üzem ter vi cik lust köve tõen nem
tör tént vál to zás, és az új üzem ter vi cik lus meg kez dé sét kö -
ve tõ 15. na pig nem kéri a tár sas, il let ve egyé ni va dá sza ti
nap ló és a te rí ték-nyil ván tar tás, va la mint a hi va tá sos va -
dász szol gá la ti nap ló ja va dá sza ti ha tó ság nál tör té nõ le zá -
rá sát és is mé telt ér vé nye sí té sét;

c) a va dász te rü let nek nem mi nõ sü lõ te rü le ten vagy a
va das park ban tar tott nagy va dat ha tó sá gi en ge dély nél kül a 
va das kert be ki he lye zi, va la mint a ha tó sá gi en ge déllyel va -
das kert be ki he lye zett nagy vad meg je lö lé sé re vo nat ko zó
elõ írásoknak nem tesz ele get, to váb bá va dász te rü let nek
nem mi nõ sü lõ te rü let rõl vagy va das park ból szár ma zó
nagy va dat sza bad va dász te rü let re he lyez ki;

d) az éves vad gaz dál ko dá si terv tõl en ge dély nél kül
 eltér;

e) a hi va tá sos va dász al kal ma zá sa so rán
ea) az al kal ma zás meg szû né sét 15 na pon be lül nem je -

len ti be a va dá sza ti ha tó ság nak,
eb) a hi va tá sos va dász al kal ma zá sá ra vo nat ko zó kö te -

le zett sé gé nek a va dá sza ti ha tó ság fel hí vá sá ra nem, vagy
nem a tör vény ben fog lalt fel té te lek sze rint tesz ele get;

f) el mu laszt ja a va dá sza ti en ge déllyel ren del ke zõ va -
dász egyé ni lõ jegy zé ké be be je gyez ni a va dász te rü let kód -
szá mát.”

18.  § (1) A Vtv. 84.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ i)–j)
pont tal egé szül ki:

(A va dá sza ti ha tó ság ha tá ro za ta alap ján vad vé del mi
bír sá got kö te les fi zet ni:)

„i) a va dász, ha a va dász jegy, az egyé ni lõ jegy zék, a hi -
va tá sos va dász szol gá la ti nap ló ja el vesz té sét, meg sem mi -
sü lé sét vagy azok tõle való el tu laj do ní tá sát 5 mun ka na pon
be lül el mu laszt ja be je len te ni a va dá sza ti ha tó ság nak;

j) aki a va dász ku tya ve ze tõ je ként a va dá szat meg kez -
dé se kor a jog sza bály ban elõ írt meg kü lön böz te tõ jel zés sel
a va dász ku tyát nem lát ja el.”

(2) A Vtv. 84.  § (2) be kez dé se elsõ mon da tá nak he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az (1) be kez dés a)–f) és i)–j) pont jai ese té ben a vad vé -
del mi bír ság mér té ke leg alább tíz ezer fo rint, leg fel jebb
két száz ezer fo rint le het.”

19.  § A Vtv. 101.  § b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak való meg -
fe le lést szol gál ja:)

„b) a Ta nács 92/43/EGK irány el ve (1992. má jus 21.) a
ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ ál la tok és nö -
vé nyek vé del mé rõl, 2. cikk, 6. cikk (1)–(2) be kez dés,
11. cikk, 12. cikk, 14. cikk, 15. cikk és VI. szá mú mel lék -
let.”

A növényvédelemrõl  szóló
 2000. évi XXXV. tör vény módosítása

20.  § (1) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV.
tör vény (a továb biak ban: Ntv.) 5.  § (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A föld hasz ná ló kö te les az adott év jú ni us 30. nap -
jáig az in gat la non a par lag fû vi rág bim bó ki ala ku lá sát meg -
aka dá lyoz ni és ezt az ál la po tot a ve ge tá ci ós idõ szak vé gé ig 
fo lya ma to san fenn tar ta ni.”

(2) Az Ntv. 7.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A köz ér de kû vé de ke zés költ sé gei ma guk ba fog lal -
ják a vál lal ko zó – szer zõ dés alap ján meg fi ze tett – dí ját, va -
la mint a vé de ke zés el ren de lé sé vel és a vég re haj tá sá val
kap cso lat ban a nö vény vé del mi szerv nél, va la mint az in -
gat lan ügyi ha tó ság nál fel me rült va la mennyi költ sé get.”

21.  § (1) Az Ntv. 7/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 5.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett ség el -
mu lasz tá sa ese tén a nö vény vé del mi szerv el ren de li a par -
lag fû el le ni köz ér de kû vé de ke zést.”

(2) Az Ntv. 7/A.  §-a (6) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a par lag fû el le ni köz ér de kû vé de ke zést kul túr nö -
vény ká ro so dá sa nél kül nem le het el vé gez ni, a par lag fû el -
le ni köz ér de kû vé de ke zést ab ban az eset ben ren de lik el, ha 
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az adott te rü le ten a kul túr nö vény tõ szá ma nem éri el az ag -
ro nó mi a i lag in do kolt tõ szám 50%-át és a par lag fû vel való
fe lü le ti bo rí tott ság a 30%-ot meg ha lad ja.”

22.  § Az Ntv. 12.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az en ge dé lye zõ ha tó ság az új meg en ge dett nö -
vény vé dõ-szer ma ra dék ha tár ér ték meg ál la pí tá sa ese tén az
Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ha tá ro zot tak alap ján adja ki az
en ge délyt. A for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett nö vény -
vé dõ szer rõl az en ge dé lye zõ ha tó ság ok ira tot ál lít ki.”

23.  § (1) Az Ntv. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az en ge dé lye zõ ha tó ság a nö vény vé dõ szer for ga -
lom ba ho za ta lát és fel hasz ná lá sát – az aláb bi fel té te lek
együt tes fenn ál lá sa ese tén – ak kor en ge dé lye zi, ha”

(2) Az Ntv. 14.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal
egé szül ki:

„h) a ké rel me zõ – kü lön jog sza bály sze rint – iga zol ja,
hogy az en ge dé lyez ni kért ter mék, vagy an nak bár mely jel -
lem zõ je, így el ne ve zé se har ma dik sze mély szel lem i tu laj -
don jo gát nem sér ti.”

(3) Az Ntv. 14.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (4)–(7) be kez dés szá mo zá -
sa (5)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az en ge dé lye zõ ha tó ság az en ge dély meg adá sá ról
mik ro or ga niz mu sok ese té ben 12 hó na pon be lül dönt.”

24.  § Az Ntv. 15/A.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az en ge dé lye zõ ha tó ság az en ge dély meg adá sá ról
60 na pon be lül dönt.”

25.  § Az Ntv. 16.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ e) és
f) pon tok kal egé szül ki:

(Az en ge dé lye zõ ha tó ság a nö vény vé dõ szer en ge dé lyét
vissza von ja, ha)

„e) az en ge dé lyes a kö zös sé gi el já rás ban en ge dé lye zett
ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ szer fe lül vizs gá la ta
so rán nem tel je sí ti a kü lön jog sza bály ban elõ írt fel té te le -
ket, vagy

f) amennyi ben a 14.  § (1) be kez dés ben írt fel té te lek
bár mely ok ból nem tel je sül nek.”

26.  § Az Ntv. 50.  §-a a) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A nö vény vé del mi szerv)
„a) ja vas la tot tesz a vé dett zóna ki je lö lé sé re;”

27.  § Az Ntv. 54.  §-a (2) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A nö vény vé del mi ha tó ság)
„j) nö vényt, nö vé nyi ter mé ket és ezek elõ ál lí tá sát, rak tá -

ro zá sát, for gal ma zá sát, va la mint szál lí tó esz kö zö ket, en ge -
dély kö te les ter mé kek szál lí tá sát, rak tá ro zá sát, for gal ma zá -

sát, fel hasz ná lá sát, il le tõ leg he lyi sé gek, be ren de zé sek, nö -
vény vé del mi gé pek, fel sze re lé sek for gal ma zá sát, hasz ná -
la tát el len õriz he ti, fel té tel hez köt he ti, fel füg geszt he ti,
meg tilt hat ja, és a nö vé nye ket, nö vé nyi ter mé ke ket és cso -
ma go ló anya go kat meg sem mi sít tet he ti;”

28.  § Az Ntv. 60.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont tal
egé szül ki:

(Nö vény vé del mi bír sá got kell ki szab ni az zal szem ben,
aki)

„j) for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel (tí pus mi nõ sí tés)
nem ren del ke zõ, vagy idõ sza kos fe lül vizs gá la ton részt
nem vett nö vény vé del mi gé pet for gal maz, üze mel tet vagy
hasz nál.”

29.  § Az Ntv. 61.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A bír ság leg ki sebb össze ge húsz ezer fo rint, leg ma ga -
sabb össze ge öt mil lió fo rint.”

30.  § Az Ntv. 63.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:
(E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg -

fe le lést szol gál ja, il let ve vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren -
del ke zé se ket ál la pít ja meg:)

„e) a Ta nács 2005/25/EK irány el ve (2005. már ci us 14.)
a 91/414/EGK irány elv VI. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról.”

A takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról
és felhasználásáról  szóló

2001. évi CXIX. tör vény módosítása

31.  § A ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta -
lá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény
(a továb biak ban: Tv.) 2.  § 21. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban:)
„21. Lé te sít mény: a ta kar mány hi gi é nia kö ve tel mé nye i -

nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló, 2005. ja nu ár 12-i
183/2005/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: 183/2005/EK ren de let) sze rin ti vál lal ko -
zá si egy ség.”

32.  § A Tv. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A 183/2005/EK ren de let 10. cik ke sze rint mû -

kö dé si en ge dély be szer zé sé re kö te le zett en ge dé lyét a ta -
kar má nyo zá si ha tó ság adja ki. Az en ge dély a ki adá sá tól
szá mí tott leg fel jebb öt évig ér vé nyes. A ta kar má nyo zá si
ha tó ság a mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ lé te sít mé -
nyek rõl nyil ván tar tást ve zet.

(2) A 183/2005/EK ren de let 9. cik ke sze rint nyil ván tar -
tás ba vé tel re kö te le zett ta kar mány-elõ ál lí tó üze mek, for -
gal ma zó he lyek és ta kar mány tá ro lás sal, szál lí tás sal fog -
lal ko zó lé te sít mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lét a ta kar má -
nyo zá si ha tó ság vég zi. A ta kar má nyo zá si ha tó ság a ta kar -
mány-elõ ál lí tó üze me ket a kü lön jog sza bály sze rin ti, ered -
mé nyes vizs gá la tok el vég zé sét iga zo ló do ku men tu mok
be nyúj tá sa ese tén ve szi nyil ván tar tás ba.
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(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás tar tal -
maz za a lé te sít mény ne vét, cí mét, a ta kar mány ipa ri vál lal -
ko zó ne vét, a lé te sít mény nyil ván tar tá si szá mát, il let ve en -
ge dély szá mát, va la mint az elõ ál lí ta ni, for gal maz ni, szál lí -
ta ni és tá rol ni szán dé ko zott ta kar mány tí pu sát.”

A szõlõtermesztésrõl és borgazdálkodásról  szóló
 2004. évi XVIII. tör vény módosítása

33.  § A szõ lõ ter mesz tés rõl és bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény (a továb biak ban: bortör vény)
24/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„24/A.  § (1) Mus tot, bort, il let ve egyéb bo rá sza ti ter mé -
ket köz fo gyasz tás ra for ga lom ba hoz ni vagy to vább-fel dol -
go zás cél já ból a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té rõl ki vin ni
csak ab ban az eset ben le het, ha azt té te len ként a bo rá sza ti
ha tó ság vagy kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek meg fe le lõ szer ve zet a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott la bo ra tó ri u mi és ér zék szer vi vizs gá la tok alá ve tet -
te és en nek alap ján mi nõ sé gét meg ál la pí tot ta és meg fe le lõ -
nek mi nõ sí tet te, il let ve az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség va la -
mely szer zõ dõ ál la má nak erre ha tás kör rel ren del ke zõ szer -
ve, il let ve egyéb, kö zös sé gi jogi ak tus ban meg ha tá ro zott
szer ve zet a rá vo nat ko zó sza bá lyok sze rint mi nõ sé gét
meg ál la pí tot ta és meg fe le lõ nek mi nõ sí tet te.

(2) A bo rá sza ti ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti la bo ra -
tó ri u mi és ér zék szer vi vizs gá la tok alap ján meg fe le lõ nek
mi nõ sí tett bor ra for ga lom ba ho za ta li en ge délyt ad ki. A
bo rá sza ti ha tó ság a bel föl dön ter melt bor ra ki adott en ge -
délyt a bor szár ma zá si bi zo nyít vá nyát ki adó hegy köz ség -
nek is meg kül di.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén köz fo gyasz tás ra
for ga lom ba ho zott bor min den li ter je után a for ga lom ba
ho zó nak 8 fo rint for ga lom ba ho za ta li já ru lé kot kell fi zet -
nie. A já ru lé kot a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek
for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény 83.  § (4) be kez dé se sze rin ti tárgy idõ -
szak ban for ga lom ba ho zott bor mennyi sé ge után a 83.  §
(5) be kez dé sé ben fog lalt ha tár idõ ig kell meg fi zet ni.

(4) A (3) be kez dés alap ján fi ze ten dõ for ga lom ba ho za -
ta li já ru lék össze gé bõl le kell von ni azt az össze get, ame -
lyet a (7) és (8) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott fel hasz ná -
lás sal azo nos cél ra az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség va la mely
szer zõ dõ ál la má ban a for ga lom ba ho za ta li já ru lék fi ze té si
kö te le zett ség ke let ke zé sét meg elõ zõ en kö te le zõ jel leg gel
meg fi zet tek, fel té ve, hogy azt nem igény lik vissza.

(5) A for ga lom ba ho za ta li já ru lék az ag rár po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um költ ség ve té si
fe je ze tén be lül a bo rok kö zös sé gi mar ke ting prog ram ját és
a bo rok mi nõ ség-el len õr zé sé nek cél ját szol gá ló elõ irány -
zat be vé te le. A já ru lék tar to zás meg fi ze té sén túl a já ru lék
mér té ké vel azo nos, de leg ke ve sebb 50 000 fo rint mu lasz -
tá si bír ság meg fi ze té sé re kö te les az a for ga lom ba hozó, aki 
for ga lom ba ho za ta li já ru lék fi ze té si kö te le zett sé gé nek ha -
tár idõ re nem tesz ele get. A mu lasz tá si bír sá got a bo rá sza ti

ha tó ság szab ja ki. A bír ság a köz pon ti költ ség ve tés be vé te -
le az zal, hogy a bír sá got a bo rá sza ti ha tó ság szám lá já ra
kell be fi zet ni.

(6) Aki nek for ga lom ba ho za ta li já ru lék tar to zá sa van, az
új on nan for ga lom ba hoz ni kí vánt bor ra vo nat ko zó an a
(2) be kez dés sze rin ti for ga lom ba ho za ta li en ge délyt nem
kap hat. A bo rá sza ti ha tó ság a kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak sze rint el len õr zi a for ga lom ba ho za ta li já ru lék meg -
fizetését. A vám ha tó ság a for ga lom ba ho zott bor for ga -
lom ba ho zó já ra (név, cég név, lak cím, szék hely, te lep hely), 
il let ve a for ga lom ba ho zott bor ra vo nat ko zó ada to kat a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ kö zön ként to váb bít ja
a bo rá sza ti ha tó ság nak.

(7) A for ga lom ba ho za ta li já ru lék cí mén be fi ze tett
összeg 60%-át kö zös sé gi bor mar ke ting prog ra mok ki dol -
go zá sá ra és vég re haj tá sá ra, az Eu ró pai Unió ál tal meg hir -
de tett bor rek lám és -mar ke ting prog ra mok nem ze ti társ fi -
nan szí ro zá sá ra kell for dí ta ni.

(8) A for ga lom ba ho za ta li já ru lék cí mén be fi ze tett
összeg 40%-a a bo rá sza ti ha tó sá got il le ti meg. A bo rá sza ti
ha tó ság a já ru lék be vé telt a szár ma zá si bi zo nyít vá nyok va -
ló ság tar tal má nak el len õr zé sé re, az 500 hl fe let ti bor -
mennyi ség ese té ben a for ga lom ba ho za ta li en ge dé lye zé si
el já rás ban ha tó sá gi min ta vé tel re, a for ga lom ba ho zott bo -
rok mi nõ ség-el len õr zé sé re és terv sze rû cél vizs gá la tok ra
kö te les for dí ta ni, ki egé szít ve la bo ra tó ri u mi és ér zék szer vi
vizs gá lat tal. A bo rá sza ti ha tó ság kö te les a já ru lék be vé tel -
bõl vég zett el len õr zé sek rõl és a fel hasz nált összeg rõl fél -
éven te, jú li us 31-ig, il let ve ja nu ár 31-ig je len tést ké szí te ni
a mi nisz ter nek.

(9) A for ga lom ba ho za ta li já ru lék meg fi ze té sé nek, ke -
ze lé sé nek és fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya it mi nisz -
te ri ren de let ál la pít ja meg.”

34.  § (1) A bortör vény 57.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és
q) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû -
leg a be kez dés a kö vet ke zõ r) pont tal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy ren de let ben meg ál la pít sa)

„b) a szõ lõ ter mesz té si te rü let ta go zó dá sát, a bor vi dé ki
ré gi ó kat, a bor vi dé ke ket és a hoz zá juk tar to zó kör ze tek és
te le pü lé sek lis tá ját;”

„q) a for ga lom ba ho za ta li já ru lék meg fi ze té sé nek, meg -
fi ze té se el len õr zé sé nek, ke ze lé sé nek és fel hasz ná lá sá nak
rész le tes sza bá lya it;”

„r) a for ga lom ba ho za ta li en ge dély ki adá sá hoz szük sé -
ges ké mi ai és ér zék szer vi vizs gá la tok vég zé sé re jo go sult
szer ve zet el is me ré sé nek fel té te le it és rend jét.”

Záró rendelkezések

35.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.
E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
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a) a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a
va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény 84.  § (4) be kez dé -
sé ben a „vagy nem jegy zi be az egyé ni lõ jegy zék be” szö -
veg, 97–99.  §-a és meg elõ zõ al cí me, va la mint 100.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont ja,

b) a nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény 
14.  § (1) be kez dés f) pont ja
ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény 5.  §-a, 7–9.  §-a, 13–15.  §-a, 17–18.  §-a,
28–29.  §-a és 33.  §-a a ki hir de té sét kö ve tõ 46. na pon lép
ha tály ba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

36.  § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 90/425/EGK irány el ve (1990. jú ni us 26.)
az egyes élõ ál la tok és ál la ti ter mé kek Kö zös sé gen be lü li
ke res ke del mé ben a bel sõ piac meg va ló sí tá sá nak cél já val
al kal ma zan dó ál lat-egész ség ügyi és te nyész tés tech ni kai
el len õr zé sek rõl;

b) a Ta nács 79/409/EGK irány el ve (1979. áp ri lis 2.) a
va don élõ ma da rak vé del mé rõl, 6 cikk (2) be kez dés,
7. cikk (1) és (4) be kez dés, 8. cikk (1) be kez dés, va la mint
IV. szá mú mel lék let;

c) a Ta nács 92/43/EGK irány el ve (1992. má jus 21.) a
ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ ál la tok és nö -
vé nyek vé del mé rõl, 15. cikk és VI. szá mú mel lék let;

d) a Ta nács 2005/25/EK irány el ve (2005. már ci us 14.)
a 91/414/EGK irány elv VI. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról.

(2) E tör vény a ta kar mány hi gi é nia kö ve tel mé nye i nek
meg ha tá ro zá sá ról  szóló, 2005. ja nu ár 12-i 183/2005/EK
ren de let 10. cik ké nek tag ál la mi vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi XVII.
tör vény

a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseirõl*

Az Or szág gyû lés an nak ér de ké ben, hogy az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Me -
zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból, va la mint az Eu ró pai Ha lá -

sza ti Alap ból, to váb bá a tag ál la mi ha tás kör ben nyúj tott
me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti
tá mo ga tá sok nem ze ti vég re haj tá sá val össze füg gõ alap el -
ve ket, to váb bá egy sé ges in téz mé nyi, in for má ci ós és el já -
rá si ke re te ket meg ál la pít sa, a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tör vény célja, alapelvei

1.  § E tör vény cél ja, hogy az el já rás tör vényessége,
ered mé nyes sé ge és át lát ha tó sá ga ér de ké ben a kö zös sé gi
és  a nem ze ti for rás ból fo lyó sí tott me zõ gaz da sá gi, ag rár-
vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek és a kö zös ag rár po li ti ka egyéb, tá mo ga tás ki fi -
ze té sé vel nem járó pi ac sza bá lyo zá si in téz ke dé se i ben
(a továb biak ban együtt: in téz ke dés)  való rész vé tel rend jét,
az ügy fél, to váb bá az irá nyí tá si, va la mint a vég re haj tá si
fel ada to kat el lá tó szer vek, il let ve szer ve ze tek jo ga it és kö -
te le zett sé ge it egy sé ge sen sza bá lyoz za.

2.  § A jo gok ren del te tés sze rû gya kor lá sa ér de ké ben az
irá nyí tá si, va la mint a vég re haj tá si fel ada to kat el lá tó szer -
vek, il let ve szer ve ze tek az in téz ke dé sek ben  való rész vé tel -
hez kap cso ló dó in for má ci ó hoz  való egyen lõ hoz zá ju tá si
esé lyek biz to sí tá sa mel lett meg ad ják az ügy fe lek ré szé re a
vo nat ko zó nem ze ti jog sza bá lyok és kö zös sé gi jogi ak tu -
sok, va la mint egyéb ren del ke zé sek meg tar tá sá hoz szük sé -
ges tá jé koz ta tást, és le he tõ vé te szik szá muk ra az in téz ke -
dé sek ben  való rész vé tel kö zös sé gi jogi ak tu so kon, nem ze -
ti jog sza bá lyo kon és egyéb ren del ke zé se ken ala pu ló rend -
jé nek meg is me ré sét.

3.  § A vég re haj tá si fel ada to kat el lá tó szer ve ze tek min -
den ügy ben kö te le sek meg kü lön böz te tés nél kül, az adott
in téz ke dés re vo nat ko zó kö zös sé gi jogi ak tu sok nak és
nem ze ti ha tás kör ben ki adott jog sza bá lyok nak, és az eze -
ken ala pu ló más ren del ke zé sek nek meg fele lõen, va la mint
a tá mo ga tá si cél meg valósítását és ren del te té sét elõ se gí tõ
mó don el jár ni és in téz ked ni.

4.  § Az ügy fél jo ga i nak gya kor lá sa és kö te le zett sé ge i -
nek tel je sí té se so rán kö te les elõ se gí te ni a tör vény vég re -
haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer vek, szer ve ze tek fel ada ta i -
nak vég re haj tá sát.

5.  § A pi a ci sze rep lõk gaz dál ko dá sa ki szá mít ha tó sá gá -
nak ér de ké ben biz to sí ta ni kell, hogy:

a) a tá mo ga tá sok ki fi ze té sé ért és az egyéb in téz ke dé sek 
le bo nyo lí tá sá nak vég re haj tá sá ért fe le lõs in téz mény rend -
szer mû kö dé se át lát ha tó, sza bály sze rû, meg fele lõen sza bá -
lyo zott és a ha té kony ság, gaz da sá gos ság, ered mé nyes ség
kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ le gyen,
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b) az ügy fe let csak a ké re lem el bí rá lá sá hoz leg szük sé -
ge sebb mér ték ben ter hel je ad mi niszt rá ci ós kö te le zett ség,

c) a tá mo ga tá si ké rel me ket, pá lyá za to kat az egyen lõ
esé lyek biz to sí tá sa mel lett bí rál ják el, to váb bá

d) a pi a ci sze rep lõk a jog sza bá lyok ke re tei kö zött ki -
szá mít ha tó an, és ha tár idõn be lül jus sa nak hoz zá az õket
meg il le tõ tá mo ga tás hoz,

e) az át la gos nál ki sebb gaz da sá gi erõ vel ren del ke zõ
 piaci sze rep lõk szá má ra is el ér he tõ ek le gye nek a ver seny -
ké pes sé vá lá suk hoz szük sé ges tá mo ga tá sok.

6.  § An nak ér de ké ben, hogy az in téz ke dé sek tény le ge -
sen a jog sza bá lyok ban vagy prog ra mok ban meg ha tá ro zott
cé lok meg valósítását szol gál ják, a vég re haj tá si fel ada to kat 
el lá tó szer ve ze tek kö te le sek meg te rem te ni, il let ve biz to sí -
ta ni a szán dé kos sza bály ta lan sá gok el le ni ha té kony fel lé -
pés hez szük sé ges fel té te le ket.

7.  § (1) Az ügy fe lek, to váb bá az irá nyí tá si, va la mint a
vég re haj tá si fel ada to kat el lá tó szer vek, il let ve szer ve ze tek
kö te le sek egy más sal, az Eu ró pai Unió ille té kes szer ve i vel, 
szer ve ze te i vel, va la mint más tag ál la mok ki fi ze tõ ügy nök -
sé ge i vel együtt mû köd ni. Ez az együtt mû kö dés ki ter jed az
egyes fel ada tok kö zös sé gi jogi ak tu sok ban, va la mint a
jog sza bá lyok ban, to váb bá a kü lön meg ál la po dá sok ban
fog lal tak sze rint tör té nõ vég re haj tá sá ra, az együtt mû kö dõ
fe lek köz ti, szük sé ges és cél hoz kö tött adat szol gál ta tás ra,
az el len õr zé sek vég re haj tá sá hoz szük sé ges fel té te lek meg -
te rem té sé re.

(2) A tör vény vég re haj tá sá ban kü lön meg ál la po dás
alap ján részt vevõ szer ve ze tek a szük sé ges szer ve zé si és
pénz ügyi in téz ke dé sek meg té te lé vel kö te le sek sa ját, jog -
sza bály ban, il let ve ala pí tó ok ira tuk ban meg ha tá ro zott
alap fel ada ta ik, va la mint a kü lön meg ál la po dás ban fog lal -
tak vég re haj tá sa so rán az össz han got fo lya ma to san biz to -
sí ta ni.

8.  § A tör vény ren del ke zé se it az Eu ró pai Unió Kö zös
Ag rár po li ti ká já ról (KAP), va la mint Kö zös Ha lá sza ti Po li -
ti ká já ról (KHP)  szóló köz vet le nül al kal ma zan dó kö zös sé -
gi jogi ak tu sok kal együtt kell al kal maz ni és ér tel mez ni.

Fogalmak

9.  § A tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ra ki -
adott jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban:

a) be ru há zás: az ügy fél ál tal esz kö zölt, a szám vi tel rõl
 szóló 2000. évi C. tör vény és a sze mé lyi jö ve de lem adó ról
 szóló 1995. évi CXVII. tör vény ál tal be fek te tett esz köz -
ként ak ti vál ha tó nak mi nõ sí tett rá for dí tá sok összes sé ge. A
tár sa sá gi tu laj don, ille tõ leg sza va za ti jog meg szer zé sé re
for dí tott összeg csak ab ban az eset ben mi nõ sül be ru há zás -
nak, ha a tá mo ga tás igény be vé te li fel té te le it meg ál la pí tó
jog sza bály ezt ki fe je zet ten le he tõ vé te szi;

b) egyéb szer ve zet: jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke -
zõ gaz da sá gi tár sa ság, szak cso port, pol gá ri jogi tár sa ság,
és min den más, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ sze -
mé lyi egye sü lés;

c) ille té kes ha tó ság: az 1290/2005/EK ta ná csi ren de let -
nek a ki fi ze tõ ügy nök sé gek és más tes tü le tek akk re di tá ci ó -
ja és az EMGA és az EMVA szám lá i nak el szá mo lá sa te -
kin te té ben tör té nõ al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza -
bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 885/2006/EK bi zott sá gi
ren de let (2006. jú ni us 21.) 1. cik ké nek (2) be kez dé se alap -
ján az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter;

d) irá nyí tó ha tó ság: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék -
fej lesz té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tás ról  szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let (2005.
szep tem ber 20.) 75. cik ke, va la mint az Eu ró pai Ha lá sza ti
Alap ról  szóló 1198/2006/EK ta ná csi ren de let (2006. jú li us 
27.) 58. cikk (1) be kez dés a) pont ja alap ján az ag rár po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter;

e) ki fi ze tõ ügy nök ség: a kö zös ag rár po li ti ka fi nan szí ro -
zá sá ról  szóló 1290/2005/EK ta ná csi ren de let (2005. jú ni us 
21.) 6. cik ké ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti, a Kor mány ál tal 
ren de let ben ki je lölt, és az ille té kes ha tó ság ál tal e fel adat
el lá tá sá ra akk re di tált szerv;

f) iga zo ló szerv: a kö zös ag rár po li ti ka fi nan szí ro zá sá ról 
 szóló 1290/2005/EK ta ná csi ren de let (2005. jú ni us 21.)
7. cik ké ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti szerv;

g) köz re mû kö dõ szer ve zet: az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap -
ról  szóló 1198/2006/EK ta ná csi ren de let (2006. jú li us 27.)
3. cikk p) pont ja sze rin ti szer ve zet;

h) iga zo ló ha tó ság: az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap ról  szóló
1198/2006/EK ta ná csi ren de let (2006. jú li us 27.) 58. cikk
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti szer ve zet;

i) el len õr zõ ha tó ság: az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap ról
 szóló 1198/2006/EK ta ná csi ren de let (2006. jú li us 27.)
58. cikk (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti szer ve zet;

j) he lyi ak ció cso port: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi -
dék fej lesz té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té -
si tá mo ga tás ról  szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let
(2005. szep tem ber 20.) 62. cikk (2) be kez dé se sze rin ti fel -
ada to kat el lá tó szer ve zet;

k) nem ze ti vi dé ki há ló zat: az 1698/2005/EK ren de let
68. cik ke sze rint jog sza bály ban fog lal tak sze rin ti szer ve -
zé si, ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó szer ve zet;

l) me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv:
a Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt szerv;

m) nyilván való hiba: az ügy fél ál tal be nyúj tott ké re -
lem ben, pá lyá zat ban fel tün te tett ada tok olyan egy ér tel mû
hi á nyos sá ga vagy hi bá ja, amely a ké re lem, vagy a pá lyá zat 
más ada ta i ból vagy más, a vég re haj tá si fel ada to kat el lá tó
szer ve zet ál tal köz vet le nül el ér he tõ nyil ván tar tás ból szár -
ma zó ada tok alap ján hi ány pót lás ra fel szó lí tás nél kül, sa ját
ha tás kör ben pó tol ha tó vagy ja vít ha tó, ki vé ve a ké re lem hi -
te les sé gét be fo lyá so ló hi á nyos ság (alá írás, bé lyeg zõ le -
nyo mat stb.);

n) me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog:
1. a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá -

mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
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és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo -
ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a 2019/93/EGK,
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 454/2001/EK,
1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK,
1673/2000/EK, 2358/71 EGK és a 2529/2001/EK ren de le -
tek mó do sí tá sá ról  szóló 1782/2003/EK ta ná csi ren de let -
ben (2003. szep tem ber 29.) fog lal tak nak meg fele lõen ki -
osz tott, az egy sé ges tá mo ga tá si rend szer ben  való rész vé -
tel re fel jo go sí tó tá mo ga tá si jo go sult ság,

2. az 1782/2003/EK ren de let 11. fe je ze té ben meg ha tá -
ro zott anya juh ra és anya kecs ké re vo nat ko zó tá mo ga tá si
jo go sult ság, és a 12. fe je ze té ben meg ha tá ro zott anya te hén -
re vo nat ko zó tá mo ga tá si jo go sult ság,

3. a tej- és tej ter mék ága zat ban il le ték meg ál la pí tá sá ról
 szóló 1788/2003/EK ta ná csi ren de let (2003. szep tem ber
29.) 5. cikk j) pont já ban meg ha tá ro zott egyé ni re fe ren cia -
mennyi ség,

4. a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl  szóló 1493/1999/EK
ta ná csi ren de let (1999. má jus 17.) 2. cik ké ben meg ha tá ro -
zott új te le pí té si jog, és új ra te le pí té si jog, va la mint

5. jog sza bály ban me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog -
nak mi nõ sí tett jog;

o) köl csö nös meg fe lel te tés: a kö zös ag rár po li ti ka ke re -
té be tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá -
lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré -
szé re meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról
 szóló 2003. szep tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de -
let ál tal elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la -
mint in teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer vég re haj -
tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
 szóló 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let (2004. áp ri lis 21.)
2. cikk (30) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fo ga lom;

p) ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság: a köl csö nös meg fe -
lel te tés kö ré be tar to zó kö ve tel mé nyek el len õr zé sét, iga zo -
lá sát vég zõ köz igaz ga tá si szerv;

q) sza bály ta lan ság: az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi
ér de ke i nek vé del mé rõl  szóló 2988/95/EK Eu ra tom ta ná csi 
ren de let (1995. de cem ber 18.) 1. cikk (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott tény ál lás;

r) cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás: az
EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a cse kély össze gû (de
mi ni mis) tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról a me zõ gaz -
da sá gi és ha lá sza ti ága zat ban  szóló 1860/2004/EK bi zott -
sá gi ren de let (2004. ok tó ber 6.), va la mint más kö zös sé gi
jogi ak tus ál tal cse kély össze gû (de mi ni mis), tá mo ga tás -
nak mi nõ sí tett tá mo ga tás.

A tör vény hatálya

10.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel,
te lep hellyel, la kó hellyel, szo ká sos tar tóz ko dá si hellyel
ren del ke zõ vagy egyéb ként itt tar tóz ko dó és gaz da sá gi
(ter me lõ, szol gál ta tó, üze mi, üz le ti) te vé keny sé get foly ta -
tó ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ szer ve zet egyes in téz ke dé sek ben  való

rész vé te lé nek rend jé re, va la mint az ez zel össze füg gõ köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban részt vevõ sze mély re e tör -
vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) E tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni to váb bá az
Eu ró pai Unió bár mely tag ál la má ban szék hellyel, te lep -
hellyel ren del ke zõ jogi sze mély re, il let ve jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet re, to váb bá az Eu ró pai
Unió bár mely tag ál la má ban la kó hellyel, szo ká sos tar tóz -
ko dá si hellyel ren del ke zõ arra a ter mé sze tes sze mély re,
aki (amely) Ma gyar or szá gon gaz da sá gi (ter me lõ, szol gál -
ta tó, üze mi, üz le ti) te vé keny sé get foly tat, és a vo nat ko zó
jog sza bá lyok alap ján:

a) ex port bi zo nyít vány ki ál lí tá sa iránti ké re lem,
b) má sik tag ál lam ban ki ál lí tott ex port bi zo nyít vány

alap ján ex port-vissza té rí tés irán ti ké re lem, va la mint
c) ex port-vissza té rí tés meg ál la pí tá sá ra szol gá ló el já rás

ke re té ben aján lat be nyúj tá sá val
az ille té kes szerv nél el já rást kez de mé nyez.

(3) Ha tör vény más ként nem ren del ke zik, a vám sza bad
te rü let re is e tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

11.  § (1) E tör vény ha tá lya ki ter jed:
a) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap

(a továb biak ban: EMVA),
b) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap (a továb -

biak ban: EMGA),
c) az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap (a továb biak ban: EHA)

ke re té ben, va la mint
d) a tag ál la mi ha tás kör ben

ho zott in téz ke dé sek ben  való rész vé tel lel kap cso la tos, az
irá nyí tá si, va la mint a vég re haj tá si fel ada to kat el lá tó szer -
vek, il let ve szer ve ze tek ha tás kö ré be tar to zó el já rá sá ra.

(2) A tör vény vég re haj tá sá ért az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) fe le l. A mi nisz ter:

a) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé re vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint gon dos ko dik a bel sõ kont -
roll rend sze rek ki ala kí tá sá ról, va la mint azok fo lya ma tos és
ha té kony mû köd te té sé rõl, va la mint

b) fe le l az egyes vég re haj tá si fel ada to kat el lá tó szer -
vek, szer ve ze tek kö zöt ti fel ada tok el ha tá ro lá sá ért.

(3) A tör vény ha tá lya alá tar to zó vég re haj tá si fel ada tot
el lá tó szer vek, il let ve szer ve ze tek:

a) a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv,

b) az át ru há zott fel ada tot el lá tó szer ve zet,
c) az együtt mû kö dõ szer ve zet,
d) a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság,
e) nem ze ti vi dé ki há ló zat, va la mint
f) a he lyi ak ció cso port.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti szer vek, il let ve
szer ve ze tek fe let ti egyes el len õr zé si jo go sít vá nyo kat:

a) az iga zo ló szerv,
b) az iga zo ló ha tó ság, va la mint
c) az EHA ese té ben az el len õr zõ ha tó ság

gya ko rol ja.
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(5) Az iga zo ló szer vi el len õr zés re vo nat ko zó an a
885/2006/EK ren de let 5. cik ke sze rin ti elõ írásokat kell al -
kal maz ni.

(6) Az iga zo ló ha tó sá gi el len õr zés re az 1198/2006/EK
ren de let 60. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(7) Az EHA ese té ben az el len õr zõ ha tó sá gi el len õr zés re
az 1198/2006/EK ren de let 61. cik ké ben fog lal ta kat kell al -
kal maz ni.

(8) A ki fi ze tõ ügy nök ség az 1290/2005/EK ren de let
6. cikk (1) be kez dés a), il let ve c) pont já ban fog lal tak nak
meg fe le lõ el len õr zé si te vé keny sé ge so rán a köz vet le nül
al kal ma zan dó kö zös sé gi jogi ak tu sok ban, va la mint e tör -
vény ben fog lal tak sze rint jár el.

(9) A (4) be kez dés sze rin ti el len õr zés le foly ta tá sa nem
érin ti az ál lam ház tar tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ren del -
ke zé sei sze rin ti füg get len bel sõ el len õr zés ke re té ben le -
foly ta tott el len õr zé si te vé keny sé get.

(10) Ha az iga zo ló szerv, az iga zo ló ha tó ság, a köz re mû -
kö dõ szer ve zet, az el len õr zõ ha tó ság, az át ru há zott fel ada -
tot el lá tó szer ve zet, az együtt mû kö dõ szer ve zet, a he lyi ak -
ció cso port, a nem ze ti vi dé ki há ló zat ki je lö lé sé hez a köz be -
szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény alap ján nem
kell köz be szer zé si el já rást le foly tat ni, e szer vek, il let ve
szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl a mi nisz ter – ha e szer vek, szer -
ve ze tek fe lett az ala pí tói, ille tõ leg irá nyí tá si jo go kat más
mi nisz ter gya ko rol ja, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben, az érin tett mi nisz ter rel együt tes – ren -
de let ben in téz ke dik. Amennyi ben a ki je lö lés alap ján a fel -
adat el lá tá sá ról  szóló meg ál la po dást olyan szer ve zet tel kö -
tik meg, amely fe lett az ala pí tói, ille tõ leg irá nyí tá si jo go kat 
más mi nisz ter gya ko rol ja, e meg ál la po dás lét re jöt té hez az
ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter, va la mint az ala pí tói,
ille tõ leg irá nyí tá si jo go kat gya kor ló mi nisz ter jó vá ha gyá -
sa szük sé ges.

(11) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki a Kö zös Ag rár po li -
ti ka ha tá lya alá tar to zó ter mé kek im port já nak en ge dé lye -
zé sé re.

(12) E tör vény ren del ke zé se it az ex port-vissza té rí tés sel
kap cso la tos el já rás ra, va la mint a vám ha tó ság el len õr zé si
ha tás kö ré be tar to zó egyes in téz ke dé sek re a kö zös sé gi jogi
ak tu sok ban, va la mint a kü lön jog sza bá lyok ban fog lal tak
figye lembe véte lével kell al kal maz ni.

(13) A Kor mány az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter út -
ján az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi CXIV.
tör vény 2.  §-ában fog lal tak sze rint éven te be szá mol az Or -
szág gyû lés nek a tör vény ha tá lya alá tar to zó in téz ke dé sek
vég re haj tá sá ról.

12.  § (1) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, a tör -
vény ha tá lya alá tar to zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás -
ban – a (2)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott ki vé te lek -
kel – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb -
biak ban: Ket.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) A tör vény ha tá lya alá tar to zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás ban nem kell al kal maz ni a Ket. 29.  §-át, 36.  §
(2)–(4) be kez dé sét, 113.  §-át, va la mint 169.  §-át.

(3) A Ket. 20.  § (3) be kez dé se al kal ma zá sá ban a me zõ -
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv akk re di tált
fel ada tai te kin te té ben az azo nos ha tás kö rû más ha tó ság ki -
je lö lé sé re vo nat ko zó ren del ke zést nem kell al kal maz ni.

(4) A Ket. 112.  §-ában, va la mint 115.  §-ában fog lal ta kat 
csak az EM VA-ból, il let ve az EHA-ból fo lyó sí tott tá mo -
ga tá sok ese té ben le het al kal maz ni az zal, hogy a 115.  §
(2) be kez dé se al kal ma zá sa kor a fel ügye le ti szerv jog sza -
bály sér tés ese tén a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv ál tal ho zott ha tá ro za tot nem vál toz tat hat ja
meg.

(5) A tör vény ha tá lya alá tar to zó in téz ke dés sel kap cso -
lat ban elekt ro ni kus ügy in té zés re ak kor van le he tõ ség, ha
azt e tör vény vagy a tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott kor mány ren de let az ügy tí pu sá nak meg je lö lé sé vel
le he tõ vé te szi.

II. FEJEZET

AZ IRÁNYÍTÁS ÉS VÉGREHAJTÁS EGYES
INTÉZMÉNYEI

AZ IRÁNYÍTÁS EGYES INTÉZMÉNYEI

Az ille té kes hatósági jogkör gyakorlása

13.  § (1) A mi nisz ter ille té kes ha tó sá gi jog kö ré nek gya -
kor lá sa so rán:

a) fe le lõs a ki fi ze tõ ügy nök ség akk re di tá ci ó já ért, e fel -
adat kör ében – a kö zös sé gi jogi ak tu sok ban fog lal tak sze -
rint – jo go sult az akk re di tá ció meg adá sá ra, il let ve szük ség
ese tén an nak meg vo ná sá ra;

b) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a ki fi ze tõ ügy nök -
ség nél az akk re di tá ci ós fel té te lek tel je sí té sét;

c) gon dos ko dik az egyes in téz ke dé sek hez kap cso ló dó
mo ni tor ing rend szer mû kö dé sé hez szük sé ges in for má ci ós
rend szer nek más ága za ti in for má ci ós rend sze rek kel  való
össze han go lá sá ról;

d) köz le ményt ad ki a for rás ki me rü lé sé rõl.

(2) A mi nisz ter (1) be kez dés sze rin ti ille té kes ha tó sá gi
fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv te kin te té ben a köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál -
lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény
(a továb biak ban: Ksztv.) 2.  § (1) be kez dés c), va la mint
h)–i) pont jai sze rin ti irá nyí tá si jog kö rö ket gya ko rol ja.

(3) A mi nisz ter (1) be kez dés b)–d) pont ja sze rin ti ille té -
kes ha tó sá gi fel ada tai el lá tá sá ban – ide ért ve a (2) be kez dés 
sze rin ti jog kö rö ket is – a ki ad má nyo zá si jo got írás ban ál -
lam tit kár ra, il let ve szak ál lam tit kár ra ru ház hat ja át.
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(4) Az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti köz le mé nye ket a
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban és
hon lap ján, va la mint a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá si szerv in ter ne tes hon lap ján kell köz zé ten ni.

Az irányító hatósági jogkör gyakorlása

14.  § (1) A mi nisz ter irá nyí tó ha tó sá gi jog kö ré nek gya -
kor lá sa so rán:

a) a kö zös sé gi jogi ak tu sok, va la mint az Eu ró pai Unió
vo nat ko zó prog ram jai alap ján dönt a tech ni kai se gít ség -
nyúj tás cél ja i ra ren del ke zés re álló kö zös sé gi for rá sok fel -
hasz ná lá sá ról;

b) meg ha tá roz za a mo ni tor ing bi zott ság össze té te lét, il -
let ve gon dos ko dik an nak mû köd te té sé rõl;

c) köz le ményt ad ki:
ca) a pá lyá zat alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tás ról,
cb) pá lyá zat ese tén a tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó ké re -

lem be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló idõ szak ról,
cc) a tá mo ga tá si ké re lem el bí rá lá sa kor al kal ma zan dó

szak ma po li ti kai pri o ri tás ról,
cd) a ren del ke zés re álló for rás túl igény lé sé rõl,
ce) a tá mo ga tás igény be vé te lé hez szük sé ges, jog sza -

bály ban, il let ve a pá lyá za ti fel hí vást tar tal ma zó köz le -
mény ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se ese tén a mi -
ni má lis pont ha tár ról,

cf) a tá mo ga tá si ké rel mek el bí rá lá sa kor al kal ma zan dó
mû sza ki, tech ni kai le írá sok ról (pl. ka ta ló gu sok, nor ma -
gyûj te mé nyek),

cg) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben;
d) irá nyít ja a nem ze ti vi dé ki há ló za tot;
e) a 1698/2005/EK ren de let 75. cikk (1) be kez dé sé nek

a) pont ja vég re haj tá sa ér de ké ben az EMVA in téz ke dé sei
ese tén az ál ta la meg ha tá ro zott kör ben jó vá hagy ja a me zõ -
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal al kal -
ma zott el já rás ren de ket, va la mint a tör vény alap ján kö tött
meg ál la po dá so kat;

f) gya ko rol ja a Ket. 115.  §-ában fog lal tak sze rint a fel -
ügye le ti szer vet meg il le tõ jo go sít vá nyo kat;

g) fe le l a part ner ség el vé nek kö zös sé gi jog sza bá lyok
sze rin ti ér vé nye sü lé sé ért.

(2) A mi nisz ter (1) be kez dés sze rin ti irá nyí tó ha tó sá gi
fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv te kin te té ben a Ksztv. 2.  § (1) be -
kez dés c), va la mint h)–i) pont jai sze rin ti irá nyí tá si jog kö -
rö ket gya ko rol ja.

(3) A mi nisz ter (1) be kez dés sze rin ti irá nyí tó ha tó sá gi
fel ada tai el lá tá sá ban – ide ért ve a (2) be kez dés sze rin ti jog -
kö rö ket is – a ki ad má nyo zá si jo got írás ban ál lam tit kár ra,
il let ve szak ál lam tit kár ra ru ház hat ja át.

(4) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti köz le mé nye ket a
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban,
in ter ne tes hon lap ján, va la mint a me zõ gaz da sá gi és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá si szerv in ter ne tes hon lap ján kell köz -
zé ten ni.

A VÉGREHAJTÁS EGYES INTÉZMÉNYEI ÁLTAL
ELLÁTANDÓ FELADATOK

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
feladatai

15.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
si szerv fe le lõs:

a) az EM GA-ból, il let ve az EM VA-ból fi nan szí ro zott
tá mo ga tá sok ese tén a ki fi ze tõ ügy nök sé gi,

b) az EHA-ból fi nan szí ro zott tá mo ga tá sok ese té ben a
köz re mû kö dõ szer vi,

c) egyes, jog sza bály ban meg ha tá ro zott nem ze ti ha tás -
kör be tar to zó me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tá sok kal össze füg gõ vég re haj tá si,

d) az a)–c) pont ban fog lal tak sze rin ti fel ada tok vég re -
haj tá sá val össze füg gõ nyil ván tar tá si, va la mint

e) tör vény ben, il let ve kor mány ren de let ben meg ha tá ro -
zott egyéb ál lam igaz ga tá si 

fel ada tok el lá tá sá ért.

(2) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a fel adat kö ré be tar to zó in téz ke dé sek kel kap cso la tos
jo gok és kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek mód já ra vo nat ko -
zó an tá jé koz ta tó kat, köz le mé nye ket ad ki, il let ve nyom tat -
vá nyo kat rend sze re sít.

Az átruházott feladatokat ellátó szerv feladatai

16.  § Az EMGA és az EMVA ke re té ben vég re haj tott in -
téz ke dé sek ese té ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá si szerv a ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat át ru há -
zás út ján is el lát hat ja.

17.  § (1) Az át ru há zott fel ada tot el lá tó szerv a me zõ gaz -
da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ne vé ben jár el.

(2) Az át ru há zott fel ada tot el lá tó szerv ál tal el vég zett
fel ada tért har ma dik sze mély felé a me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv fe le l. Az át ru há zott fel ada -
tot el lá tó szerv csak a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá si szerv elõ ze tes jó vá ha gyá sa alap ján von hat be
más szer ve ze tet az át ru há zott fel adat el lá tá sá ba.

(3) Az át ru há zott fel adat el lá tá sá ról írás ba fog lalt meg -
ál la po dás ban kell ren del kez ni. E meg ál la po dás nak tar tal -
maz nia kell kü lö nö sen:

a) az át ru há zott fel ada tok kö ré nek meg ha tá ro zá sát,

b) az át ru há zott fel ada tok el lá tá sá nak pénz ügyi fel té te -
le it,

c) az át ru há zott fel ada tot el lá tó szer ve zet fel ada ta it és
kö te le zett sé ge it,

d) az a) pont ban meg je lölt fel adat el vég zé se so rán al -
kal ma zott el já rást és mód sze re ket,

e) a tel je sí té si iga zo lás ki ál lí tá sá nak fel té te le it,
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f) ren del ke zést az át ru há zott fel ada tot el lá tó szerv ál tal
el vég zett el len õr zé sek ered mé nye i rõl  szóló je len té sek
gya ko ri sá gá ról,

g) ren del ke zést a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv ré szé re át adan dó ada tok kö ré rõl, az adat -
szol gál ta tás tar tal má ról és rend sze res sé gé rõl,

h) az át ru há zott fel ada tot el lá tó szerv nek a me zõ gaz da -
sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv vel szem be ni fe le -
lõs ség vál la lá sa sza bá lya it,

i) az át ru há zott fel adat el vég zé se ér de ké ben me zõ gaz -
da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal át adott
vagy át adás ra ke rü lõ ada tok kö rét és azok vé del mét.

(4) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv el len õr zé sé re jo go sult szer vek el len õr zik az át ru há -
zott fel adat tel je sí té sét.

Az együttmûködõ szervezet feladatai

18.  § (1) Az EMGA és az EMVA ke re té ben vég re haj tott 
in téz ke dé sek ese té ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té -
si tá mo ga tá si szerv a ha tás kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá -
sá ba szak ér tõ ként, il let ve egyes tech ni kai jel le gû fel ada tok 
el lá tá sá ra más szer ve ze tet (a továb biak ban: együtt mû kö dõ 
szer ve zet) is be von hat.

(2) Az együtt mû kö dõ szer ve zet ön ál ló an nem jár hat el,
ki zá ró lag a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv elõ ze tes jó vá ha gyá sa alap ján von hat be más szak ér -
tõt, il let ve köz re mû kö dõt fel ada ta el lá tá sá ba. Az együtt -
mû kö dõ szer ve zet ál tal el vég zett fel ada tért har ma dik sze -
mély felé a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv fe le l.

(3) Az együtt mû kö dés ke re té ben el lá tan dó fel ada tok ról
írás ba fog lalt meg ál la po dás ban kell ren del kez ni. E meg ál -
la po dás nak tar tal maz nia kell kü lö nö sen:

a) az együtt mû kö dés ke re té ben el lá tan dó fel ada tok kö -
ré nek meg ha tá ro zá sát,

b) az el lá tan dó fel ada tok vég re haj tá sá val össze füg gõ
pénz ügyi fel té te le ket,

c) az együtt mû kö dõ szer ve zet fel ada ta it és kö te le zett -
sé ge it,

d) az a) pont ban meg je lölt fel adat el vég zé se so rán al -
kal ma zott el já rást és mód sze re ket,

e) a tel je sí té si iga zo lás ki ál lí tá sá nak fel té te le it,
f) az együtt mû kö dõ szer ve zet nek a me zõ gaz da sá gi és

vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv vel szem be ni fe le lõs ség -
vál la lá sa sza bá lya it,

g) az együtt mû kö dõi fel ada tok el vég zé se ér de ké ben a
me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal
át adott vagy át adás ra ke rü lõ ada tok kö rét és azok vé del -
mét.

(4) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv el len õr zé sé re jo go sult szer vek el len õr zik az együtt -
mû kö dõi fel ada tok tel je sí té sét.

(5) Olyan fel ada tok el lá tá sá ra, amely ben más költ ség ve -
té si szerv vagy egyéb szer ve zet sa ját ha tás kö ré ben el já rást

foly tat, és el já rá sa a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv ha tás kö ré be tar to zó fel ada tot érint, a fel -
adat-vég zés össze han go lá sa ér de ké ben együtt mû kö dé si
meg ál la po dás köt he tõ.

A hatáskörrel rendelkezõ hatóság feladatai

19.  § (1) A ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság a köl csö nös
meg fe lel te tés kö ré be tar to zó el len õr zé se ket kü lön jog sza -
bály alap ján foly tat ja le.

(2) A ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság az el len õr zé sek
ered mé nye i rõl a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tá si szer vet a (3)–(5) be kez dés ben fog lal tak nak meg -
fele lõen tá jé koz tat ja.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv és a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság a köl csö nös
meg fe lel te tés ke re té ben tör té nõ el len õr zé sek el lá tá sá val,
va la mint az ada tok köl csö nös át adá sá val kap cso la tos rész -
le tes fel té te lek rõl írás ban ál la pod nak meg. Az írás be li
meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell kü lö nö sen:

a) a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság ál tal a köl csö nös
meg fe lel te tés kö ré be tar to zó fel té te lek el len õr zé sé nek a
kö rét;

b) az el len õr zés so rán al kal ma zan dó min ta vé tel mód -
ját;

c) a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv el len õr zés re ki vá lasz tott ügy fe le i nek és azok ké rel -
me i nek a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság ré szé re át adan dó
ada ta i nak kö rét;

d) a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság ál tal ki ál lí tan dó el -
len õr zé si jegy zõ köny vek tar tal mát, át adá sá nak üte me zé sét 
és mód ját.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat cse re kap csán
a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal
ve ze tett in teg rált in for ma ti kai rend szer, va la mint nyil ván -
tar tá si rend sze rek kód- és törzs ada ta it kell al kal maz ni, kü -
lö nös te kin tet tel a ki vá lasz tás ra ke rü lõ ügy fe lek, üze mek,
va la mint hely szí nek azo no sí tá sá ra.

(5) A (3) be kez dés d) pont ja alap ján ki ál lí tott jegy zõ -
köny vet a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv ál tal ve ze tett in teg rált in for ma ti kai rend szer ál tal
elekt ro ni ku san is köz vet le nül át ve he tõ mó don kell ki -
állítani.

(6) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv el len õr zé sé re jo go sult szer vek el len õr zik a (3) be -
kez dés ben fog lal tak sze rin ti meg ál la po dás ban fog lal tak
tel je sí té sét.

A nemzeti vidéki hálózat feladatai

20.  § (1) Az 1698/2005/EK ren de let 68. cik ke sze rin ti
nem ze ti vi dé ki há ló zat fel ál lí tá sá val, irá nyí tá sá val és mû -
köd te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat az irá nyí tó ha tó ság
a kü lön jog sza bály ban fog lal tak alap ján fel ál lí tott irá nyí tó
egy ség köz re mû kö dé sé vel lát ja el.
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(2) Az irá nyí tó egy ség, va la mint a nem ze ti vi dé ki há ló -
zat az EMVA ese té ben az 1698/2005/EK ren de let 68. cik -
ke sze rin ti fel ada to kon túl az irá nyí tó ha tó ság ál tal meg ha -
tá ro zot tak sze rint át ru há zott fel adat kör ben is el jár hat, il let -
ve a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv -
vel együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt het.

A helyi akciócsoport

21.  § (1) A he lyi ak ció cso port az 1698/2005/EK ren de -
let 63. cikk (a) és (b) pont ja sze rin ti fel adat el lá tá sa so -
rán – fi gye lem mel a 62. cikk (2) be kez dé sé ben fog lal tak -
ra – a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv -
vel kö tött kü lön meg ál la po dás alap ján át ru há zott fel adat -
kör ben is el jár hat.

(2) Jog sza bály elõ ír hat ja, hogy az (1) be kez dés ben fog -
lal tak sze rin ti meg ál la po dás csak az irá nyí tó ha tó ság ál tal a 
kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint el is mert jogi sze -
mély nek mi nõ sü lõ he lyi ak ció cso port tal köt he tõ.

III. FEJEZET

ADATKEZELÉS, NYILVÁNTARTÁSOK

A támogatási adat kezelése

22.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
si szerv a ha tás kö ré be tar to zó fel ada tok vég re haj tá sá hoz:

a) az ügy fél azo no sí tá sá ra szol gá ló ada to kat (név, szü -
le té si hely és idõ, any ja le ány ko ri neve, re giszt rá ci ós szám, 
la kó hely ada tai és adó azo no sí tó jel),

b) az egyes in téz ke dé sek ben  való rész vé tel lel össze -
füg gõ el já rás so rán az ügy fél re vo nat ko zó an ke let ke zett
ada to kat, va la mint

c) az ügy fél el len õr zé se so rán har ma dik sze mély rõl
nyert – sze mé lyes adat ként az a) pont sze rin ti – ada to kat
[az a)–c) pon tok a továb biak ban együtt: tá mo ga tá si adat]
az adott tá mo ga tá si jog cím re vo nat ko zó jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás vég re haj tá sá hoz  való jog el évü lé -
sé ig ke zel he ti.

(2) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a tör vény ben meg ha tá ro zott más szerv, il let ve szer -
ve zet nyil ván tar tá sá ból át vett ada tot csak az ügy fél sze -
mély azo no sí tá sá hoz, a tá mo ga tás hoz  való jo go sult ság
meg ál la pí tá sá hoz, az in téz ke dé sek hez kap cso ló dó fel té te -
lek el len õr zé sé hez, az ügy fél ké rel mé re in dult el já rás so -
rán pe dig a tény ál lás tisz tá zá sá hoz hasz nál hat ja fel.

(3) Amennyi ben tör vény meg en ge di a me zõ gaz da sá gi
és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv és más ha tó ság kö zött
az adat át adá sát, il let ve a ha tó sá gi nyil ván tar tá sok ból az
adat át vé te lét, az adat szol gál ta tást elekt ro ni kus úton is le -
het tel je sí te ni.

(4) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a tá mo ga tá si ada tot a jo go su lat la nul igény be vett tá -
mo ga tás vég re haj tá sá hoz  való jog ra vo nat ko zó el évü lé si
idõn be lül a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv ha tás kö ré be tar to zó el len õr zé sek le foly ta tá sá val
össze füg gés ben át ad hat ja az át ru há zott fel ada tot el lá tó
szerv nek, il let ve az együtt mû kö dõ szer ve zet nek, va la mint
a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság nak, amely szer vek, il let -
ve szer ve ze tek ezen ada to kat ke ze lik.

Adatszolgáltatás

23.  § (1) Ha a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tá si szerv az el hunyt ma gán sze mély tá mo ga tá sá val
össze füg gés ben el já rást foly tat vagy azt kez de mé nye zi, és
en nek so rán az örö kö sök sze mé lyé nek is me re te szük sé ges, 
a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
meg ke re sé sé re a ha gya té ki lel tá ro zást vég zõ szerv ada tot
szol gál tat a ha gya té ki lel tár ké szí té sé nek té nyé rõl, va la -
mint a ha gya té ki el já rást le foly ta tó köz jegy zõ ne vé rõl és
szék he lyé rõl.

(2) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv meg ke re sé se alap ján a ha gya té ki el já rást le foly ta tó
köz jegy zõ tá jé koz tat ja a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té -
si tá mo ga tá si szer vet az azo no sí tá suk hoz szük sé ges ada tok 
fel tün te té sé vel (név, szü le té si hely és idõ, any ja le ány ko ri
neve, re giszt rá ci ós szám és la kó hely) az örö kö sök rõl vagy
tá jé koz ta tást ad a ha gya té ki el já rás meg szün te té sé rõl.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a szük sé ges el len õr zé sek le foly ta tá sa, va la mint más
in téz ke dés meg té te le cél já ból kö te les a tá mo ga tá si ada tot a 
me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv el len -
õr zé sé re jo go sult szer vek, va la mint más tag ál lam ki fi ze tõ
ügy nök sé ge ren del ke zé sé re bo csá ta ni. Az adat át adá si kö -
te le zett ség írás be li meg ke re sés alap ján, és csak a meg ke re -
sõ szerv jog sza bály ban vagy kü lön meg ál la po dás ban rög -
zí tett fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges mér té kig tel je sít -
he tõ.

(4) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az ügy fél re vo nat ko zó – a gaz dál ko dás sal, a ter mõ -
föld-hasz no sí tás sal, az ál lat tar tás sal, az er dõ gaz dál ko dás -
sal, a me zõ gaz da sá gi ter mé kek tá ro lá sá val, fel dol go zá sá -
val, va la mint az egyéb me zõ gaz da sá gi te vé keny ség gel,
ha lá szat tal kap cso la tos – tá mo ga tá si ada to kat egye di azo -
no sí tás ra al kal mas mó don, il let ve a tá mo ga tá sok össze gé -
vel, fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ada to kat össze sí tett
adat ként sta tisz ti kai célú fel hasz ná lás ra té rí tés men te sen
adja át a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal nak. Az adat át adá si
kö te le zett ség írás be li meg ke re sés alap ján és csak a Köz -
pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal jog sza bály ban rög zí tett felada -
tainak el lá tá sá hoz szük sé ges mér té kig tel je sít he tõ.
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A támogatási adatok védelmére vonatkozó
külön rendelkezések

24.  § (1) Nem nyil vá nos tá mo ga tá si adat a me zõ gaz da -
sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv el já rá sá ban ké szí -
tett vagy rög zí tett, a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a
köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII.
tör vény 19/A.  §-a sze rin ti adat.

(2) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv ál tal ke zelt tá mo ga tá si ada tok kö zül köz ér dek bõl
nyil vá nos adat e tör vény alap ján a köz pon ti költ ség ve tés -
bõl, il let ve az EM GA-ból, az EM VA-ból, il let ve EHA-ból
tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél:

a) neve (el ne ve zé se), la kó he lye, szék he lye, te lep he lye,
b) re giszt rá ci ós szá ma,
c) a tá mo ga tás jog cí me, va la mint
d) a tá mo ga tás jog erõ sen meg ál la pí tott össze ge.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a (2) be kez dés sze rin ti ada to kat hon lap ján a tá mo ga -
tá si össze get meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé -
tõl szá mí tott har minc na pon be lül köz zé te szi.

(4) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv al kal ma zott ja, volt al kal ma zott ja, az el len õr zés be
vagy az el já rás ba be vont szak ér tõ és min den más sze mély,
aki nek az adat szol gál ta tás, -nyil ván tar tás, -fel dol go zás, az
el len õr zés, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sa, tar to zás be sze dés,
vég re haj tás, il let ve sta tisz ti kai célú fel hasz ná lás so rán fel -
ada ta i val össze füg gés ben fel ada ta i hoz kap cso ló dó nem
nyil vá nos tá mo ga tá si adat vagy tör vény ál tal vé dett adat
jut a tu do má sá ra, kö te les azt meg õriz ni.

(5) A (4) be kez dés ben meg je lölt sze mély meg sér ti a ti -
tok tar tá si kö te le zett sé get, ha a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv ha tás kö ré be tar to zó el já rá sok ban
vagy bí ró sá gi el já rás so rán meg is mert nem nyil vá nos tá -
mo ga tá si ada tot ala pos ok nél kül il le ték te len sze mély ré -
szé re hoz zá fér he tõ vé tesz, fel hasz nál vagy köz zé tesz.

(6) Amennyi ben az ügy fél az in téz ke dés ben  való rész -
vé tel re irá nyu ló ké rel me, pá lyá za ta össze ál lí tá sa cél já ból
ta nács adói szol gál ta tást vesz igény be, a ta nács adást vég zõ
ti tok tar tá si kö te le zett sé gé re a kü lön jog sza bály ban, a köz -
vet le nül al kal ma zan dó kö zös sé gi jogi ak tus ban, va la mint
az ügy fél lel kö tött meg ál la po dás ban fog lal ta kat kell al kal -
maz ni.

25.  § (1) A nem nyil vá nos tá mo ga tá si adat a me zõ gaz -
da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szer ven kí vü li más
szerv ál tal csak ala pos ok kal hasz nál ha tó fel. A nem nyil -
vá nos tá mo ga tá si ada tot ala pos ok kal hasz nál ják fel, ha:

a) az a tá mo ga tás el len õr zé sét, vagy
b) a (2)–(4) be kez dés ben meg je lölt szer vek tá jé koz ta -

tá sát szol gál ja, to váb bá
c) azt tör vény elõ ír ja vagy meg en ge di, il let ve
d) a fel hasz ná lás hoz az érin tett ügy fél hoz zá já rul.

(2) Az egyes in téz ke dé sek ben  való rész vé tel lel össze -
füg gõ ada tot a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga -
tá si szerv és a hi va ta los sta tisz ti kai szol gá lat hoz tar to zó
szer vek sta tisz ti kai cél ra fel hasz nál hat ják, ha a ti tok tar tá si
kö te le zett ség meg tar tá sát a fel dol go zás so rán biz to sít ják
és – amennyi ben a sta tisz ti ká ról  szóló tör vény más ként
nem ren del ke zik – azt a ké sõb bi egye di azo no sí tás ra al kal -
mat lan ná te szik.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás vég re haj tá -
sá hoz  való jog ra vo nat ko zó el évü lé si idõn be lül ké re lem re
tá jé koz tat ja az adó ha tó sá got, il let ve a vám ha tó sá got a nem 
nyil vá nos tá mo ga tá si adat ról, ha az adó-, il let ve vám te her
vagy adó hi ány fel tá rá sát, be hajt ha tó sá gá nak meg ál la pí tá -
sát szol gál ja, to váb bá vám-, il let ve adó igaz ga tá si el já rás
le foly ta tá sá hoz szük sé ges.

(4) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv – ha az adott szerv az adat ke ze lé sé re tör vény alap ján 
egyéb ként jo go sult – tá jé koz tat ja a nem nyil vá nos tá mo ga -
tá si adat ról:

a) a bí ró sá got;
b) az ügyész sé get;
c) az ügyész ál tal jó vá ha gyott meg ke re sés re a nyo mo zó 

ha tó sá got, ha a tá jé koz ta tás a bün te tõ el já rás meg in dí tá sa
vagy le foly ta tá sa ér de ké ben szük sé ges;

d) az ille té kes nem zet biz ton sá gi szerv ál tal en ge dé lye -
zett meg ke re sés alap ján a tör vény ben meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el já ró nem zet biz ton sá gi szol gá la tot;

e) az Ál la mi Szám ve võ szé ket, a Kor mány ál tal ki je lölt
bel sõ el len õr zé si szer ve ze tet, az Eu ró pai Csa lás el le nes Hi -
va talt (OLAF), az ál la mi adó ha tó sá got, a vám ha tó sá got, ha 
a tá jé koz ta tás az el len õr zés hez szük sé ges;

f) az Eu ró pai Bi zott sá got, az Eu ró pai Szám ve võ szé ket,
az Eu ró pai Bí ró sá got;

g) az ille té kes ha tó sá got, az irá nyí tó ha tó sá got;
h) a költ ség ve té si fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze -

tõ jét, ha a tá jé koz ta tás az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény
sze rin ti bel sõ el len õr zés hez szük sé ges;

i) köz fel ada tot el lá tó szer vet a fel ada ta i nak el lá tá sá hoz
szük sé ges kör ben.

(5) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
a nyo mo zó ha tó sá got a „ha laszt ha tat lan in téz ke dés” jel zés sel
el lá tott, kü lön jog sza bály ban elõ írt ügyé szi jó vá ha gyást nél -
kü lö zõ meg ke re sé sé re is kö te les tá jé koz tat ni az adott üggyel
össze füg gõ nem nyil vá nos tá mo ga tá si adat ról.

(6) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv jo go sult a nem nyil vá nos tá mo ga tá si adat ról az utó -
la gos vál la lat-el len õr zé sek vég re haj tá sá ért fe le lõs ha tó sá -
got tá jé koz tat ni, ha az in téz ke dés ben  való rész vé tel utó la -
gos el len õr zé sé hez szük sé ges.

Nyilvántartási rendszerek

26.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
si szerv a tá mo ga tá si ada tok nyil ván tar tá sá ra az aláb bi
nyil ván tar tá si rend sze re ket mû köd te ti:
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a) ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer,

b) az in téz ke dé sek ke ze lé sé re szol gá ló nyil ván tar tá si és 
el len õr zé si rend sze rek,

c) föld te rü let azo no sí tá si rend szer,

d) in ter ven ci ós rak tár re gisz ter,

e) ag rár de mi ni mis nyil ván tar tá si rend szer [az
a)–e) pon tok a továb biak ban együtt: nyil ván tar tá si rend -
sze rek].

(2) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a nyil ván tar tá si rend sze rek mû köd te té sé vel kap cso -
la tos tech ni kai fel ada tok el lá tá sá ra adat fel dol go zót bíz hat
meg.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az in téz ke dé sek vég re haj tá sa so rán az ab ban fog lalt
fel té te lek, il let ve kö te le zett sé gek be tar tá sá nak el len õr zé se
cél já ból ada to kat ve het át:

a) a vám ha tó ság ál tal ke zelt vám adat bá zis ból,

b) a kül ke res ke del mi ál lam igaz ga tá si szerv ál tal ke zelt
im port en ge dély-nyil ván tar tás ból,

c) a szõ lõ ül tet vény-ka tasz ter bõl,

d) az Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend -
szer bõl (ENAR),

e) az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár ból,

f) a vé dett és vé de lem re ter ve zett ter mé sze ti te rü le tek
nyil ván tar tá sá ból,

g) az Or szá gos Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer nyil -
ván tar tá sá ból,

h) a kü lön jog sza bály sze rint el is mert öko ló gi ai ter me -
lést el len õr zõ szer ve zet ál tal ve ze tett, az öko ló gi ai gaz dál -
ko dás sal össze füg gõ nyil ván tar tás ból,

i) a ve tõ mag-nyil ván tar tá si rend szer bõl,

j) a sze mé lyek azo no sí tá sá ra a sze mé lyi adat- és lak cím -
nyil ván tar tás ból,

k) a cég nyil ván tar tás ból,

l) az in gat lan-nyil ván tar tás ból,

m) a szõ lõ ül tet vé nyek or szá gos tér in for ma ti kai nyil -
ván tar tá sá ból,

n) az Or szá gos Ha lá sza ti Adat tár ból,

o) a mun ka ügyi és mun ka vé del mi ha tó ság adat bá zi sá -
ból,

p) az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sü -
lé sét el len õr zõ köz igaz ga tá si szerv ál tal ke zelt adat bá zis -
ból,

q) az ügy fe let meg il le tõ tá mo ga tá si jo go sult sá got tar -
tal ma zó nyil ván tar tás ból,

r) az I. és II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv hez kap cso ló dó
in for má ci ós rend sze rek bõl.

(4) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az ügy fél re vo nat ko zó tá mo ga tá si ada to kat egy más -
sal, va la mint az e tör vény alap ján át vett ada tok kal a fel -
adat kör ében vég zen dõ el len õr zés cél já ból össze vet he ti, il -
let ve fel hasz nál hat ja.

Az intézkedések kezelésére vonatkozó nyilvántartási
 és ellenõrzési rendszerek

27.  § (1) Az in téz ke dé sek hez kap cso ló dó tá mo ga tá si
ada tok ke ze lé sé re a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv in teg rált in for ma ti kai rend szert mû köd tet.

(2) Az in téz ke dé sek ha té kony vég re haj tá sa ér de ké ben
az in téz ke dé sek vég re haj tá sa so rán ke zelt ada tok ból a me -
zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv el kü lö -
nült nyil ván tar tá so kat hoz hat lét re. Az in teg rált in for ma ti -
kai rend szer ré szét ké pe zõ el kü lö nült nyil ván tar tá sok ese -
tén biz to sí ta ni kell az ada tok nak a nyil ván tar tá sok kö zöt ti
át adá sát.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let II. Cím 4. fe je ze te
sze rin ti in teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szert az ál ta -
la mû köd te tett in teg rált in for ma ti kai rend szer ré sze ként
ala kít ja ki.

Ügyfél-nyilvántartási rendszer

28.  § (1) Az in téz ke dé sek ben  való rész vé tel fel té te le,
hogy az ügy fél leg ké sõbb a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide -
jû leg re giszt rál tas sa ma gát a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal ve ze tett ügy fél-nyil ván tar -
tá si rend szer ben.

(2) A re giszt rá ci ós szám meg ál la pí tá sa irán ti ké re lem -
ben be kell je len te ni az ügy fél:

a) ne vét (el ne ve zé sét), rö vi dí tett cég ne vét;

b) kép vi se le té re jo go sult ne vét;

c) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 1. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti adó azo no sí tó 
szá mát, kül föl di vál lal ko zás ese tén az il le tõ sé ge sze rin ti
ál lam ha tó sá ga ál tal meg ál la pí tott adó azo no sí tó szá mát;

d) pénz for gal mi bank szám la szá mát, fel té ve, ha pénz -
ügyi kö vet kez ménnyel járó in téz ke dés ben vesz részt;

e) cí mét, szék he lyét, te lep he lyét vagy te lep he lye it;

f) gaz dál ko dá si for má ját, to váb bá sta tisz ti kai szám -
jelét;

g) le ve le zé si cí mét – ha az nem azo nos szék he lyé vel,
te lep he lyé vel –, to váb bá a Ma gyar or szá gon la kó hellyel,
vagy te lep hellyel nem ren del ke zõ kül föl di sze mély ese té -
ben ma gyar or szá gi kéz be sí té si meg ha tal ma zott já nak ne -
vét és la kó he lyét (szék he lyét);

h) ira tai õr zé sé nek he lyét, ha az nem azo nos az ügy fél
szék he lyé vel vagy la kó he lyé vel;

i) jog elõd jét és jog elõd jé nek re giszt rá ci ós szá mát.

(3) Az ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer tar tal maz za:

a) a (3) be kez dés sze rin ti ada to kat;

b) az ügy fél re giszt rá ci ós szá mát;

c) az ügy fe let meg il le tõ tá mo ga tá si jo go sult sá gok ra
vo nat ko zó ada to kat;
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d) az ügy fél nek az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let
3–9. cik kei sze rin ti kap csolt elõ írásokkal össze füg gõ ada -
ta it;

e) az ügy fél azon ada ta it, 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 szer vet az ál ta la
ve ze tett nyil ván tar tá sok mû köd te té se so rán a kü lön jog -
sza bály ban meg fo gal ma zot tak sze rin ti fo lya ma tos nyil -
ván tar tá si kö te le zett ség ter he li.

(4) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer ré sze ként, a tör -
vény ha tá lya alá tar to zó el já rá sok vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges mér ték ben nyil ván tart ja az ügy fe lek te lep he lye it, ter -
me lõ egy sé ge it, a gaz dál ko dás vég zé sé nek he lye it.

(5) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a me zõ gaz da sá gi ter me lõk re, va la mint a me zõ gaz da -
sá gi üze mek re vo nat ko zó, kö zös sé gi jogi ak tu sok sze rin ti
nyil ván tar tás ról az ügy fél nyil ván tar tás ke re té ben gon dos -
ko dik.

29.  § (1) Az ügy fél – an nak be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott
ti zen öt na pon be lül – kö te les a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szer vet az ügy fél-nyil ván tar tás ba be je -
len tett ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zás ról, va la mint a
(2) be kez dés sze rin ti vál to zás ról a me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal elõ írt nyom tat vá nyon
ér te sí te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len té si kö te le zett ség ki -
ter jed az ügy fél vég el szá mo lá sá nak el ha tá ro zá sá ra, a jogi
sze mély, il let ve egyéb szer ve zet meg szû né sé re is. Eb ben
az eset ben a be je len té si kö te le zett ség ki ter jed a jogi sze -
mély, il let ve egyéb szer ve zet vég el szá mo ló já ra, fel szá mo -
ló já ra is.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség el mu lasz -
tá sa ese tén a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si 
szerv az ügy fe let, fel szá mo lót, vég el szá mo lót mu lasz tá si
bír ság fi ze té sé re kö te le zi.

30.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
si szerv ké re lem alap ján nyil ván tar tás ba ve szi az ügy fe let,
és ré szé re re giszt rá ci ós szá mot ál la pít meg.

(2) Az ügy fél nek a re giszt rá ci ós szá mát az in téz ke dé -
sek ben  való rész vé tel lel össze füg gõ min den ira ton fel kell
tün tet nie.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a re giszt rá ci ós szám meg ál la pí tá sa irán ti ké rel met ér -
de mi vizs gá lat nél kül vég zés sel el uta sít ja, ha az ügy fél ál -
tal be je len tett ada tok  valótlanok vagy hi á nyo sak.

(4) An nak ré szé re, aki (amely) re giszt rá ci ós szám meg -
ál la pí tá sa irán ti ké rel met nem nyúj tott be, a me zõ gaz da sá -
gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv – amennyi ben ez a
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta i nak vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges – ide ig le nes tech ni kai azo no sí tót ál la pít hat
meg.

Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszer

31.  § (1) Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó, föld te rü let hez
kap cso ló dó tá mo ga tá sok el já rá sa i nak ki zá ró la gos or szá -
gos föld te rü let-azo no sí tá si rend szer e a Me zõ gaz da sá gi
Par cel la Azo no sí tó Rend szer (Me PAR). A Me PAR adat -
tar tal ma ál la mi tu laj don ban van, a tu laj do no si jo go kat az
ál lam ne vé ben me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga -
tá si szerv gya ko rol ja.

(2) A Me PAR szá mí tó gé pes rend sze ré nek tér ké pi alap -
ját az Egy sé ges Or szá gos Ve tü le ti Rend szer ben (EOV)
kell el ké szí te ni, és meg kell fe lel nie az 1:10 000-es mé ret -
ará nyú ál la mi to po grá fi ai tér kép pon tos sá gá nak.

(3) A Me PAR mû köd te té se so rán ál la mi fel adat ként
biz to sí ta ni kell az ada tok prog ram sze rû fel újí tá sát és vál to -
zás ve ze té sét. A vál to zás ve ze té si el já rás ké re lem re vagy
hi va tal ból in dít ha tó.

(4) A Me PAR nyil vá nos. A föld te rü let hasz ná la tá hoz
kap cso ló dó tá mo ga tá sok kap csán be nyúj tott ké rel mek hez
az ügy fe lek ré szé re a Me PAR vo nat ko zó ada ta i hoz  való
hoz zá fé rést biz to sí ta ni kell. A föld te rü let hasz ná la tá hoz
kap cso ló dó tá mo ga tá sok kap csán be nyúj tott ké rel mek hez
pa pír ala pú tér ké pek al kal ma zá sa ese tén a hoz zá fé rést egy
pél dány ban költ ség té rí tés-men te sen kell biz to sí ta ni.

(5) A (4) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ célú fel hasz -
ná lás, va la mint az ügy fél ál tal kéz hez ka pott, de a ké rel me -
zés so rán fel nem hasz nált tér ké pek ese tén fi ze ten dõ költ -
ség té rí tés mér té két, to váb bá az ada tok más szá mí tó gé pes
rend szer ben tör té nõ fel hasz ná lá sá nak fel té te le it a me zõ -
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál la pít ja
meg.

IV. FEJEZET

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Általános szabályok

32.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
si szerv az egyes in téz ke dé sek kel kap cso la tos tá mo ga tá si
dön té se it jog sza bály ban vagy pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí -
tett tá mo ga tá si mér té kek alap ján, il let ve az egyes jog cí -
mek re el kü lö ní tett for rás figye lembe véte lével:

a) ará nyo sí tás sal,
b) be nyúj tá si vagy – az in téz ke dés re vo nat ko zó jog sza -

bály vagy a pá lyá za ti fel hí vást tar tal ma zó köz le mény alap -
ján – be ér ke zé si sor rend alap ján,

c) rang sor ál lí tá sá val, il let ve
az a)–c) pont ban rög zí tett esz kö zök ön ál ló vagy együt tes
al kal ma zá sá val hoz za meg.

(2) Az in téz ke dés fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály ban, 
il let ve a pá lyá za ti fel hí vást tar tal ma zó köz le mény ben meg
kell je löl ni, hogy a tá mo ga tást meg ál la pí tó dön tés meg ho -
za ta la kor az (1) be kez dés ben fel so rolt esz kö zök kö zül me -
lyik ke rül al kal ma zás ra.
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33.  § Az EMVA, il let ve az EHA ha tá lya alá tar to zó in -
téz ke dé sek ese té ben a ké rel met jog sza bály ban, il let ve pá -
lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott idõ sza kon be lül le het
be nyúj ta ni (sza ka szos be nyúj tás).

Iratbetekintés

34.  § Kor lá toz ha tó az irat be te kin tés az el len õr zés meg -
kez dé sé ig, ha  valószínûsíthetõ, hogy azok tar tal má nak
meg is me ré se a ké sõb bi el len õr zést meg hi ú sí ta ná. Az irat -
be te kin tés kor lá to zá sá ról a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv vég zés sel dönt.

Az iratok kezelése, vezetése

35.  § (1) Az ügy fél a jog sza bály ban elõ írt bi zony la tot,
köny vet, nyil ván tar tást – ide ért ve az elekt ro ni kus úton,
ille tõ leg adat hor do zón rög zí tett ada to kat is – úgy kö te les
ki ál lí ta ni, il let ve ve zet ni, hogy az a be fi ze té si kö te le zett -
ség nek, il let ve a tá mo ga tás alap já nak és össze gé nek, to -
váb bá ezek meg fi ze té sé nek, il let ve igény be vé te lé nek
meg ál la pí tá sá ra, el len õr zé sé re al kal mas le gyen.

(2) A köny ve ket, nyil ván tar tá so kat, ide ért ve az in téz ke -
dés sel össze füg gõ kü lön ana li ti kát is – ha jog sza bály más -
ként nem ren del ke zik – úgy kell ve zet ni, hogy

a) a ben nük fog lalt fel jegy zé sek e tör vény ben, il let ve a
szám vi tel rõl  szóló tör vény bi zony la ti rend jé re vo nat ko zó
és egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt bi zony la to kon alapul -
janak,

b) tá mo ga tá son ként fo lya ma to san tar tal maz zák a tá mo -
ga tást meg ha tá ro zó ada to kat és azok bi zony la ti hi vat ko zá -
sa it,

c) azok ból ki tûn jék az adott idõ szak ra vo nat ko zó an a
tá mo ga tás alap ja,

d) a tá mo ga tás igény be vé te lé nek, va la mint az ala pul
szol gá ló bi zony la tok nak az el len õr zé sét le he tõ vé te gyék.

(3) Az in téz ke dés sel össze füg gõ gaz da sá gi ese mé nyek -
rõl ki ál lí tott bi zony lat ra rá kell ve zet ni a tá mo ga tá si dön -
tés ben meg ha tá ro zott azo no sí tó szá mot, va la mint kü lön
jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott to váb bi ada to kat.

(4) Jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben a me zõ gaz da -
sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv hez – az
(1)–(3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek meg tar tá sá -
val – a bi zony la tok ról ki ál lí tott össze sí tõt kell be nyúj ta ni.

Az iratok megõrzése

36.  § (1) Az ira to kat a meg õr zés re kö te le zett ügy fél a
me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv nek
be je len tett he lyen kö te les õriz ni. Az ira to kat a köny ve lés,
fel dol go zás idõ tar ta ma alatt más he lyen is le het tá rol ni.

(2) Az ira to kat az elõ ze tes ér te sí tés alap ján le foly ta tott
hely szí ni el len õr zés kez dõ idõ pont já ra, egyéb eset ben az
erre vo nat ko zó fel hí vást kö ve tõ mun ka nap kez de tén a me -
zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ren del ke -
zé sé re kell bo csá ta ni.

(3) Az ira to kat az ügy fél nek a nyil ván tar tás mód já tól
füg get le nül – köz vet le nül al kal ma zan dó kö zös sé gi jogi
ak tus el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a tá mo ga tás ese dé -
kes sé ge nap tá ri évé nek utol só nap já tól szá mí tott nyolc
évig kell meg õriz nie.

(4) Az irat meg õr zé sé re kö te le zett jogi sze mély nek, il -
let ve jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság nak mi -
nõ sü lõ ügy fél meg szû né se ese tén az ira to kat a (3) be kez -
dés ben fog lalt idõ pon tig kö te les meg õriz ni:

a) a jogi sze mély jog utód ja vagy jog sza bály ban, ha tá -
ro zat ban erre kö te le zett,

b) a szak cso port mû kö dé sét jó vá ha gyó szö vet ke zet
vagy ál la mi gaz da ság, il let ve ezek jog utód ja,

c) a jogi sze mély fe le lõs ség vál la lá sá val mû kö dõ gaz -
da sá gi mun ka kö zös sé gért fe le lõs sé get vál la ló jogi sze -
mély,

d) a jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság nál a
kü lön jog sza bály ban elõ írt sze mély.

Nyomtatványok alkalmazása

37.  § (1) A ké re lem, a pá lyá zat be nyúj tá sá ra, va la mint
az adat szol gál ta tás ra a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti tar ta lom ra és adat kör re pa pír ala pú vagy
elekt ro ni kus nyom tat vány rend sze re sít he tõ. Eb ben az
eset ben a rend sze re sí tett nyom tat vány al kal ma zá sa köte -
lezõ.

(2) A nem ügy fél kap un ke resz tül elekt ro ni kus úton, ille -
tõ leg adat hor do zón tel je sí tett adat szol gál ta tás hoz mel lé -
kel ni kell az az zal azo nos adat tar tal mú, alá írt ira tot is, ki -
vé ve, ha azt leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá -
írás sal lát ták el. Az ügy fél kö te les meg gyõ zõd ni ar ról,
hogy a pa pír ala pú és az elekt ro ni ku san be nyúj tott pél dány 
adat tar tal ma meg egye zik. Ab ban az eset ben, ha a pa pír
ala pon és az elekt ro ni kus mó don be nyúj tott nyom tat vá -
nyok adat tar tal ma el tér, az el bí rá lás nál a pa pír ala pú és alá -
írt pél dányt kell figye lembe ven ni.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak ra is fi gye lem mel a me -
zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv nek köz zé 
kell ten nie a rend sze re sí tett nyom tat vá nyo kat, az ah hoz
kap cso ló dó el já rá si tá jé koz ta tó kat, és gon dos kod nia kell
ar ról, hogy azok az ügy fe lek szá má ra meg fe le lõ idõ ben, az 
ügy fe lek ál tal sza ba don el ér he tõ he lyen áll ja nak ren del ke -
zés re.

A kérelem benyújtása

38.  § (1) Jog sza bály vagy a pá lyá za ti fel hí vást tartal -
mazó köz le mény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a ké rel met 

2007/38. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2489



a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv hez
kell be nyúj ta ni.

(2) A (3) be kez dés ben fog lalt ese tek ki vé te lé vel a ké rel -
met pos tai úton kell be nyúj ta ni.

(3) Jog sza bály vagy pá lyá za ti fel hí vást tar tal ma zó köz -
le mény le he tõ vé te he ti, hogy a ké rel met a me zõ gaz da sá gi
és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv nél sze mé lye sen vagy
fax út ján is be le hes sen nyúj ta ni.

(4) Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a ké re lem
be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõt meg tar tott nak kell te -
kin te ni, ha a ké rel met leg ké sõbb a ha tár idõ utol só nap ján
pos tá ra ad ták.

(5) Amennyi ben ezt köz vet le nül al kal ma zan dó kö zös -
sé gi jogi ak tus ban fog lal tak vég re haj tá sa meg kö ve te li,
jog sza bály, il let ve pá lyá za ti fel hí vást tar tal ma zó köz le -
mény a ké re lem vagy más irat be nyúj tá sa ese té ben a me zõ -
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv hez tör té nõ
leg ko ráb bi, il let ve leg ké sõb bi be ér ke zé si ha tár idõt is meg -
ha tá roz hat.

(6) A ké re lem be nyúj tá sá ra vagy be ér ke zé sé re nyit va
álló, il let ve el já rá si cse lek mény re meg ha tá ro zott ha tár idõ
vagy ha tár nap el mu lasz tá sa ese tén – ki vé ve, ha az in téz ke -
dés ben  való rész vé tel rész le tes fel té te le it meg ha tá ro zó
jog sza bály ezt ki fe je zet ten le he tõ vé te szi – iga zo lás nak
he lye nincs.

A kérelem befogadása

39.  § (1) Egyes, az EM VA-ból fi nan szí ro zott jog sza -
bály ban, il let ve pá lyá za ti fel hí vást tar tal ma zó köz le mény -
ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek ese té ben a ké re lem be -
nyúj tá sát köve tõen 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 a ké re lem ren del ke zik-e 
az ér té ke lé si el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges, jog sza -
bály ban, il let ve pá lyá za ti fel hí vást tar tal ma zó köz le mény -
ben elõ írt va la mennyi tar tal mi és for mai kel lék kel, és ez ál -
tal rang sor ba ál lít ha tó-e (a továb biak ban: be fo ga dás).

(2) A ké re lem be fo ga dá sá ról a me zõ gaz da sá gi és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a be fo ga dá si nyi lat ko zat meg -
kül dé sé vel ér te sí ti az ügy fe let.

A nyilván való hiba kijavítása

40.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
si szerv a ké re lem el bí rá lá sa so rán a nyilván való hi bát az
el já rás so rán bár mi kor ki ja vít hat ja.

(2) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a nyilván való hiba ja ví tá sá ról az ügy fe let – in do kolt
eset ben – dön té sé ben ér te sí ti.

A hiánypótlás

41.  § (1) Ha az in téz ke dés re vo nat ko zó jog sza bály nem
zár ja ki, és a ké re lem az ügy fél köz re mû kö dé se nél kül

nyilván való hi ba ként nem ja vít ha tó ki, az ügy fe let az ügy -
in té zé si ha tár idõn be lül – meg fe le lõ ha tár idõ tû zé sé -
vel – hi ány pót lás ra kell fel szó lí ta ni.

(2) Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban hiány -
pótlási fel hí vás azo nos tárgy ban is mé tel ten nem bocsát -
ható ki.

A kérelem módosítása

42.  § (1) Egyes, az EM VA-ból fi nan szí ro zott in téz ke dé -
sek ese tén, jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a tá -
mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ utol só
nap ját köve tõen a tá mo ga tá si ké re lem ben meg ha tá ro zott
tá mo ga tá si alap ra, il let ve összeg re néz ve mó do sí tá si ké re -
lem nem nyújt ha tó be.

(2) Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az el sõ fo -
kú dön tést köve tõen a tá mo ga tá si ké re lem rang sort nem
érin tõ ada tai mó do sí tá sá nak leg ké sõb bi be nyúj tá si ha tár -
ide je a ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va álló idõ szak
elsõ nap ját meg elõ zõ har min ca dik nap.

43.  § (1) Az ügy fél az el len õr zés rõl  való tu do más szer -
zést köve tõen az el len õr zés alá vont in téz ke dés re – a vizs -
gált idõ szak ra és az el len õr zés tár gyá ra – vo nat ko zó an ké -
rel mét nem mó do sít hat ja vagy von hat ja vissza.

(2) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv ál tal foly ta tott hely szí ni, va la mint ad mi -
niszt ra tív el len õr zés nem tár fel sza bály ta lan sá got, úgy az
ügy fél a hely szí ni el len õr zé si jegy zõ könyv kéz hez vé te lét
köve tõen az ér de mi dön tés meg ho za ta lá ig ké rel mét
vissza von hat ja.

Az ügyfél nyilatkozata, a tanúvallomás

44.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
si szerv az ügy fe let – az in téz ke dés ben  való rész vé tel jo go -
sult sá gá nak, il let ve összeg sze rû sé gé nek meg ál la pí tá sa, il -
let ve el len õr zé se ér de ké ben – az ál ta la is mert, il let ve, nyil -
ván tar tá sá ban sze rep lõ adat ról, tény rõl, kö rül mény rõl nyi -
lat ko zat té tel re kö te lez he ti.

(2) Az (1) be kez dés alá nem tar to zó (har ma dik) sze -
mély, az ál ta la is mert, il let ve nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ
olyan adat ról, tény rõl, kö rül mény rõl, amely a vele szer zõ -
dé ses kap cso lat ban állt vagy álló ügy fél kö te le zett sé gé nek
vagy tá mo ga tá sá nak meg ál la pí tá sát, il let ve el len õr zé sét
te szi le he tõ vé, a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tá si szerv fel hí vá sá ra – ki vé ve a Ket. 53.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben fog lalt ese te ket – kö te les nyi lat koz ni, vagy ta -
nú val lo mást ten ni.

(3) A nyi lat ko zat té tel rõl, il let ve a ta nú meg hall ga tás ról
az érin tett ügy fe let nem kell ér te sí te ni.
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A jogutódlás

45.  § (1) Tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a jog -
utód ügy fe let meg il le tik mind azon jo gok és ter he lik mind -
azon kö te le zett sé gek, ame lyek a jog elõ döt meg il let ték, il -
let ve ter hel ték.

(2) El té rõ meg ál la po dás vagy ha tá ro zat hi á nyá ban több
jog utód ese tén:

a) a jog elõd kö te le zett sé ge it a jog utó dok va gyon ará -
nyo san tel je sí tik, tel je sí tés hi á nyá ban pe dig a jog elõd tar -
to zá sá ért egye tem le ge sen fe lel nek,

b) a tá mo ga tás ra va gyon ará nyo san jo go sul tak.

(3) A tá mo ga tás ra jo go sult ügy fél ha lá la ese tén a me zõ -
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a köz jegy -
zõi ok irat ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si összeg te kin te té -
ben vég zés sel dönt az örö kös ré szé re tör té nõ át uta lá sá ról.
Amennyi ben a köz jegy zõi ok irat nem ren del ke zik a tá mo -
ga tás össze gé rõl, úgy az ügy fél örö kö se, több örö kös ese -
té ben örök ré szük ará nyá ban örö kö sei jo go sul tak a tá mo -
ga tás igény be vé te lé re. A tá mo ga tás át uta lá sá nak fel té te le,
hogy az örö kös az ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer ben elõ -
ze tesen re giszt rál tas sa ma gát.

(4) Az in téz ke dés ben  való rész vé tel re jo go sult ügy fél
ha lá la ese tén a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga -
tá si szerv a köz jegy zõi ok irat ban meg ha tá ro zot tak sze rint
dönt az egyes in téz ke dé sek hez kap cso ló dó nem tá mo ga tás
jel le gû jo go sult sá gok ról. Amennyi ben a köz jegy zõi ok irat
nem ren del ke zik a nem tá mo ga tás jel le gû jo go sult sá gok -
ról, úgy az ügy fél nek azon örö kö se (több örö kös ese té ben
azon örö kö sei örök ré szük ará nyá ban) vá lik jo go sult tá, aki
a nem tá mo ga tás jel le gû jo go sult ság hoz kö tõ dõ va gyon -
tár gyat (így kü lö nö sen: föld te rü let, ál lat ál lo mány) örö köl -
te. A jo go sult ság meg ál la pí tá sá nak fel té te le to váb bá, hogy
az örö kös az ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer ben elõ ze tesen
re giszt rál tas sa ma gát.

(5) Az örö kös a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv vel szem ben fenn ál ló kö ve te lé sé rõl a ha -
gya ték át adó vég zés jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ egy éven 
be lül az in téz ke dés jel le gé nek meg fe le lõ tar tal mú köz -
jegy zõi ok irat tal iga zol hat ja, hogy jo go sult a tá mo ga tás
össze gé re. Amennyi ben az örö kös egy éven be lül ilyen
iga zo lást nem nyújt be a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té -
si tá mo ga tá si szerv hez, úgy a ha gya ték át adó vég zés jog -
erõ re emel ke dé sét kö ve tõ egy év el tel té vel meg szû nik a tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sá ra vo nat ko zó jo go sult sá ga, és a me zõ -
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv az el já rást
vég zés sel meg szün te ti.

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési szerv által végzett
folyamatba épített ellenõrzés

46.  § (1) E tör vény el len õr zés re vo nat ko zó ren del ke zé -
se it a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv -
nek a ké re lem mel kap cso la tos ad mi niszt ra tív, il let ve hely -

szí ni el len õr zé sé vel, va la mint a hely szí ni szem lé vel össze -
füg gõ el já rás ban (a továb biak ban: el len õr zés) kell al kal -
maz ni. Tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a ha tás kör -
rel ren del ke zõ ha tó ság ál tal a köl csö nös meg fe lel te tés kö -
ré be tar to zó fel té te lek hely szí ni el len õr zé sé re e tör vény
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) Az el len õr zés so rán vizs gál ni kell, hogy a ké re lem -
ben, a pá lyá zat ban, il let ve a dön tést köve tõen a ha tá ro zat -
ban, il let ve a ha tó sá gi szer zõ dés ben fog lalt ada tok, té nyek, 
kö rül mé nyek meg fe lel nek-e a  valóságnak, az in téz ke dés -
ben  való rész vé tel fel té te le it meg ál la pí tó jog sza bály ban,
il let ve a pá lyá za ti fel hí vást tar tal ma zó köz le mény ben fog -
lal tak nak.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az (1) be kez dés ben fog lalt fel ada tai el lá tá sa so rán
ke let ke zett ada to kat nyil ván tart ja.

(4) A ké rel met ha tá ro zat tal el kell uta sí ta ni, ha az ügy fél
az in téz ke dés sel kap cso la tos hely szí ni szem lét, il let ve
hely szí ni el len õr zést (a továb biak ban együtt: hely szí ni el -
len õr zés) ön hi bá já ból aka dá lyoz za vagy meg hi ú sít ja.

47.  § (1) Az el len õr zés in téz ke dé sen ként és idõ sza kon -
ként vagy meg ha tá ro zott idõ szak ra több in téz ke dés te kin -
te té ben is le foly tat ha tó.

(2) In do kolt eset ben azo nos el len õr zé si cél lal is mé telt
el len õr zés hajt ha tó vég re.

(3) A ké re lem meg ala po zott sá ga a dön tést meg elõ zõ en
és azt köve tõen is el len õriz he tõ.

(4) Az el len õr zés ha té kony sá gá nak nö ve lé se és ez zel
együtt az ügy fél ad mi niszt rá ci ós ter he i nek mér sék lé se ér -
de ké ben több in téz ke dés re vo nat ko zó an együt te sen, és
egy ide jû leg is le foly tat ha tó az el len õr zés.

(5) Az el len õr zés a ké re lem, azok mel lék le tei és az
üggyel össze füg gõ más ira tok át vizs gá lá sá val, táv ér zé ke -
lés sel, la bo ra tó ri u mi vizs gá lat tal, hely szí ni szem le, hely -
szí ni el len õr zés ke re té ben tör tén het. E vizs gá la ti mód sze -
rek kü lön-kü lön, de együt te sen is al kal maz ha tók.

(6) Az (5) be kez dés al kal ma zá sá ban tá vér zé ke lé ses el -
len õr zés nek mi nõ sül az ûr- és légi fel vé te lek ada ta i nak ki -
ér té ke lé sé vel le foly ta tott el len õr zés.

48.  § (1) A hely szí ni el len õr zést a me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv, vagy an nak meg bí zá sa
alap ján az át ru há zott fel ada tot el lá tó szerv meg bí zó le vél -
lel, il let ve szol gá la ti iga zol vánnyal ren del ke zõ al kal ma -
zott ja, va la mint a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tá si szerv el len õr zé sét vég zõ, arra jo go sult szerv, il let ve
szer ve zet meg bí zó le vél lel ren del ke zõ al kal ma zott ja
(a továb biak ban együtt: el len õr) foly tat hat ja le.

(2) Az el len õr ré szé re ki ál lí tott, ik ta tó szám mal el lá tott
meg bí zó le vél tar tal maz za:

a) a „Meg bí zó le vél” meg ne ve zést,
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b) az el len õr ne vét, be osz tá sát, szol gá la ti iga zol vá nyá -
nak, il let ve – amennyi ben szol gá la ti iga zol vánnyal nem
ren del ke zik – a sze mély azo no sí tó iga zol vá nyá nak vagy
más sze mély azo no sí tás ra al kal mas iga zol vá nyá nak szá -
mát,

c) az el len õr zen dõ ügy fél ne vét,
d) az el len õr zés re ke rü lõ tá mo ga tá si jog cím, il let ve

idõ szak meg ne ve zé sét,
e) az el len õr zés re vo nat ko zó jog sza bá lyi vagy egyéb

fel ha tal ma zás ra tör té nõ hi vat ko zást,
f) a meg bí zó le vél ér vé nyes sé gi ide jét,
g) a ki ál lí tás kel tét,
h) a ki ál lí tás ra jo go sult alá írá sát, bé lyeg zõ le nyo ma tát.

(3) Az el len õr ré szé re ál ta lá nos meg bí zó le vél is ki ál lít -
ha tó, amely tar tal maz za a (2) be kez dés a)–b), va la mint
e)–h) pont ja i ban fog lal ta kon túl az el len õr ille té kességi te -
rü le tét is.

49.  § (1) A hely szí ni el len õr zést a meg kez dé sé tõl szá mí -
tott ki lenc ven na pon be lül – il let ve, ha az ügy in té zés re en -
nél rö vi debb idõ áll ren del ke zés re, erre fi gye lem mel az
ügy in té zé si ha tár idõn be lül – kell le foly tat ni. A ha tár idõ be
be le szá mít az el len õr zés meg kez dé sé nek és be fe je zé sé nek
nap ja is, mely idõ pon tok jegy zõ könyv ben rög zí tés re ke -
rül nek.

(2) A hely szí ni el len õr zés re elõ írt ha tár idõt a me zõ gaz -
da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ve ze tõ je in do -
kolt eset ben egy al ka lom mal hat van nap pal, de leg fel jebb
a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ügy in té zé si ha tár idõ le jár -
tá ig meg hosszab bít hat ja.

(3) Az el len õr zé si ha tár idõ meg hosszab bí tá sá ról az ügy -
fe let írás ban ér te sí te ni kell.

50.  § (1) A hely szí ni el len õr zés az ügy fél elõ ze tes ér te sí -
té se nél kül is le foly tat ha tó.

(2) Amennyi ben a hely szí ni el len õr zés le foly ta tá sá hoz
az ügy fél je len lé te szük sé ges, a (3) be kez dés ben fog lal tak
ki vé te lé vel a hely szí ni el len õr zés csak ak kor kezd he tõ
meg, ha az ügy fél vagy al kal ma zott ja, meg ha tal ma zott ja,
ezek hi á nyá ban ha tó sá gi tanú je len van. Az ügy fél al kal -
ma zott ja, il let ve meg ha tal ma zott ja kö te les e mi nõ sé gét
meg fe le lõ mó don iga zol ni. Iga zo lás hi á nyá ban a ha tó sá gi
tanú al kal ma zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell alkal -
mazni.

(3) Ha a hely szí ni el len õr zés az ügy fél köz re mû kö dé se
nél kül, kül sõ vizs gá lat tal (szem re vé te le zés sel, mé rés sel)
vagy táv ér zé ke lés sel el vé gez he tõ, mel lõz he tõ az el len õr -
zés rõl tör té nõ tá jé koz ta tás. Eb ben az eset ben a hely szí ni
el len õr zés az ügy fél vagy al kal ma zott ja, meg ha tal ma zott -
ja, ha tó sá gi tanú je len lé te nél kül is el vé gez he tõ.

(4) Az el len õr zés tár gyá val össze füg gés ben a hely szí ni
el len õr zés ré sze az ügy fél lak he lyén, tar tóz ko dá si he lyén,
szék he lyén, te lep he lyén kí vül tá rolt, il let ve õr zött tár gyak,
esz kö zök, ira tok vizs gá la ta is.

51.  § (1) Ha az ügy fél ira tai hi á nyo sak vagy ren de zet le -
nek, il let ve nyil ván tar tá sai pon tat la nok vagy hi á nyo sak, és 
így a tá mo ga tá si jo go sult ság meg ál la pí tá sá ra al kal mat la -
nok, a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
kö te lez he ti az ügy fe let, hogy ira ta it, nyil ván tar tá sa it leg -
fel jebb nyolc na pon be lül ren dez ze, pó tol ja, ille tõ leg ja vít -
sa. Ez az idõ tar tam az el len õr zés ha tár ide jé be nem szá mít
bele.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti hi á nyok pót lá -
sá ra nem ke rül sor, azt a bí rá lat so rán úgy kell te kin te ni,
hogy az ügy fél az elõ írt nyil ván tar tá si kö te le zett sé gé nek
nem tett ele get.

(3) Az el len õr zés so rán szak ér tõ is igény be ve he tõ.

52.  § (1) A hely szí ni el len õr zés so rán, a hely szí nen ta lált 
és fel tárt kö rül ményt jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell, to -
váb bá az el len õr a bi zony la tok ról, köny vek rõl, nyil ván tar -
tá sok ról és egyéb ira tok ról az ere de ti vel egye zõ má so la tot
kér het, fény ké pet és film fel vé telt ké szít het. Ha a tech ni kai
fel té te lek adot tak, ak kor az el len õr az ügy fél ké ré sé re a je -
len lé té ben el ké szí tett, az ere de ti vel egye zõ má so la tot ad a
jegy zõ könyv rõl.

(2) A jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell az ügy fél ál tal fel -
aján lott és az el len õr ál tal vissza uta sí tott bi zo nyí tást, ki tér -
ve a vissza uta sí tás in do ka i ra is.

(3) Az el len õr a tény ál lás tisz tá zá sa so rán az ügy fél ja -
vá ra szol gá ló té nye ket is kö te les rög zí te ni és fel tár ni. A
nem bi zo nyí tott kö rül mény az ügy fél ter hé re nem ér té kel -
he tõ.

(4) Az el len õr a hely szí ni el len õr zés meg kez dé sét meg -
elõ zõ en, erre tör té nõ kü lön fel hí vás nél kül, kö te les ma gát
és az el len õr zé si jo go sult sá gát az e tör vény ben elõ írt mó -
don iga zol ni, va la mint a je len lévõ ügy fe let az el len õr zés
cél já ról, tár gyá ról és vár ha tó idõ tar ta má ról tá jé koz tat ni.

(5) Az el len õr a hely szí ni el len õr zés so rán kö te les a té -
nye ket, kö rül mé nye ket, ada to kat rög zí te ni, és a je len levõ
ügy fe let, il let ve an nak kép vi se lõ jét az el len õr zés so rán tett
meg ál la pí tá sa i ról tá jé koz tat ni.

(6) Az ügy fél re néz ve ter he lõ meg ál la pí tá so kat tar tal -
ma zó jegy zõ könyv egy má so la ti pél dá nyát az el len -
õr – amennyi ben az eh hez szük sé ges tech ni kai fel té te lek
adot tak – kö te les az ügy fél nek a hely szí nen át ad ni vagy azt 
az ügy fél ré szé re a jegy zõ könyv le zá rá sá tól szá mí tott ti -
zen öt na pon be lül meg kül de ni, amely re az ügy fél nyolc
na pon be lül ész re vé telt te het.

53.  § (1) Az el len õr a hely szí ni el len õr zés so rán:
a) az el len õr zés le foly ta tá sá hoz szük sé ges he lyi sé gek -

be be lép het,
b) az ügy fél el len õr zés alá vont te vé keny sé gé vel össze -

füg gõ jár mû ve ket, jár mû vek ra ko má nyát, he lyi sé ge ket,
hely színt át vizs gál hat ja,

c) ira to kat, tár gya kat, mun ka fo lya ma to kat vizs gál hat
meg,
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d) az ügy fél tõl, kép vi se lõ jé tõl fel vi lá go sí tást, más sze -
mé lyek tõl nyi lat ko za tot kér het,

e) tisz táz hat ja a tá mo ga tás ra  való jo go sult ság meg ál la -
pí tá sá hoz kap cso ló dó te vé keny ség ben részt ve võk sze -
mély azo nos sá gát, rész vé te lük jog alap ját,

f) más, a tény ál lás tisz tá zá sá hoz szük sé ges bi zo nyí tást
foly tat hat le,

g) az ügy fél lel szer zõ dé ses kap cso lat ban álló har ma dik
sze mély nél kap cso ló dó el len õr zést vé gez het.

(2) Ha az ügy fél te vé keny sé gé hez más sze mély in gat la -
nát ve szi igény be, az in gat lan tu laj do no sa, hasz ná ló ja kö -
te les tûr ni a hely szí ni el len õr zést.

(3) Az el len õr zést úgy kell le foly tat ni, hogy az az ügy fél 
gaz da sá gi te vé keny sé gét a le he tõ leg ki sebb mér ték ben
kor lá toz za.

54.  § (1) A hely szí ni el len õr zés so rán az ügy fél jo go sult:
a) az el len õr sze mély azo nos sá gá ról és meg bí zá sá ról

meg gyõ zõd ni,
b) az el len õr zé si cse lek mé nyek nél je len len ni,
c) meg fe le lõ kép vi se le té rõl gon dos kod ni,
d) a hely szí ni el len õr zés so rán ke let ke zett ira tok ba be -

te kin te ni, a meg ál la pí tá sok kal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást 
kér ni, azok ra ész re vé telt ten ni, bi zo nyí tá si in dít vá nyo kat
elõ ter jesz te ni, a jegy zõ köny vet meg is mer ni, és a jegy zõ -
könyv át vé te lét kö ve tõ nyolc na pon be lül, az ab ban fog lal -
tak ra írás ban ész re vé telt ten ni.

(2) Ha a ma gán sze mély ügy fél jo ga i nak gya kor lá sá ban
aka dá lyo zott, kér he ti az aka dály meg szû né sé ig, de leg fel -
jebb hat van na pig a hely szí ni el len õr zés meg kez dé sé nek
el ha lasz tá sát vagy az el len õr zé si cse lek mé nyek szü ne tel -
te té sét. Az el len õr zés szü ne te lé se az el len õr zés idõ tar ta -
má ba nem szá mít bele.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak nem al kal maz ha tó ak
ab ban az eset ben, ha az el len õr zés el ha lasz tá sa az el len õr -
zés cél ját ve szé lyez tet né, meg hi ú sí ta ná, vagy egyéb mó -
don el le he tet le ní te né a fo lya mat ban lévõ el já rást.

(4) Ha a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a vizs gá lat meg ál la pí tá sa it más ügy fél nél vagy har -
ma dik sze mély nél vég zett kap cso ló dó vizs gá lat ered mé -
nyé vel tá maszt ja alá, az er rõl  szóló irat ügy fe let érin tõ ré -
szét az ügy fél lel rész le te sen is mer tet ni kell.

A döntés

55.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
si szerv a ké rel met an nak hi ány ta lan be ér ke zé sét köve -
tõen, a tá mo ga tás ki fi ze té sé nek köz vet le nül al kal ma zan dó
kö zös sé gi jogi ak tus ban meg ha tá ro zott ese dé kes sé gé ig bí -
rál ja el, és köz li dön té sét az ügy fél lel.

(2) Amennyi ben a tá mo ga tás ki fi ze té sé nek ese dé kes sé -
gét köz vet le nül al kal ma zan dó kö zös sé gi jogi ak tus nem
ha tá roz za meg, vagy a ké re lem nem ki fi ze tés re irá -
nyul – tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ ren del ke zé se

hi á nyá ban – a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga -
tá si szerv a ké rel met an nak hi ány ta lan be ér ke zé sét kö ve tõ
hat van na pon be lül bí rál ja el és köz li dön té sét az ügy fél lel.

(3) Ha a tá mo ga tás ki fi ze té sé nek ese dé kes sé gét köz vet -
le nül al kal ma zan dó kö zös sé gi jogi ak tus nem ha tá roz za
meg, és ha az EM VA-ból, il let ve EHA-ból fi nan szí ro zott
in téz ke dé sek ben  való rész vé tel rész le tes fel té te le it meg ál -
la pí tó jog sza bály alap ján a tá mo ga tá si ké rel mek el bí rá lá sa
rang sor ál lí tá sa alap ján tör té nik, a me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a ké rel met a be nyúj tás ra
nyit va álló idõ szak utol só nap ját kö ve tõ ki lenc ven na pon
be lül bí rál ja el és köz li dön té sét az ügy fél lel.

(4) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a rész ben vagy egész ben helyt adó el sõ fo kú dön tés
helyt adó ré sze alap ján a tá mo ga tást a fel leb be zés re te kin -
tet nél kül az ügy fél ré szé re fo lyó sít ja.

(5) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv – az in téz ke dés ben  való rész vé tel fel té te le it meg ál la -
pí tó jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – ha tó sá gi
szer zõ dést köt het.

56.  § (1) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz -
té si tá mo ga tá si szerv a nyil ván tar tás ba be jegy zést tesz, ar -
ról nem kell kü lön íven szer kesz tett ha tá ro za tot hoz ni.

(2) Fel leb be zés be nyúj tá sá nak nincs he lye, amennyi ben 
a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a
dön té sét az Eu ró pai Bi zott ság dön té se vagy ha tá ro za ta
alap ján hoz ta meg.

(3) A ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül har minc na pon
be lül vég zés sel el kell uta sí ta ni, ha:

a) a ké rel met az EM GA-ból fi nan szí ro zott in téz ke dé -
sek, il let ve a nem ze ti tá mo ga tá sok ese té ben a tá mo ga tá si
ke ret ki me rü lé sét köve tõen nyúj tot ták be;

b) a ké re lem nem jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don
(for ma nyom tat vá nyon) ke rült be nyúj tás ra, amennyi ben az 
in téz ke dés re vo nat ko zó jog sza bály így ren del ke zik;

c) a ké rel met az igény be nyúj tá sá ra jo go sult nem írta
alá;

d) a ké rel met nem az igény be nyúj tá sá ra jo go sult sze -
mély ter jesz tet te elõ;

e) a ké re lem a be nyúj tá si idõ sza kot meg elõ zõ en ke rült
be nyúj tás ra, vagy el ké sett.

A döntés módosítása, visszavonása

57.  § (1) Ha 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 a fel leb be zés el bí rá lá sá ra
jo go sult szerv, il let ve a bí ró ság ál tal még el nem bí rált dön -
té se jog sza bály sér tõ, a ha tá ro za tát az ügy fél ter hé re a dön -
tés köz lé sé tõl szá mí tott egy éven be lül, az ügy fél ja vá ra az
in téz ke dé sek ben  való rész vé tel hez  való jog köz vet le nül
al kal ma zan dó kö zös sé gi jogi ak tus ban, il let ve jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott el évü lé sé ig mó do sít ja vagy vissza -
vonja.
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(2) A dön tést az ügy fél ter hé re a bûn cse lek mény bün tet -
he tõ sé gé nek el évü lé sé ig le het mó do sí ta ni, ha:

a) a bí ró ság a bün te tõ ügy ben ho zott jog erõs íté le té vel
meg ál la pí tot ta, hogy az ügy fél az in téz ke dés sel össze füg -
gés ben bûn cse lek ményt kö ve tett el,

b) a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv dön tést hozó ügy in té zõ je a hi va ta li kö te les sé gét a
büntetõtör vénybe üt kö zõ mó don szeg te meg úgy, hogy ez
a dön tés meg ho za ta lát be fo lyá sol ta, és ezt a bí ró ság bün te -
tõ ügy ben ho zott jog erõs íté le te meg ál la pí tot ta.

(3) Jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ese tén az
(1) be kez dés sze rin ti, az ügy fél ter hé re vo nat ko zó dön tés
mó do sí tá sá ra vagy vissza vo ná sá ra – köz vet le nül al kal ma -
zan dó kö zös sé gi jogi ak tus el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban – öt éven be lül van le he tõ ség.

(4) Az in téz ke dés be fe je zé sét meg elõ zõ en, ha a dön tés
meg ho za ta la kor fenn ál ló kö rül mé nyek lé nye ge sen meg -
vál toz tak, az ügy fél in do kolt ké rel mé re a me zõ gaz da sá gi
és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv mó do sít hat ja jog erõs
helyt adó vagy rész ben helyt adó ren del ke zé sé ben dön té -
sét, amennyi ben az ügy fél ké rel me az ügy ér de mé ben ho -
zott dön tést nem be fo lyá sol ja és a mó do sí tott dön tés nem
ál la pít meg az ügy fél ré szé re több jo got.

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
által lefolytatott végrehajtás

58.  § Az el já rás ban vég re hajt ha tó ok irat a fi ze té si kö te -
le zett sé get meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro zat, amely ok irat
vég re hajt ha tó sá gá hoz kü lön in téz ke dés re nincs szük ség.

59.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
si szerv a tar to zás meg fi ze té sé re az ügy fe let fel hív ja, ered -
mény te len fel hí vás ese tén a vég re haj tást meg in dít ja. A
vég re haj tá si el já rás kü lön ha tá ro zat nél kül, a vég re haj tá si
cse lek mény fo ga na to sí tá sá val in dul.

(2) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a tar to zás be haj tá sa ér de ké ben a fi ze té si kö te le zett -
sé get meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro zat alap ján a vég re haj tás
iránt ha la dék ta la nul in téz ke dik.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv vel szem ben fenn ál ló tar to zás (jo go su lat la nul igény -
be vett tá mo ga tás, egyéb fi ze té si kö te le zett ség) adók mód -
já ra be haj tan dó köz tar to zás nak mi nõ sül, és azt az e tör -
vény ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel az ál la mi adó ha tó ság
hajt ja be.

60.  § (1) Az ügy fe let meg il le tõ tá mo ga tást a me zõ gaz -
da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv az ügy fe let ter -
he lõ, az in téz ke dé sek kel össze füg gõ tar to zás össze gé ig
vissza tart hat ja és ez zel a tar to zás meg fi ze tett nek mi nõ sül.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság az ál ta la nyil ván tar tott adó tar -
to zás fenn ál lá sá ról és össze gé rõl a me zõ gaz da sá gi és vi -

dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv meg ke re sé sé re ada tot szol -
gál tat. Az adat szol gál ta tás ban sze rep lõ adó tar to zás össze -
gét a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
az ügy fe let meg il le tõ köz pon ti költ ség ve té si for rás ból fi -
nan szí ro zott tá mo ga tás ból le von ja, és át utal ja az ál la mi
adó ha tó ság nak. Az ügy fe let az adó tar to zás sal csök ken tett
összeg il le ti meg, a vissza tar tott tá mo ga tás nak meg fe le lõ
össze gû tar to zás az át uta lás sal egy ide jû leg meg fi ze tett nek
mi nõ sül.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a vissza tar tás ról vég zés sel dönt.

(4) Ha az igény be ve he tõ tá mo ga tás össze ge az ügy fe let
ter he lõ tar to zá sok mind egyi ké re nem nyújt fe de ze tet, azt
az ese dé kes ség sor rend jé ben kell a nyil ván tar tott tar to zás
ki egyen lí té sé re el szá mol ni.

61.  § (1) A bank szám lát ve ze tõ hi tel in té zet a me zõ gaz -
da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ha tá ro za ta
alap ján ki ál lí tott azon na li be sze dé si meg bí zást a vég re -
hajt ha tó ok irat csa to lá sa nél kül kö te les tel je sí te ni.

(2) Ha az adóst meg il le tõ já ran dó sá got (ki fi ze tést), a hi -
tel in té zet nél ke zelt össze get, ille tõ leg kö ve te lést von ják
vég re haj tás alá, és a mun kál ta tó, a ki fi ze tõ hi tel in té zet, va -
la mint más sze mély fel hí vás el le né re a le vo nást, át uta lást,
meg fi ze tést el mu laszt ja, vagy nem a jog sza bály ban elõ ír -
tak nak meg fele lõen tel je sí ti, az érin tet tet a me zõ gaz da sá gi
és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv dön té sé ben kö te le zi a
le von ni, át utal ni, meg fi zet ni el mu lasz tott összeg ere jé ig a
tar to zás meg fi ze té sé re.

62.  § (1) Ha az ügy fél az ese dé kes tar to zá sát nem fi zet te
meg és azt tõle nem le het be haj ta ni, a tar to zás meg fi ze té sé -
re ha tá ro zat tal kö te lez he tõ:

a) az ügy fél örö kö se az örök ré sze ere jé ig, több örö kös
ese té ben örök ré szük ará nyá ban,

b) az ügy fél jog utód ja,
c) az ügy fél tar to zá sá ért ke zes sé get vál la ló, il let ve az

ügy fél tar to zá sát át vál la ló, a jó vá ha gyott szer zõ dés ben
fog lalt tar to zás te kin te té ben,

d) az Eu ró pai Kö zös ség pénz ügyi ér de ke i nek meg sér -
té sé vel kap cso la tos bûn cse lek mény el kö ve tõ je az az zal
össze füg gõ tar to zás te kin te té ben,

e) a gaz da sá gi tár sa ság, a kö zös név alatt mû kö dõ pol -
gá ri jogi tár sa ság tar to zá sá ért a rá juk vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint a helyt áll ni kö te les tag, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, il let -
ve szer ve zet, a jogi sze mély fe le lõs ség vál la lá sá val mû kö -
dõ vál lal ko zó ese té ben a fe le lõs ség vál la ló, to váb bá az a
sze mély, amely (aki) a vál lal ko zás kö te le zett sé ge i ért tör -
vény alap ján fe le l,

f) a szü lõi fel ügye let alatt álló kis ko rú gyer mek tar to zá -
sá ért a szü lõi fel ügye le tet gya kor ló szü lõ az ál ta la ke zelt
va gyon ere jé ig.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti ke zes ség vál la lás -
nak és tar to zás át vál la lás nak a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv ál ta li jó vá ha gyá sá ra, an nak fel té -
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te le i re és kö vet kez mé nye i re az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény 36.  §-át kell meg fele lõen al kal -
maz ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat hi á nya nem zár ja
ki a kö ve te lés pe res vagy nem pe res el já rás ban tör té nõ ér -
vé nye sí té sét.

(4) A be fi ze tés re kö te le zett a me zõ gaz da sá gi és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá si szerv vel szem ben fenn ál ló kö ve te lé -
sét a tar to zá sá ba nem szá mít hat ja be.

(5) A jo go san igény be vett tá mo ga tást vissza fi ze té si kö -
te le zett ség nem ter he li.

(6) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
szerv ál tal kez de mé nye zett vég re haj tás nem ve ze tett ered -
mény re, a vég re haj tá si fel ada to kat a továb biak ban az ügy -
fél lel szem ben az ál la mi adó ha tó ság a rá irány adó sza bá -
lyok sze rint fo ga na to sít ja.

A behajthatatlan tartozás törlése

63.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
si szerv vég zés sel tö röl he ti az ügy fél tar to zá sát, amennyi -
ben:

a) azt az adó ha tó ság be hajt ha tat lan nak mi nõ sí tet te és a
me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv az
adós sal szem ben nem kez de mé nye zett fel szá mo lá si el já -
rást;

b) a tar to zás vég re haj tá sá hoz  való jog el évült.

(2) Az ese dé kes sé vá lást kö ve tõ hat hó na pon be lül az
ügy fe let ter he lõ tar to zás vég re hajt ha tat lan ság cí mén nem
tö röl he tõ.

(3) A vég re hajt ha tat lan ság cí mén tö rölt tar to zást a me -
zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv vég zés -
sel új ból elõ ír ja, ha a vég re haj tás hoz  való jog el évü lé si
ide jén be lül a tar to zás vég re hajt ha tó vá vá lik. A vég zés el -
len vég re haj tá si ki fo gás nak van he lye.

(4) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott fel té te lek hi á nyá -
ban is tö röl he ti a tíz ezer fo rin tot meg nem ha la dó tar to zást, 
amennyi ben a tar to zás nyil ván tar tá sa, a vég re haj tás ér de -
ké ben szük sé ges in téz ke dés meg té te le a tar to zás sal arány -
ban nem álló költ sé ge ket ered mé nyez ne. Az így tö rölt té te -
lek rõl a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv kü lön nyil ván tar tást ve zet. A me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a tö rölt té te lek rõl ér te sí ti
az ál la mi adó ha tó sá got, amennyi ben an nak vég re haj tá sá -
val össze füg gés ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá si szerv az ál la mi adó ha tó sá got meg ke res te.

Elévülés

64.  § (1) Köz vet le nül al kal ma zan dó kö zös sé gi jogi ak -
tus el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a jo go su lat la nul igény be 

vett tá mo ga tás vissza té rí té sé nek meg ál la pí tá sá hoz  való
jog an nak a nap tá ri év nek az utol só nap já tól szá mí tott öt év 
el tel té vel évül el, amely ben a tá mo ga tást jo go su lat la nul
igé nyel ték. Bûn cse lek mény el kö ve té se ese tén, ha azt a tá -
mo ga tás ra kö ve tik el, a tá mo ga tás vissza té rí té sé nek meg -
ál la pí tá sá hoz  való jog nem évül el mind ad dig, amíg a bûn -
cse lek mény bün tet he tõ sé ge el nem évül.

(2) Ha a tá mo ga tás igény be vé te li jo go sult sá got érin tõ
ha tá ro za tot a bí ró ság fe lül vizs gál ja, a ke re set be nyúj tá sá -
tól a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé sé ig a tá mo -
ga tás vissza té rí té sé nek meg ál la pí tá sá hoz  való jog el évü lé -
se nyug szik.

(3) A már meg ál la pí tott jo go su lat la nul igény be vett tá -
mo ga tás vissza té rí té sé vel kap cso la tos vég re haj tá si jog az
ezt meg ál la pí tó dön tés jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ öt év
el tel té vel évül el.

V. FEJEZET

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

65.  § (1) A pá lyá zó ra a tör vény III., il let ve VI. fe je ze té -
nek ügy fe lek re vo nat ko zó sza bá lya it meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

(2) Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a pá lyá za -
ti el já rás so rán a IV. fe je zet ren del ke zé se it a je len fe je zet -
ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

66.  § (1) Pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vást tar tal ma zó köz -
le mény, il let ve an nak ki írá sa alap já ul szol gá ló jog sza bály
ren del ke zé sei sze rint kell el bí rál ni.

(2) Pá lyá za ti el já rás a jog sza bály ban meg ha tá ro zott
egyes in téz ke dé sek hez kap cso ló dó an a tá mo ga tá si ké re -
lem rõl  való dön té sig al kal maz ha tó. A pá lyá za ti el já rás so -
rán a pá lyá za ti fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá za tot be nyúj -
tó ügy fél tá mo ga tást ve het igény be, il let ve egyéb jo got
sze rez het.

(3) A tá mo ga tás igény be vé te lé hez  való jo go sult sá got az 
a pá lyá za ti fel té te le ket ma ra dék ta la nul tel je sí tõ pá lyá zó
sze rez, aki (amely) a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett rang -
so ro lá si szem pon tok alap ján ki vá lasz tás ra ke rül.

67.  § (1) A pá lyá za ti fel hí vás nak leg alább tar tal maz nia
kell:

a) a pá lyá za ti fel hí vást ki író szerv meg ne ve zé sét,
b) a pá lyá za ti fel hí vás ki írá sá nak alap já ul szol gá ló jog -

sza bályt,
c) azo kat a tá mo ga tá si cé lo kat, ame lyek hez tá mo ga tás

igé nyel he tõ,
d) a tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le it,
e) a pá lyá zat tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it,
f) a pá lyá za tok be nyúj tá sá nak és el bí rá lá sá nak rend jét,

ha tár ide jét, a bí rá lat szem pont ja it,
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g) a pá lyá za tok be nyúj tá sá nak he lyét és mód ját,
h) a tá mo ga tá sok mér té két,
i) a pá lyá zó jo ga it és kö te le zett sé ge it, va la mint a kö te -

le zett sé gek meg sze gé sé vel járó kö vet kez mé nye ket,
j) a tá mo ga tás igény lé sé nek, igény be vé te lé nek, va la -

mint az el len õr zés nek a rend jét,
k) amennyi ben jog sza bály elõ ír ja, a biz to sí ték nyúj tá -

sá nak mód ját és mér té két,
l) a ren del ke zés re álló for rás nagy sá gát.

(2) A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend jét a kö zös sé gi jogi ak -
tu sok, e tör vény, va la mint más jog sza bály ban fog lal tak
figye lembe véte lével az irá nyí tó ha tó ság ál la pít ja meg. Az
irá nyí tó ha tó ság köt ve van a pá lyá za ti fel hí vás ban köz zé -
tett bí rá la ti rend hez.

(3) A pá lyá za ti fel hí vást a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra nyit -
va álló idõ tar tam kez dõ nap ját leg alább har minc nap pal
meg elõ zõ en kell nyil vá nos ság ra hoz ni.

(4) A pá lyá za tok be nyúj tá sá ra nyit va álló idõ tar tam nem 
le het ke ve sebb har minc nap nál. Az irá nyí tó ha tó ság dön té -
se alap ján a nyit va álló idõ tar tam egy al ka lom mal leg fel -
jebb har minc nap pal meg hosszab bít ha tó.

68.  § (1) Jog sza bály vagy pá lyá za ti fel hí vást tar tal ma zó
köz le mény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a pá lyá za to kat a 
be nyúj tás ra elõ írt idõ tar tam le jár tát kö ve tõ ki lenc ven na -
pon be lül kell el bí rál ni.

(2) A pá lyá zat ra vo nat ko zó dön tés elõ ké szí té sé ben
vagy meg ho za ta lá ban, il let ve a ki fi ze tés en ge dé lye zé sé -
ben nem ve het részt

a) a pá lyá zó;
b) a pá lyá zó szer ve zet tag ja (rész vé nye se), vagy ab ban

köz ve tett tu laj do ni ré sze se dés sel ren del ke zõ sze mély, ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ-bi zott sá gá nak tag ja,
könyv vizs gá ló ja;

c) a pá lyá zó val mun ka vi szony ban, mun ka vég zés re irá -
nyu ló egyéb jog vi szony ban álló sze mély;

d) a pá lyá zat fo lya mat ba épí tett (ad mi niszt ra tív, il let ve
hely szí ni), va la mint utó la gos el len õr zé sét vég zõ sze mély;

e) az a)–d) pon tok ban sze rep lõ sze mé lyek hoz zá tar to -
zó ja [Ptk. 685.  § b) pont];

f) po li ti kai párt ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je vagy al kal ma -
zott ja, va la mint ön kor mány za ti vagy or szág gyû lé si kép vi -
se lõ;

g) aki tõl a tár gyi la gos el já rás egyéb ok ból nem vár ha tó el.

(3) A tá mo ga tás ra vo nat ko zó dön tés elõ ké szí té sé ben
vagy meg ho za ta lá ban, to váb bá a ki fi ze tés en ge dé lye zé sé -
ben részt vevõ sze mély a dön tés-elõ ké szí té si vagy dön tés -
ho za ta li el já rás meg kez dé se kor tel jes bi zo nyí tó ere jû ma -
gán ok irat ban nyi lat ko za tot tesz ar ról, hogy a (2) be kez dés
sze rin ti össze fér he tet len sé ge nem áll fenn, to váb bá ar ról,
hogy az ér té ke lés, il let ve bí rá lat so rán tu do má sá ra ju tott
ál lam tit kot, szol gá la ti tit kot, üz le ti vagy bank tit kot, il let ve
egyéb ma gán tit kot meg õr zi. A nyi lat ko za tot a dön tés ho zó
szerv nek át kell adni.

(4) Amennyi ben a dön tés elõ ké szí té se vagy meg ho za ta -
la, il let ve a ki fi ze tés so rán olyan tény me rül fel, amely
alap ján a (2) be kez dés sze rin ti össze fér he tet len ség fenn áll, 
az össze fér he tet len ség gel érin tett sze mély ezt a dön tés ho -
zó szerv nek ha la dék ta la nul írás ban be je len ti. Az össze fér -
he tet len ség gel érin tett sze mély az adott el já rás ban a továb -
biak ban nem ve het részt.

(5) Amennyi ben az össze fér he tet len sé get az össze fér he -
tet len ség gel érin tett sze mély nem je len ti be, a dön tés ho zó
szerv bár mely tag ja jo go sult az össze fér he tet len ség meg ál -
la pí tá sát a dön tés ho zó szerv nél kez de mé nyez ni. Amennyi -
ben a dön tés ho zó szerv az össze fér he tet len sé get meg ál la -
pít ja, az össze fér he tet len ség gel érin tett sze mély az adott
el já rás ban a továb biak ban nem ve het részt.

(6) A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról bí rá la ti jegy zõ köny vet
kell fel ven ni. A bí rá la ti jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell
a pá lyá zat el bí rá lá sa szem pont já ból lé nye ges kö rül mé nye -
ket, így kü lö nö sen:

a) a be ér ke zett pá lyá za tok ada ta i nak össze fog la lá sát,
b) a leg ked ve zõbb pá lyá za tok el fo ga dá sá nak rész le tes

in do ka it,
c) a ki kö tött biz to sí té kok meg fe le lõ sé gé nek ér té ke lé sét.

(7) Az ügy fe let a dön tés rõl a bí rá la ti jegy zõ könyv el ké -
szül té tõl szá mí tott hat van na pon be lül ér te sí te ni kell.

(8) Az ügy fél – a rá vo nat ko zó ada tok te kin te té ben – jo -
go sult be te kin te ni a pá lyá zat el bí rá lá sá val össze füg gés ben
ke let ke zett bí rá la ti jegy zõ könyv be.

(9) A nyer tes pá lyá zók név so rát, az el nyert tá mo ga tás
össze gét a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv in ter ne tes hon lap ján köz zé kell ten ni.

VI. FEJEZET

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

A támogatás visszafizetése

69.  § (1) Az igény be vett tá mo ga tás egé sze vagy egy ré -
sze jo go su lat lan nak mi nõ sül, amennyi ben az ügy fél:

a)  valótlan té nye ket kö zöl,
b) ada tot el tit kol,
c) a tá mo ga tás cél já nak meg valósulásával kap cso la tos

vizs gá la tot vagy el len õr zést aka dá lyoz za, ide ért ve azt az
ese tet is, ha adat szol gál ta tá si vagy fi ze té si kö te le zett sé gét
meg sze gi,

d) a tá mo ga tást ren del te tés tõl el té rõ en hasz nál ja fel, il -
let ve

e) a jog sza bály ban, il let ve a pá lyá za ti fel hí vás ban meg -
ha tá ro zott tá mo ga tá si fel té te le ket – ide ért ve a tá mo ga tás
ki fi ze té sét kö ve tõ idõ szak ra vál lalt kö te le zett sé ge ket
is – meg sze gi,

f) olyan tá mo ga tást vett igény be, amely nek al kal ma zá -
sát az Eu ró pai Kö zös ség nem en ge dé lyez te vagy nem vet te 
tu do má sul [az a)–f) pon tok ban fog lal tak a továb biak ban
együtt: jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás].
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(2) A tá mo ga tás egé szét jo go su lat la nul igény be vett tá -
mo ga tás nak kell te kin te ni, ha az ügy fél va la mely tény rõl,
kö rül mény rõl írás ban olyan  valótlan tar tal mú nyi lat ko za -
tot tesz, amely a jo go sult ság meg ál la pí tá sát ér dem ben
érin ti.

(3) Amennyi ben köz vet le nül al kal ma zan dó kö zös sé gi
jogi ak tus vagy jog sza bály a jo go su lat la nul igény be vett
tá mo ga tás jog kö vet kez mé nye ként a tá mo ga tás csök ken té -
sét írja elõ, an nak mér té két és fel té te le it jog sza bály ban kell 
meg ál la pí ta ni, amennyi ben er rõl a kö zös sé gi jogi ak tus
nem ren del ke zik.

(4) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv nyil ván tart ja az ügy fél ál tal jo go su lat la nul igény be
vett tá mo ga tást és azon idõ pon tot, amed dig jog sza bály
ren del ke zé sei sze rint ugyan azon in téz ke dés ben vagy in -
téz ke dés cso port ban nem ve het részt.

(5) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást a min den -
ko ri jegy ban ki alap ka mat két sze res mér té ké nek meg fe le lõ
ka mat tal nö vel ten kell vissza fi zet ni. A ka mat szá mí tás kez -
dõ idõ pont ja a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ügy -
fél bank szám lá ján tör té nõ jó vá írá sá nak a nap ja. Ez a ren -
del ke zés nem érin ti a jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb
jog kö vet kez mé nye ket.

(6) Amennyi ben az ügy fél ré szé re a me zõ gaz da sá gi és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv nek fel ró ha tó ok ból té ve -
sen vagy jog alap nél kül fi ze tik ki a tá mo ga tást, il let ve az
ügy fél olyan nem ze ti tá mo ga tás ban ré sze sül, amely nek al -
kal ma zá sát az Eu ró pai Unió nem en ge dé lyez te vagy nem
vet te tu do má sul, a tá mo ga tás vissza fi ze té sét ka mat nem
ter he li.

Ké se del mi pót lék

70.  § (1) A ha tá ro zat tal elõ írt fi ze té si kö te le zett ség ké se -
del mes meg fi ze té se ese tén az ese dé kes ség nap já tól ké se -
del mi pót lé kot kell fi zet ni.

(2) A ké se del mi pót lék mér té ke – köz vet le nül al kal ma -
zan dó kö zös sé gi jogi ak tus el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban – min den nap tá ri nap után a min den ko ri ér vé nyes
jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek 365-öd ré sze. A ké se -
del mi pót lék után pót lé kot fel szá mí ta ni nem le het.

(3) Nem kell ké se del mi pót lé kot fi zet ni arra az idõ szak -
ra, amely re az ügy fél a ké se del mét iga zol ta. Iga zo lás nak
csak ak kor van he lye, ha a ké se del met el há rít ha tat lan kül -
sõ ok idéz te elõ.

(4) A ké se del mi pót lék fel szá mí tá sa ese tén a pót lék
alap ját jog cí men ként (tá mo ga tá son ként) kü lön-kü lön kell
figye lembe ven ni. A ké se del mi pót lé kot az ügy fél jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott vagy ha tá ro zat tal elõ írt fi ze té si kö -
te le zett sé gé nek és az ügy fél ál tal tel je sí tett be fi ze tés össze -
ha son lí tá sá val kell meg ál la pí ta ni. Utó la gos el len õr zés so -
rán meg ál la pí tott ké se del mi pót lék leg fel jebb há rom évre

szá mít ha tó fel. Az ügy fél a ké se del mi pót lé kot sa ját szá mí -
tá sa sze rint, az ér te sí tés tõl füg get le nül is meg fi zet he ti.

(5) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv hi va tal ból vagy ké re lem re vég zés ben tör li a té ve sen
fel szá mí tott ké se del mi pót lé kot.

Mulasztási bírság

71.  § (1) Az ügy fél öt száz ezer fo rin tig ter je dõ mu lasz tá -
si bír ság gal sújt ha tó, ha az e tör vény, va la mint an nak fel -
ha tal ma zá sa alap ján ki hir de tett jog sza bály sze rin ti, to váb -
bá köz igaz ga tá si ha tá ro zat ban, ha tó sá gi szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott:

a) be je len té si, vál to zás be je len té si adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gé nek nem tesz ele get, vagy azt ké se del me sen,
hi bá san,  valótlan adat tar ta lom mal, hi á nyo san, vagy nem
az elõ írt mó don tel je sí ti,

b) az in téz ke dé sek kel, va la mint a tej kvó ta-nyil ván tar -
tás mû köd te té sé vel össze füg gés ben a jog sza bály ban elõ írt
bi zony la tok ki ál lí tá sát, il let ve köny vek, nyil ván tar tá sok
ve ze té sét el mu laszt ja, vagy a bi zony la to kat az elõ írásoktól 
el té rõ en ál lít ja ki, a köny ve ket, nyil ván tar tá so kat hi á nyo -
san vagy az elõ írásoktól el té rõ en ve ze ti,

c) irat meg õr zé si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get,
d) a nyi lat ko zat té telt el mu laszt ja, meg ta gad ja, vagy

fél re ve ze tõ nyi lat ko za tot tesz,
e) a fenn ál ló köz tar to zá sá ról vagy egyéb kö rül mény rõl

 valótlan tar tal mú nyi lat ko za tot tesz,
f) az el len õr zést vagy a tá mo ga tá si szerv el já rá sát a

meg je le né si kö te le zett ség el mu lasz tá sá val, az együtt mû -
kö dé si kö te le zett ség meg sér té sé vel vagy más mó don aka -
dá lyoz za,

g) a jo go sul tat meg il le tõ összeg nél na gyobb össze gû
ex port-vissza té rí tést igé nyel.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ké se de lem ese tén
nincs he lye mu lasz tá si bír ság meg ál la pí tá sá nak, ha az ügy -
fél ké se del mét an nak iga zo lá sá val men ti ki, hogy úgy járt
el, ahogy az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó.

(3) A be je lent ke zé si, be je len té si, vál to zás be je len té si,
adat szol gál ta tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a mu -
lasz tá si bír ság meg ál la pí tá sá val egy ide jû leg a me zõ gaz da -
sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv az ügy fe let – ha -
tár idõ tû zé sé vel – tel je sí tés re hív ja fel. A ki sza bott bír ság
két sze re sét kell újabb ha tár idõ tû zé sé vel meg ál la pí ta ni, ha
a tel je sí tés re kö te le zõ újabb ha tá ro zat ban elõ írt ha tár idõt
az ügy fél szin tén el mu laszt ja. A kö te le zett ség tel je sí té se
ese tén az e be kez dés alap ján ki sza bott bír ság kor lát la nul
mér sé kel he tõ.

(4) A mu lasz tá si bír ság az el len õr zés aka dá lyo zá sá ért az 
(1) be kez dés f) pont ja alap ján az ügy fél nek nem mi nõ sü lõ
sze mély re is ki szab ha tó.

(5) A mu lasz tá si bír ság ki sza bá sá nál mér le gel ni kell az
eset összes kö rül mé nyét, az ügy fél jog el le nes ma ga tar tá sá -
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nak (te vé keny sé gé nek vagy mu lasz tá sá nak) sú lyát, gya ko -
ri sá gát, to váb bá azt, hogy az ügy fél, il let ve in téz ke dõ kép -
vi se lõ je, al kal ma zott ja, tag ja vagy meg bí zott ja az adott
hely zet ben a tõle el vár ha tó kö rül te kin tés sel járt-e el. A kö -
rül mé nyek mér le ge lé se alap ján a mu lasz tás sú lyá hoz iga -
zo dó bír sá got kell ki szab ni, vagy a bír ság ki sza bá sát mel -
lõz ni.

Egyes támogatások igénybevételébõl  való kizárás

72.  § (1) Ha köz vet le nül al kal ma zan dó kö zös sé gi jogi
ak tus el té rõ en nem ren del ke zik, az az ügy fél, aki jo go su -
lat la nul vet te igény be a tá mo ga tást, il let ve a mu lasz tá si
bír ság alap já ul szol gá ló cse lek ményt szán dé ko san, ille tõ -
leg is mé tel ten  valósítja meg, leg fel jebb öt évre ki zár ha tó
egyes tá mo ga tá sok igény be vé te lé bõl.

(2) Is mé tel ten  valósítja meg a cse lek ményt az, aki öt
éven be lül leg alább két al ka lom mal kö ve ti el a jog kö vet -
kez mény alap já ul szol gá ló cse lek ményt.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti jog kö vet kez -
mény idõ tar ta ma csök kent he tõ, il let ve al kal ma zá sá tól el
le het te kin te ni, ha az ügy fél a jog kö vet kez mény alap já ul
szol gá ló mu lasz tást utóbb pó tol ja.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti jog kö vet kez mény al kal ma -
zá sa ese tén jog sza bály ban, il let ve pá lyá za ti fel hí vást tar -
tal ma zó köz le mény ben kell meg ál la pí ta ni a tá mo ga tá sok
igény be vé te li le he tõ sé gé bõl  való ki zá rás sal érin tett tá mo -
ga tá sok kö rét.

Kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok
megsértése  miatti külön rendelkezések

73.  § (1) A köl csö nös meg fe lel te tés ha tá lya alá tar to zó
el len õr zés so rán fel vett jegy zõ könyv ben sze rep lõ meg -
állapítások szol gál nak ala pul a köl csö nös meg fe lel te té si
rend szer sza bá lya i nak meg sér té se  miatti jog kö vet kez -
mény nek.

(2) A köl csö nös meg fe lel te tés sza bá lya i nak meg sér té se
 miatti jog kö vet kez mény rõl a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv a tá mo ga tá si ké re lem rõl  szóló
ha tá ro zat ban ren del ke zik.

(3) A köl csö nös meg fe lel te tés sza bá lya i nak meg sér té se
 miatti jog kö vet kez mény nem érin ti az el len õr zést vég zõ
ál lam igaz ga tá si szerv kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze -
rint le foly ta tott ha tó sá gi el len õr zé se  miatti jog kö vet kez -
ményt.

(4) Amennyi ben bí ró ság vagy sza bály sér té si ha tó ság a
tá mo ga tás ra  való jo go sult ság meg ál la pí tá sá ról vagy a köl -
csö nös meg fe lel te tés sza bá lya i nak meg sér té se  miatti jog -
kö vet kez mény rõl ho zott ha tá ro za tot köve tõen olyan jog -
erõs ha tá ro za tot hoz, amely nek alap ján az érin tett re néz ve
hát rá nyo sabb jog kö vet kez mény len ne meg ál la pít ha tó,

ezen ha tá ro zat alap ján a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si 
tá mo ga tá si szerv hi va tal ból le foly ta tott el já rá sa so rán mó -
do sít ja jog kö vet kez ményt meg ál la pí tó ha tá ro za tát. A me -
zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a mó do -
sí tás ról a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott há -
rom éven be lül dönt het. A tá mo ga tás nak a mó do sí tott ha -
tá ro zat tal érin tett és már igény be vett ré sze jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.

VII. FEJEZET

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI

74.  § A tör vény ha tá lya alá tar to zó ál lam igaz ga tá si el já -
rá sok kö zül tár gyi il le ték men tes el já rás nak mi nõ sül nek:

a) az in téz ke dé sek ben  való rész vé tel lel,
b) a me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog ra  való jo go sult -

ság meg ál la pí tá sá val,
c) a nyil ván tar tás ba vé tel lel,
d) a me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog át ru há zá sá hoz

kap cso ló dó ha tó sá gi hoz zá já ru lás sal, va la mint
e) a ha tó sá gi en ge dé lye zés sel kap cso la tos el já rá sok.

VIII. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Mezõgazdasági vagyoni értékû jogok

75.  § (1) A me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jo gok nem -
ze ti tar ta lé kát ké pe zõ va gyo ni ér té kû jo gok a Ma gyar
 Állam tu laj do ná ban van nak. E va gyo ni ér té kû jo gok te kin -
te té ben a tu laj do no si jo go kat a Ma gyar Ál lam ne vé ben a
me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv gya -
ko rol ja. A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv e va gyo ni ér té kû jo go kat el kü lö ní tet ten ke ze li és
tart ja nyil ván.

(2) Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a nem ze ti
tar ta lék ból  való elsõ tu laj don szer zés té rí tés men te sen tör té -
nik.

(3) A me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog ide ig le nes át -
en ge dé se ese tén a jog tar tal mát ké pe zõ jo go sult sá gok
meg ha tá ro zott idõ tar tam ra azt il le tik meg, aki nek a ré szé re 
a jo got át en ged ték.

(4) A me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog meg ál la pí tá sá -
ra kü lön jog sza bály sze rint jo go sult ha tó ság ál tal ide ig le -
ne sen meg ál la pí tott me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog át -
ru há zá sa vagy ide ig le nes át en ge dé se sem mis.

76.  § (1) A me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jo gok át ru há -
zá sá ra vagy ide ig le nes át en ge dé sé re irá nyu ló szer zõ dést
tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni.
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(2) A me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog át ru há zá sá ról,
il let ve ide ig le nes át en ge dé sé rõl  szóló szer zõ dést vagy an -
nak mó do sí tá sát – jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban – az át ve võ a szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ ti zen öt na -
pon be lül kö te les a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv nek jó vá ha gyás cél já ból be nyúj ta ni.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a hoz zá be nyúj tott jó vá ha gyá si ké re lem rõl hat van
na pon be lül dönt. A jó vá ha gyás ról  szóló dön tés ki adá sá ig
az át adó vi se li a va gyo ni ér té kû jo gok kal járó kö te le zett sé -
ge ket.

(4) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a szer zõ dés jó vá ha gyá sát csak olyan kö rül mé nyek
fenn ál lá sa ese tén ta gad hat ja meg, ame lyek jó vá ha gyás
ese tén is a szer zõ dés ér vény te len sé gét ered mé nyez nék.

(5) Jog sza bály el ren del he ti, hogy va gyo ni ér té kû jog át -
ru há zá sá hoz jog kö vet kez mény, il let ve ked vez mény csak
ak kor al kal maz ha tó, ha a me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû
jog és a meg fe le lõ föld te rü let, ál lat ál lo mány ille tõ leg me -
zõ gaz da sá gi üzem (üzem rész) át ru há zá sa vagy át en ge dé se
ugyan azon szer zõ dés ke re té ben tör té nik.

(6) Az (5) be kez dés ren del ke zé se it meg fele lõen al kal -
maz ni kell a me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog ha tá ro zott
idõ re tör té nõ ide ig le nes át en ge dé se ese tén, fel té ve, ha a
me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog és a meg fe le lõ föld te -
rü let, ál lat ál lo mány vagy me zõ gaz da sá gi üzem (üzem rész) 
át en ge dé se ugyan azon idõ szak ra tör té nik.

Elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) igazolása

77.  § (1) Ha az ügy fél el há rít ha tat lan kül sõ okra hi vat -
ko zik, an nak fenn ál lá sát jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint kell iga zol nia.

(2) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az el há rít ha tat lan kül sõ ok meg lé tét in téz ke dé sen -
ként egye di leg, és a kö vet kez ménnyel oko za ti össze füg -
gés ben vizs gál ja, és dönt an nak el fo ga dá sá ról.

(3) Nem te kint he tõ jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga -
tás nak, ha az ügy fél kö te le zett sé gé nek el há rít ha tat lan kül -
sõ ok  miatt iga zol tan nem tud ele get ten ni.

A nemzeti hatáskörben nyújtott egyes támogatásokra
vonatkozó külön szabályok

78.  § (1) Egyes, köz vet le nül al kal ma zan dó kö zös sé gi
jogi ak tu sok ban meg ha tá ro zott me zõ gaz da sá gi, ha lá sza ti,
er dé sze ti és ag rár-vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga tá sok
csak az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re tör té nõ be je len tést köve -
tõen hir det he tõk meg.

(2) A mi nisz ter köz le ményt ad ki a for rás ki me rü lé sé rõl.

79.  § A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott bir tok -
össze vo ná si célú ter mõ föld vá sár lás tá mo ga tá sá val össze -
füg gés ben az ál lam ja vá ra el ide ge ní té si és ter he lé si ti lal -
mat kell az in gat lan-nyil ván tar tás ba be je gyez ni.

IX. FEJEZET

HATÁLYBA LÉPTETÕ ÉS ÁTMENETI
RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések

80.  § (1) Ez a tör vény – a 29.  § (3) be kez dé se és a
69–71.  §-ok ki vé te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik
na pon lép ha tály ba.

(2) A tör vény 29.  § (3) be kez dé se, va la mint 69–71.  §-a
a ki hir de té sét kö ve tõ negy ven ha to dik na pon lép ha tály ba.

(3) A tör vény ren del ke zé se it – a (2) és a (4) be kez dés -
ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – a tör vény ha tály ba lé pé sét
köve tõen in dult ügyek ben kell al kal maz ni az zal, hogy a
fo lya mat ban levõ ügyek te kin te té ben 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 EMOGA Ga ran cia részt em lít, azon 2007. ja nu ár
1-jé tõl EM GA-t kell ér te ni. Az EM VA-ból fo lyó sí tott tá -
mo ga tás igény be vé te li fel té te le it meg ál la pí tó ren de let ben
meg ha tá ro zott egyes in téz ke dé sek ese té ben a 2007. ja nu ár
1-jét köve tõen meg kez dett, és szám lá val iga zolt be ru há zás 
ese tén is igény be ve he tõ a tá mo ga tás.

(4) A nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott tá mo ga tá sok ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se ket a 2007. má jus 1. után in dult el já -
rá sok ban kell al kal maz ni. Az ezt meg elõ zõ en in dult el já rá -
so kat a ko ráb bi jog sza bá lyok ban fog lal tak alap ján kell be -
fe jez ni.

(5) A tör vény köl csö nös meg fe lel te tés re vo nat ko zó ren -
del ke zé se it kö te le zõ en a köz vet le nül al kal ma zan dó kö zös -
sé gi jogi ak tus ban meg ál la pí tott idõ pont tól kell alkal -
mazni.

Felhatalmazó rendelkezések

81.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy:
a) az EM GA-ból, az EM VA-ból, az EHA-ból tá mo ga -

tott in téz ke dé sek kel kap cso la tos pénz ügyi, szám vi te li, le -
bo nyo lí tá si, biz to sí ték ke ze lé si ren det,

b) az EM GA-ból fi nan szí ro zott in ter ven ci ós in téz ke -
dés le bo nyo lí tá si rend jét,

c) a me zõ gaz da sá gi, ha lá sza ti, er dé sze ti és vi dék fej -
lesz té si ál la mi tá mo ga tá sok Eu ró pai Bi zott ság ré szé re tör -
té nõ be je len té si rend jé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

d) a kül pi a ci in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak ál ta lá nos
sza bá lya it,

2007/38. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2499



e) a köl csö nös meg fe lel te tés kö ré be tar to zó el len õr zé -
sek be ve ze té sé vel kap cso la tos át me ne ti, il let ve azok le bo -
nyo lí tá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat,

f) az elekt ro ni kus ügy in té zés be ve ze té sé vel kap cso la -
tos sza bá lyo kat
ren de let ben ál la pít sa meg.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a me zõ gaz da -
sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szer vet ren de let ben ki -
je löl je.

(3) Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter arra, hogy:

a) a tör vény ha tá lya alá tar to zó egyes in téz ke dé sek
igény be vé te lé vel, az ah hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás -
sal, el já rá sok kal kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat,

b) a me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jo gok ki osz tá sá nak
rész le tes sza bá lya it, il let ve nem ze ti tar ta lé ká nak mér té két,

c) a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si szak ta nács adá si 
rend szer fel ál lí tá sá ra, mû kö dé sé re, va la mint a szak ta nács -
adók kép zett sé gé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

d) az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) be je len té sé vel 
és iga zo lá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat,

e) a he lyi ak ció cso por tok el is me ré si rend jé nek rész le -
tes sza bá lya it,

f) a nem ze ti vi dé ki há ló zat fel ál lí tá sá val kap cso la tos
rész le tes sza bá lyo kat,

g) az EMVA, il let ve az EHA ese tén al kal ma zan dó mo -
ni tor ing rész le tes sza bá lya it,

h) a pá lyá za ti el já rás rész le tes sza bá lya it,
i) a Me PAR és az ügy fél-blokk kap cso lat nyil ván tar tá -

sá nak rész le tes sza bá lya it
ren de let ben ál la pít sa meg.

(4) Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy a nem ze ti ha tás kör be tar to zó me zõ gaz da sá gi, 
ha lá sza ti, er dé sze ti és ag rár-vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo -
ga tás igény be vé te lé re vo nat ko zó, tör vény ben vagy kor -
mány ren de let ben nem sza bá lyo zott fel té te le ket ren de let -
ben ál la pít sa meg.

(5) Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter arra, hogy az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben
az át ru ház ha tó fel ada tok kö rét ren de let ben ál la pít sa meg,
to váb bá hogy a 11.  § (10) be kez dé se sze rin ti eset ben az
iga zo ló szer vet, az iga zo ló ha tó sá got, az el len õr zõ ha tó sá -
got, az át ru há zott fel ada tot el lá tó szer ve ze tet, a köz re mû -
kö dõ szer ve ze tet, az együtt mû kö dõ szer ve ze tet, a he lyi ak -
ció cso por tot és a nem ze ti vi dé ki há ló za tot – ha e szer vek,
szer ve ze tek fe lett az ala pí tói ille tõ leg irá nyí tá si jo go kat
más mi nisz ter gya ko rol ja, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben, az érin tett mi nisz ter rel együt -
tes – ren de let ben je löl je ki.

Módosuló jogszabályok

82.  § (1) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a gaz -
da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI. tör vény 12.  §-a
az aláb bi (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az ag rár ka ma rák, va la mint a Ma gyar Ag rár ka ma ra
egyes kö zös sé gi, il let ve nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott me -
zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, ha lá sza ti tá mo ga tá -
sok igény be vé te li jo go sult sá gát, va la mint az ezek kel
össze füg gõ va gyo ni ér té kû jo go kat érin tõ, a jo go sul tak kö -
zöt ti egyez ség kö tés elõ se gí té se ér de ké ben Egyez sé gi Ta -
ná cso kat mû köd tet het nek. Az Egyez sé gi Ta ná csok elõt ti
el já rás az érin tet tek ké rel me alap ján in dul. Az Egyez sé gi
Ta nács mû kö dé si rend jét, el já rá sá nak sza bá lya it, a díj fi ze -
tés rend jét a Ma gyar Ag rár ka ma ra ál la pít ja meg.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ter mõ -
föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény:

a) 3.  § u) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„u) a me zõ gaz da sá gi ter me lõk gaz da ság át adá si tá mo ga -

tá sa ke re té ben
1. me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé keny ség: nö vény ter -

me lé si, ál lat te nyész té si, ve gyes gaz dál ko dá si te -
vé keny ség,

2. me zõ gaz da sá gi ter me lõ: a gaz da ság át adá si tá mo -
ga tás be ve ze té sé rõl  szóló kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott egyé ni vál lal ko zó, õs ter me lõ, csa -
lá di gaz dál ko dó;”

b) 10.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ vá sár lá si jog nem áll
fenn a kö ze li hoz zá tar to zók [Ptk. 685.  § b) pont] és a tu laj -
do nos tár sak kö zöt ti adás vé tel ese tén, a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõk gaz da ság át adá si tá mo ga tá sa fel té te le ként meg -
valósuló ter mõ föld el adá sa ese tén, va la mint olyan kül te rü -
le ti föld rész let el adá sa ese tén, amely a tör vény ha tály ba lé -
pé sé ig zárt ker ti nek mi nõ sült.”

c) 10.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A me zõ gaz da sá gi ter me lõk gaz da ság át adá si tá mo -
ga tá sa fel té te le ként meg valósuló ter mõ föld ér té ke sí té se
ese tén a me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé keny sé get foly ta tó vá -
sár ló tu laj don jo gá nak in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zé se
irán ti ké rel mé hez mel lé kel ni kell a tá mo ga tás el nye ré sét
iga zo ló ok ira tot is.”

d) 19.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„(1) A ma gán sze mély ha szon bér lõ azon na li ha tállyal
fel mond hat ja a ha szon bér le tet, ha egész sé gi ál la po ta oly
mér ték ben rom lik meg, vagy csa lá di és élet kö rül mé nye i -
ben olyan tar tós vál to zás kö vet ke zik be, amely a ha szon -
bér let bõl ere dõ kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét aka dá lyoz -
za, to váb bá ab ban az eset ben, ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
a gaz da ság át adá si tá mo ga tást igény be ve szi.”

e) 21.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ ha szon bér le ti jog nem
áll fenn kö ze li hoz zá tar to zók [Ptk. 685.  § b) pont] kö zöt ti
ha szon bér le ti szer zõ dés ese té ben, a me zõ gaz da sá gi ter me -
lõk gaz da ság át adá si tá mo ga tá sa fel té te le ként meg valósuló 
ter mõ föld ha szon bér le te ese tén, va la mint olyan kül te rü le ti
föld rész let ha szon bér be adá sa ese tén, amely a tör vény ha -
tály ba lé pé sé ig zárt ker ti nek mi nõ sült.”
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(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a sze mé lyi
jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény:

a) 3.  §-ának 72. pont p) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság:]
„p) a ter mõ föld rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott me -

zõ gaz da sá gi ter me lõ, an nak se gí tõ csa lád tag ja, al kal ma -
zott ja ré szé re kü lön jog sza bály alap ján jut ta tott gaz da ság -
át adá si tá mo ga tás egy hó nap ra esõ össze gé nek a havi mi -
ni mál bért meg nem ha la dó ré sze.”

b) 7.  §-a (1) be kez dé sé nek t) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[A jö ve de lem ki szá mí tá sá nál nem kell figye lembe ven ni
a kö vet ke zõ be vé te le ket]

„t) a ter mõ föld rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott me -
zõ gaz da sá gi ter me lõ gaz da ság át adá si tá mo ga tá sa jo go -
sult sá ga fel té te le ként meg valósuló ter mõ föld ér té ke sí té sé -
bõl szár ma zó be vé telt;”

(4) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az il le té -
kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 17.  §-a (1) be kez dé -
sé nek h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Men tes az aján dé ko zá si il le ték alól:]
„h) ter mõ föld meg szer zé se aján dé ko zás sal a ter mõ föld -

rõl  szóló tör vény 3.  §-a u) pont já nak 2. al pont já ban meg -
ha tá ro zott me zõ gaz da sá gi ter me lõk gaz da ság át adá si tá -
mo ga tá sa fel té te le ként,”

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a tár sa da -
lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak -
ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi
LXXX. tör vény:

a) 4.  § a) pont já nak 9. al pont ja ha tá lyát vesz ti;
b) 16.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a kö vet -

ke zõ ren del ke zés lép:
[Egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sult – az e tör vény

sze rint biz to sí tott, ille tõ leg a 13.  § sze rint egész ség ügyi
szol gál ta tás ra jo go sult sze mé lye ken túl – az, aki]

„h) rend sze res szo ci á lis se gély ben, idõs ko rú ak já ra dé -
ká ban, ápo lá si díj ban, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ban,
mun ka nél kü li ek jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sá ban ré sze sül”

c) 22.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A 4.  § a) pont 4–5. al pont já ban meg je lölt fog lal -
koz ta tót az ál lás ke re sé si tá mo ga tás után a 19.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott mér té kû tár sa da lom biz to sí tá si já -
ru lék meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge, az ápo lá si díj össze -
ge után a 19.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té kû
nyug díj biz to sí tá si já ru lék meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge
ter he li.”

d) 26.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A gyer mek gon do zá si díj ban, gyer mek gon do zá si
se gély ben, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ban, ápo lá si díj ban, 
mun ka-re ha bi li tá ci ós díj ban ré sze sü lõ sze mély a díj, se -
gély, tá mo ga tás össze ge után nyug díj já ru lé kot (tag dí jat)
fi zet. A sa ját jogú nyug díj ban, va la mint a reá irány adó

öreg sé gi nyug díj kor ha tárt be töl tött, öz ve gyi nyug díj ban
ré sze sü lõ sze mély a gyer mek gon do zá si se gély, az ápo lá si
díj, va la mint a mun ka-re ha bi li tá ci ós díj után nyug díj já ru -
lé kot (tag dí jat) nem fi zet. A rok kant sá gi, bal ese ti rok kant -
sá gi nyug díj ban, va la mint a reá irány adó öreg sé gi nyug díj -
kor ha tárt be töl tött, öz ve gyi nyug díj ban ré sze sü lõ sze mély
a fo lyó sí tó szerv hez be nyúj tott nyi lat ko za tá val azon ban
vál lal hat ja a nyug díj já ru lék fi ze té sét.”

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a tár sa da -
lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör -
vény:

a) 22.  §-ának (1) be kez dés d) pont ja ha tá lyát vesz ti;
b) 38.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö vet -

ke zõ ren del ke zés lép:
[Szol gá la ti idõ ként kell to váb bá figye lembe ven ni]
„f) a mun ka nél kü li-já ra dék, a vál lal ko zói já ra dék, a

nyug díj elõt ti mun ka nél kü li-se gély, az ál lás ke re sést ösz -
tön zõ jut ta tás, a ke re set pót ló jut ta tás fo lyó sí tá sá nak idõ -
tar ta mát, ha az elõ írt nyug díj já ru lé kot meg fi zet ték,”

Hatályukat vesztõ jogszabályok

83.  § (1) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti:

a) az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI. tör -
vény 32.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja;

b) 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;

c) 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 mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi X. tör vény;

d) 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 mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi CLVIII. tör vény;

e) a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 135.  § (3) be -
kez dé se;

f) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi
LXXIV. tör vény.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

84.  § E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sát szol gál ja:
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a) a Ta nács 386/90/EGK ren de le te (1990. feb ru ár 12.)
a vissza té rí tés ben vagy egyéb tá mo ga tás ban ré sze sü lõ me -
zõ gaz da sá gi ter mé kek ki vi te le so rán vég zett el len õr zés rõl;

b) a Ta nács 659/1999/EK ren de le te (1999. már ci us 22.) 
az EK-Szer zõ dés 93. cik ké nek al kal ma zá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról;

c) a Ta nács 1493/1999/EK ren de le te (1999. má jus 17.)
a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl;

d) a Ta nács 1605/2002/EK EURATOM ren de le te
(2002. jú ni us 25.) az Eu ró pai Kö zös sé gek ál ta lá nos költ -
ség ve té sé re al kal ma zan dó költ ség ve té si ren de let rõl;

e) a Ta nács 1782/2003/EK ren de le te (2003. szep tem -
ber 29.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá -
mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a
2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK ren de le tek mó do sí tá sá ról;

f) a Ta nács 1788/2003/EK ren de le te (2003. szep tem ber 
29.) a tej, és tej ter mék ága zat ban il le ték meg ál la pí tá sá ról;

g) a Ta nács 1290/2005/EK ren de le te (2005. jú ni us 21.)
a kö zös ag rár po li ti ka fi nan szí ro zá sá ról;

h) a Ta nács 1698/2005/EK ren de le te (2005. szep tem -
ber 20.) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról;

i) a Ta nács 1198/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 27.)
az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap ról;

j) a Bi zott ság 800/1999/EK ren de le te (1999. áp ri lis
15.) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek után járó ex port vissza té rí -
té si rend szer al kal ma zá sa kö zös rész le tes sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról;

k) a Bi zott ság 794/2004/EK ren de le te (2004. áp ri lis
21.) az EK-Szer zõ dés 93. cik ké nek al kal ma zá sá ra vo nat -
ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló
659/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról;

l) a Bi zott ság 795/2004/EK ren de le te (2004. áp ri lis
21.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá -
mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo -
ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló 1782/2003/EK ta -
ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott egy sé ges tá mo ga tá si
rend szer vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról;

m) a Bi zott ság 796/2004/EK ren de le te (2004. áp ri lis
21.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá -
mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo -
ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló 2003. szep tem ber
29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl csö nös
meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint in teg rált igaz ga tá si és
el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról;

n) a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le te (2004. ok tó ber
29.) az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és IVa. cí me i -
ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá

 pihentetett te rü let alap anyag-ter me lés re  való hasz ná la tát
il le tõ en ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes sza -
bá lyo zá sá ról;

o) a Bi zott ság 1860/2004/EK ren de le te (2004. ok tó ber
6.) az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a cse kély össze gû
(de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról a me zõ -
gaz da sá gi és ha lá sza ti ága zat ban;

p) a Bi zott ság 885/2006/EK ren de le te (2006. jú ni us
21.) az 1290/2005/EK ta ná csi ren de let nek a ki fi ze tõ ügy -
nök sé gek és más tes tü le tek akk re di tá ci ó ja és az EMGA és
az EMVA szám lá i nak el szá mo lá sa te kin te té ben tör té nõ al -
kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá -
ról;

q) a Bi zott ság 1320/2006/EK ren de le te (2006. szep -
tem ber 5.) az 1698/2005/EK ren de let ben elõ írt vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tás ra tör té nõ át me net sza bá lya i nak meg ál -
la pí tá sá ról;

r) a Bi zott ság 1974/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 15.) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról
 szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si 
sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról;

s) a Bi zott ság 1848/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 14.) a kö zös ag rár po li ti ka fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör -
tént sza bály ta lan sá gok ról és té ve sen ki fi ze tett össze gek
be haj tá sá ról, to váb bá egy in for má ci ós rend szer e té ren tör -
té nõ lét re ho zá sá ról, va la mint az 595/91/EGK ta ná csi ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl;

t) a Bi zott ság 1975/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 7.) a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si in téz ke dé sek re vo nat -
ko zó el len õr zé si el já rá sok, va la mint a köl csö nös meg fe lel -
te tés vég re haj tá sa te kin te té ben az 1698/2005/EK ta ná csi
ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi XVIII.
tör vény

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság
között az egymás nevében a vízumok

kiadásában diplomáciai és konzuli képviseleteik
útján történõ kölcsönös eljárásról  szóló

 Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zött az
egy más ne vé ben a ví zu mok ki adá sá ban dip lo má ci ai és
kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö nös el já rás ról
 szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö te -
le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 26-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2.  § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel
 kihirdeti.

3.  § A Meg ál la po dás hi te les szö ve ge és an nak hi va ta los
ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement
between the Republic of Austria and the Republic
 of Hungary on the mutual representation by their

diplomatic and consular missions in processing visas

Article 1

(1) The Contracting Parties may represent each other as
provided by this Agreement and as specified by
implementing agreements according to Article 5 in
processing visas to the extent of providing information on
visa applications, arranging appointments, receiving and
forwarding applications and supporting documents,
recording data – including biometric data – and collecting
administrative fees.

(2) Acting under Paragraph (1), the diplomatic and
consular missions of the Contracting Parties shall render
each other all appropriate assistance. At locations where
only one of the Contracting Parties has a mission, that
mission shall give assistance to the mission of the other
Contracting Party competent for that location.

(3) From the date of application of all parts of the
Schengen Acquis to the Republic of Hungary, the
Contracting Parties represent each other in processing
uniform visas in accordance with the provisions of this
Agreement.

Article 2

Acting under Article 1, the relevant legal norms of the
European Union, including Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of the Council of 24 October
1995 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement of
such data, as well as those of the representing Party shall
be applicable, and the interests of the represented Party
shall be taken into account.

Article 3

Acting under Article 1 Paragraph (1), the diplomatic
and consular missions of the representing Party may have
consultations with the mission competent for that location
or the Foreign Ministry of the represented Party.

Article 4

Acting under Article 1, the representing Party shall act
as diligently as if processing visas on its own behalf.

However, there is no liability of one Contracting Party for
activities performed on behalf of the other Contracting
Party.

Article 5

Implementing agreements between the Foreign
Ministries of the Contracting Parties shall designate the
diplomatic and consular missions to which this Agreement 
shall be applied as well as the necessary technical and
financial details of the cooperation and rules relating to
data protection. The Contracting Parties shall jointly
notify the host country concerned.

Article 6

This Agreement shall enter into force on the first day of
the month after the Contracting Parties notified each other
through diplomatic channels that their constitutional
requirements for the entry into force have been fulfilled.

Article 7

This Agreement may be applied provisionally if the
Contracting Parties notified each other through diplomatic
channels that the requirements for the provisional
application have been fulfilled.

Article 8

This Agreement is concluded for an unlimited period. It
may be terminated at any time by a notification through
diplomatic channels by either Contracting Party. In case of 
termination, the Agreement remains in force for ninety
(90) days following the receipt of the notification by the
other Contracting Party.

Article 9

The Cont rac ting Par ti es may sus pend the app li ca ti on of
this Ag re e ment wholly or partly at any time. The start ing
and clo sing date of the sus pen si on shall be no ti fi ed
thro ugh dip lo ma tic chan nels and shall be co me ef fec ti ve
thirty (30) days af ter no ti fi ca ti on, un less ag re ed otherwise
by the Contracting Parties.

Done in Vi en na on March 6, 2007 in two ori gi nals in the 
Eng lish lan gu a ge.

(Aláírások)
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Megállapodás
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság
között az egymás nevében a vízumok kiadásában
diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ

kölcsönös eljárásról

1. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás és an nak
5. cik ké ben meg ha tá ro zott vég re haj tá si meg ál la po dás ren -
del ke zé se i nek meg fele lõen el jár hat nak egy más ne vé ben a
ví zu mok ki adá sá ra irá nyu ló el já rás ban, a ví zu mok ki adá -
sá ra vo nat ko zó in for má ció nyúj tá sa, idõ pont egyez te té se,
ké rel mek és tá mo ga tó do ku men tu mok át vé te le és to váb bí -
tá sa, ada tok rög zí té se – ide ért ve a bio met ri kus ada to kat
is –, va la mint az el já rá si dí jak be vé te le zé se te kin te té ben.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sei alap ján el jár va a
Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tei min -
den meg fe le lõ mó don se gí tik egy mást. Azo kon az ál lo -
más he lye ken, ahol csak az egyik Szer zõ dõ Fél nek van
kép vi se le te, ez a kép vi se let se gít sé get nyújt a má sik Szer -
zõ dõ Fél he lyi leg ille té kességgel ren del ke zõ kép vi se le té -
nek.

(3) A Schen gen ac qu is-nak a Ma gyar Köz tár sa ság vo -
nat ko zá sá ban tör té nõ tel jes al kal ma zá sa nap já tól kezdõ -
dõen a Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás rendelkezé -
seinek meg fele lõen jár nak el egy más ne vé ben az egy sé ges
ví zum ki adá sá ra irá nyu ló el já rás ban.

2. Cikk

Az 1. cikk ren del ke zé sei alap ján el jár va az Eu ró pai
Unió vo nat ko zó sza bá lya it, ide ért ve az Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács 1995. ok tó ber 24-én kelt, a sze mé lyes ada tok
fel dol go zá sa vo nat ko zá sá ban az egyé nek vé del mé rõl és az 
ilyen ada tok sza bad áram lá sá ról  szóló 95/46/EK irány el -
vét is, va la mint a kép vi se le tet el lá tó Fél jog sza bá lya it kell
al kal maz ni, a kép vi selt Fél ér de ke i nek figye lembevétele
mel lett.

3. Cikk

Az 1. cikk (1) be kez dé se ren del ke zé sei alap ján el jár va a
kép vi se le tet el lá tó Fél dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te
kon zul tál hat a kép vi selt Fél te rü le ti leg ille té kes kül kép vi -
se le té vel vagy an nak Kül ügy mi nisz té ri u má val.

4. Cikk

Az 1. cikk ren del ke zé sei alap ján el jár va a kép vi se le tet
el lá tó Fél ugyan olyan gon dos sá got ta nú sít a ví zu mok ki -
adá sá ra irá nyu ló el já rás ban, mint ha sa ját ne vé ben foly tat -

ná le az el já rást. Mind emel lett az egyik Szer zõ dõ Fél tõl át -
vál lalt te vé keny sé ge te kin te té ben a má sik Szer zõ dõ Fél
nem tar to zik fe le lõs ség gel.

5. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek Kül ügy mi nisz té ri u mai vég re haj tá si
meg ál la po dá sok ke re té ben ki je lö lik azo kat a dip lo má ci ai
és kon zu li kép vi se le te ket, ame lyek re a Meg ál la po dás vo -
nat ko zik, va la mint meg ha tá roz zák az együtt mû kö dés
szük sé ges tech ni kai és pénz ügyi rész let sza bá lya it, il let ve
az adat vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyo kat. A Szer zõ dõ Fe -
lek együt te sen ér te sí tik a fo ga dó or szá got.

6. Cikk

Je len Meg ál la po dás az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba, amely ben a Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tet ték
egy mást ar ról, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez
szük sé ges al kot má nyos fel té te le ket tel je sí tet ték.

7. Cikk

Je len Meg ál la po dás ide ig le ne sen al kal ma zás ra ke rül -
het, ha a Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tet ték egy mást ar ról,
hogy az ide ig le nes al kal ma zás hoz szük sé ges fel té te le ket
tel je sí tet ték.

8. Cikk

A je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól. Azt bár -
me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton kül dött ér te sí tés sel
bár mi kor fel mond hat ja. Fel mon dás ese tén a Meg ál la po dás 
ki lenc ven (90) na pig ma rad ha tály ban, azt köve tõen, hogy
a má sik Szer zõ dõ Fél az ér te sí tést kéz hez vet te.

9. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás al kal ma zá sát
bár mi kor, rész ben vagy egész ben fel füg geszt he tik. A fel -
füg gesz tés kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját dip lo má ci ai úton
kell kö zöl ni, és az az ér te sí tés kül dé sét kö ve tõ har minc nap 
el tel té vel vá lik al kal maz ha tó vá, amennyi ben a Szer zõ dõ
Fe lek er rõl más ként meg nem ál la pod nak.

Ké szült Bécs ben, 2007. már ci us 6-án an gol nyel ven, két 
ere de ti pél dány ban.

(Aláírások)”
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4.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Meg ál la po dás nak a
7. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ dõ en tör té nõ
ide ig le nes al kal ma zá sát.

5.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a a Meg ál la po dás 7. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E tör vény 4.  §-a, va la mint 5.  § (4) be kez dé se a Meg -
ál la po dás 6. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá lyát
vesz ti.

(4) E tör vény ha tá lyát vesz ti, ha a má sik Szer zõ dõ Fél
ar ról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá got, hogy nem kí ván a
Meg ál la po dás ban ré szes fél lé vál ni.

(5) A Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
va la mint a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tok
nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter azok
 ismertté vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék -
ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(6) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

20/2007. (III. 30.) FVM
rendelete

az egyes állati eredetû melléktermékek
ártalmatlanításának támogatásáról

Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi CXIV.
tör vény 10.  § (2) be kez dé se b) pont já nak ba) alpont jában
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és
 vidékfejlesztési mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §-ának a) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

E ren de let vo nat ko zá sá ban:
a) ál la ti hul la: az el hul lott, le ölt, hal va szü le tett ál lat,

a ve télt mag zat és mag zat bu rok vagy bár mi lyen ok ból meg 
nem szü le tett ál lat, ide nem ért ve az em ber i fo gyasz tás cél -
já ból le vá gott ál la to kat;

b) ál la ti ere de tû mel lék ter mék: a nem em ber i fo gyasz -
tás ra szánt ál la ti mel lék ter mé kek re vo nat ko zó egész ség -
ügyi elõ írások meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2002. ok tó ber 3-i
1774/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: 1774/2002/EK ren de let) 2. cikk (1) be -
kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ál la ti ere de tû anya gok,
be le ért ve az ál la ti hul lát is;

c) ál la ti ere de tû mel lék ter mé ket ke ze lõ és fel dol go zó
üzem: az 1774/2002/EK ren de let I. mel lék le té nek 9. és
11. pont já ban meg ha tá ro zott lé te sít mény, amely mû kö dé -
sét a te lep hely sze rint ille té kes ál lat-egész ség ügyi ha tó ság
en ge dé lyez te;

d) ál la ti ere de tû mel lék ter mé ket ége tõ üzem: az
1774/2002/EK ren de let I. mel lék le te 32. pont já ban meg -
ha tá ro zott lé te sít mény, amely mû kö dé sét a te lep hely sze -
rint ille té kes ál lat-egész ség ügyi ha tó ság en ge dé lyez te;

e) gyûj tõ át ra kó te lep: az 1774/2002/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let I. mel lék le te 8. pont já ban meg -
határozott lé te sít mény, amely mû kö dé sét a te lep hely sze -
rint ille té kes ál lat-egész ség ügyi ha tó ság en ge dé lyez te;

f) ál lat tar tó: az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi
CLXXVI. tör vény 2.  § 14. pont já ban meg ha tá ro zott ter mé -
sze tes sze mély, jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li
 társaság;

g) ille té kes ál lat-egész ség ügyi ha tó ság: Mezõgazda -
sági Szak igaz ga tá si Hi va tal;

h) mi nisz té ri um: Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um;

i) tárgy év: az ár tal mat la ní tá si költ sé gek fel me rü lé sé -
nek éve.

2.  §

E ren de let alap ján tá mo ga tás ve he tõ igény be az ál la ti
ere de tû mel lék ter mé kek ár tal mat lan ná té te le so rán fel me -
rült költ sé gek hez a 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti mér ték ben,
a meg ha tá ro zott mennyi sé gi ke re tig.

3.  §

(1) A tá mo ga tás igény be vé te lé re a 4.  § (1) be kez dé sé -
ben fel so rolt ál la tok hul lá ja után az az ál lat tar tó jo go sult,
aki/amely

a) az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja magyar -
országi 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
vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let sze rin ti
re giszt rá ci ós kö te le zett sé gé nek ele get tett,

b) nyi lat ko zik, hogy nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy
vég el szá mo lá si, va la mint vég re haj tá si el já rás alatt,

c) nyi lat ko zik, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-,
tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá sa nincs,
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d) nyi lat ko zik, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség -
ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zik,

e) ren del ke zik az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság ál tal
 kiadott mû kö dé si en ge déllyel,

f) az ál la ti ere de tû mel lék ter mé kek ár tal mat la ní tá sá ra
vo nat ko zó, il let ve ez zel kap cso la tos kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott nyil ván tar tá si kö te le zett sé gé nek ele get
tesz.

(2) Az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti kö te le zett ség tel je -
sí té sét az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság el len õr zi.

4.  §

(1) A tá mo ga tás össze ge egy sé ge sen 8 Ft/kg, amely
a) ser tés tar tó te le pen ke let ke zett ál la ti hul la ese té ben

éven te leg fel jebb 13 000 000 kg hul la,
b) mar ha tar tó te le pen ke let ke zett ál la ti hul la ese té ben

éven te leg fel jebb 11 000 000 kg hul la,
c) ba rom fi tar tá si (kel te tõ-, szü lõ pár tar tó-, baromfi -

nevelõ-, il let ve ét ke zé si to jást ter me lõ ba rom fi) te le pen
 keletkezett ál la ti hul la ese té ben éven te leg fel jebb
10 000 000 kg hul la,

d) nyúl tar tó te le pen ke let ke zett ál la ti hul la ese té ben
éven te leg fel jebb 500 000 kg hul la,

e) juh és kecs ke ál lat tar tó te le pen ke let ke zett ál la ti hul -
la ese té ben össze sen éven te leg fel jebb 500 000 kg hul la
után ve he tõ igény be.

(2) A tá mo ga tás alap já ul szol gá ló ál la ti ere de tû mel lék -
ter mék ár tal mat la ní tá sá ból adó dó költ sé ge ket szám lá val
vagy az ál lat tar tó sa ját tu laj do ná ban lévõ ál la ti ere de tû
mel lék ter mé ket ke ze lõ és fel dol go zó, il let ve ége tõ üzem
ese tén bel sõ el szá mo lá si bi zony lat tal iga zol ni kell.

(3) A tá mo ga tás szem pont já ból ár tal mat la ní tás nak
 minõsül a ma gyar or szá gi ál lat tar tó te le pe ken ke let ke zõ
 állati hul la ár tal mat la ní tá sa ál la ti ere de tû mel lék ter mé ket
ke ze lõ és fel dol go zó üzem ben, il let ve ál la ti ere de tû mel -
lék ter mé ket ége tõ üzem ben. Ár tal mat la ní tás nak mi nõ sül
az egyéb üzem ben tör té nõ ár tal mat la ní tás is, amennyi ben
ezt az 1774/2002/EK ren de let alap ján az ille té kes ál lat-
egész ség ügyi ha tó ság en ge dé lyez te, és az erre vo nat ko zó
iga zo lá sát a tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ták.

(4) Az ál la ti hul lát az ál la ti ere de tû mel lék ter mé ket
 kezelõ és fel dol go zó üzem nek, az ál la ti ere de tû mel lék ter -
mé ket ége tõ üzem nek, gyûj tõ-át ra kó te lep nek vagy az ille -
té kes ál lat-egész ség ügyi ha tó ság ál tal en ge dé lye zett szál lí -
tó nak kell át ad ni.

(5) E ren de let mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si ké rel met
ál lat fa jon ként kü lön ki tölt ve a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -

fej lesz té si Hi va tal Köz pont já hoz (a továb biak ban: MVH)
sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj ta ni, amely hez
csa tol ni kell:

a) a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott en ge déllyel ren -
del ke zõ szer ve zet tõl szár ma zó el szál lí tá si iga zo lás má so -
la tát,

b) a (2) be kez dés sze rin ti szám lák, az ár tal mat la ní tá si
költ sé gek ki fi ze té sét iga zo ló bi zony la tok má so la tát, va la -
mint a bel sõ el szá mo lá si bi zony lat má so la tát.

(6) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel me ket fo lya ma to san
 fogadja az (1) be kez dés a)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott
mennyi sé gi ke ret ki me rü lé sé ig, de leg ké sõbb a tárgy évet
kö ve tõ feb ru ár 15-ig. E ke ret ki me rü lé se, il let ve a ha tár -
idõn túl be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH el uta -
sít ja. A ke ret ki lenc ven szá za lé kos, majd tel jes ki me rü lé sét
köve tõen az MVH tá jé koz tat ja a mi nisz té ri u mot.

(7) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel mek tár gyá ban ho zott
dön té sek rõl ha von ta tá jé koz tat ja a mi nisz té ri u mot.

(8) Amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem nem fe le l meg az
e ren de let ben elõ írt fel té te lek nek, vagy más ok ból ki egé -
szí tés re, ki ja ví tás ra szo rul, az MVH az ügy fe let egy sze ri
al ka lom mal a hi á nyok meg je lö lé se mel lett ti zen öt na pos
ha tár idõ ki tû zé sé vel a hi bák ki ja ví tá sá ra, il let ve a hi á nyos -
sá gok pót lá sá ra szó lít ja fel. A hi ány pót lás nak a fel szó lí tás -
ban meg ha tá ro zott mó don és ha tár idõ ben kell ele get ten ni.
Hi ány pó tolt ké rel mek ese té ben az el bí rá lás sor rend jét a
ma ra dék ta lan hi ány pót lás be nyúj tá sá nak idõ pont ja ha tá -
roz za meg.

5.  §

(1) A tá mo ga tás az ál la mi adó ha tó ság tól igé nyel he tõ
a 4.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás ról  szóló
dön tés csa to lá sá val.

(2) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás fo lyó sí -
tá sát az ál la mi adó ha tó ság a 10032000-01905520 szá mú
APEH Pi ac fej lesz té si tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá si szám lá -
ról tel je sí ti.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

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 20/2007. (III. 30.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
az egyes állati eredetû melléktermékek ártalmatlanításának támogatásához

Benyújtás helye:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H–1385 Budapest 62., Pf. 867

1. Az ügy fél ada tai:

 Ügy fél neve: ............................................................................................................... Tel.: .....................................

MVH Re giszt rá ci ós szá ma: 

Adó szá ma:   

Adó azo no sí tó jele: 

Lak hely/szék hely címe:  ....................................... (hely ség) ............................. út/utca/tér ............. hsz.

Le ve le zé si címe:  ................................................. (hely ség) ............................. út/utca/tér ............. hsz.

 Fe le lõs ve ze tõ neve: ........................................................................................ Tel.: ................................................

 Fe le lõs ügy in té zõ neve: ................................................................................... Tel.: ................................................

2. A tá mo ga tást az ál lat tar tó te le pen ke let ke zett ál la ti ere de tû mel lék ter mé kek (ál la ti hul lák) ár tal mat lan ná té te lé nek
költ sé gei után ké rem:

(FIGYELEM! AMENNYIBEN TÖBB ÁLLATFAJRA VONATKOZÓAN KÍVÁN TÁMOGATÁST IGÉNYBE
VENNI, AKKOR ÁLLATFAJONKÉNT KÜLÖN TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA SZÜKSÉGES)

Ár tal mat la ní tott ál la ti hul la
meg ne ve zé se

Tá mo ga tás mér té ke
(8 Ft/kg)

Ár tal mat la ní tott ál la ti hul lák
mennyi sé ge (kg)

Igé nyelt tá mo ga tás össze ge
(Ft)

3. Nyi lat ko za tok:

3.1. Nyi lat ko zom, hogy nem ál lok csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si vagy vég re haj tá si el já rás alatt.

3.2. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.

3.3. Alul írott hoz zá já ru lok, hogy a tá mo ga tás ra való jo go sult ság el len õr zé se és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa cél já ból az
Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos
Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár Rt. az ál ta lam kö zölt ada ta i mat
fel hasz nál ják.

3.4.  Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

3.5. Nyi lat ko zom, hogy ren del ke zem az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság ál tal ki adott mû kö dé si en ge déllyel.

3.6. Nyi lat ko zom, hogy az ál la ti ere de tû mel lék ter mé kek ár tal mat la ní tá sá ra vo nat ko zó, il let ve ez zel kap cso la tos kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tá si kö te le zett ség nek ele get te szek.
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Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról

Szám la szám
Ár tal mat la ní tott

ál la ti hul la
meg ne ve zé se

Ár tal mat la ní tott
ál la ti hul lák

mennyi sé ge (kg)

Ár tal mat la ní tás
költ sé ge (Ft)

Ki fi ze té si bi zony la ton sze rep lõ
Ki fi ze tés dá tu ma

bi zony lat szám ki fi ze tett összeg

.....

.....

.....

.....

.....

Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le te ken fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

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

...............................................................
ké rel me zõ (cég sze rû) alá írá sa

Mel lék let:

1. Az ár tal mat la ní tá si költ sé ge ket iga zo ló szám lák má so la tai, ha az igény lõ ön ma ga is ren del ke zik a ren de let sze rin ti
mû kö dé si en ge déllyel, a bel sõ el szá mo lá si bi zony lat má so la tát (Anyag moz ga tá si bel sõ bi zony lat-pár ese tén a ki adá si és
a be vé te li ol dal is szük sé ges).

2. Az ár tal mat la ní tá si költ sé ge ket iga zo ló szám lák ki fi ze té sét iga zo ló bi zony la tok má so la tai.
3. Az ál la ti ere de tû mel lék ter mék ke ze lé si en ge déllyel ren del ke zõ szer ve zet tõl szár ma zó el szál lí tá si iga zo lás má so la ta.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

21/2007. (III. 30.) FVM
rendelete

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai
Unió által társfinanszírozott mezõgazdasági területek

erdõsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének
részletes szabályairól  szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM

rendelet módosításáról

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 se b)–c) 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 b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján az Eu ró pai
Unió ál tal társ fi nan szí ro zott me zõ gaz da sá gi te rü le tek
 erdõsítéséhez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le -

tes sza bá lya i ról  szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a je len le gi
(2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez dés re vál to zik:

„(2) A jó vá ha gyott te le pí té si terv ben rög zí tett fel té te lek -
tõl való bár mi ne mû el té rést a terv mó do sí tá sá nak egy ide jû
be nyúj tá sá val az ügy fél elõ ze tesen kö te les írás ban be je len -
te ni az ille té kes er dé sze ti ha tó ság nak, mely a terv mó do sí -
tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl ha tá ro zat ban dönt.”

2.  §

Az R. ki egé szül a kö vet ke zõ 9/A.  §-sal:
„9/A.  § A tá mo ga tá si idõ sza kot köve tõen 5 éven be lül az 

er dé sze ti ha tó ság hely szí ni szem lét tart hat. Amennyi ben
en nek so rán azt ta pasz tal ja, hogy a tá mo ga tá si cél tól el tér -
tek, úgy er rõl ér te sí ti a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va talt (a továb biak ban: MVH).”

3.  §

Az R. 10.  § (3) be kez dé se c)–d) pont já nak he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép, és a be kez dés a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:



[(3) Az er dõ te le pí tés ápo lá sa el fo gad ha tó sá gá nak szak -
mai fel té te lei:]

„c) a har ma dik év ben a fõ fa faj leg alább 2 éves egye de i -
nek egyed szá ma el éri az elsõ ki vi tel re ter ve zett egyed szám 
70%-át, véd er dõk ese té ben az 50%-át,

d) az ötö dik év ben a fõ fa faj leg alább 3 éves egye de i nek 
egyed szá ma el éri az elsõ ki vi tel re ter ve zett egyed szám
70%-át, véd er dõk ese té ben az 50%-át, az elegy arány a jó -
vá ha gyott cél ál lo mány tí pus nak meg fe lel, és pót lást leg -
késõbb az elõ zõ te nyé sze ti idõ szak ban haj tot tak vég re a
 területen,

e) a tá mo ga tás ra jo go sult kö te les éven te gon dos kod ni
ar ról, hogy má jus 31. és au gusz tus 31. kö zött a so rok és a
sor kö zök nö vény ze té nek – ide nem ért ve a te le pí tett cse -
me té ket – ma gas sá ga ne ha lad ja meg a 40 cen ti mé tert.”

4.  §

Az R. ki egé szül a kö vet ke zõ 15/A.  §-sal:
„15/A.  § (1) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or)

 bekövetkezésének té nyét a tu do más szer zés tõl szá mí tott
15 mun ka na pon be lül az ügy fél nek be kell je len te nie az
MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon a te rü le ti -
leg ille té kes er dé sze ti ha tó ság hoz.

(2) A ké re lem hez mel lék let ként csa tol ni kell az ügy fél
nyi lat ko za tát, amely ben a prog ram foly ta tá sát vagy a kö te -
le zett ség aló li men te sí té sét kéri a vis ma i or ese ménnyel
érin tett te rü le tek re.

(3) Amennyi ben az MVH a vis ma i or ké re lem nek helyt
ad, és az ügy fél be nyúj tott nyi lat ko za tá ban a vis mai or ral
érin tett te rü le te ken a prog ram foly ta tá sát:

a) vál lal ja, úgy az adott évi tá mo ga tás ki fi ze tés re ke rül, 
és a te le pí tést pó tol nia kell. Az új ra te le pí tés sel járó költ sé -
ge ket az ügy fél vi se li. Az új ra te le pí tés sel érin tett te rü le -
tek re a 10.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te le ket az új ra te le pí -
tés tõl szá mí tott 3., il let ve 5. évre kell tel je sí te ni;

b) nem vál lal ja, úgy az adott évi tá mo ga tás ki fi ze tés re
ke rül, és a vis mai or ral érin tett te rü le tek re vo nat ko zó an az
e ren de let ben elõ írt jo go sult sá ga és to váb bi kö te le zett sé ge
meg szû nik.”

5.  §

Az R. 16.  §-ának (5) be kez dé se ki egé szül a kö vet ke zõ
c) pont tal:

[(5) A ki fi ze té si ké re lem va la mennyi tá mo ga tá si for ma
ese tén az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon, az
MVH ne vé ben el já ró er dé sze ti ha tó ság nál nyújt ható be]

„c) 2007. év ben áp ri lis 1-jé tõl má jus 31-ig.”

6.  §

Az R. 17.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

(A fel vett tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo -
ga tás nak mi nõ sül:)

„c) ha a tá mo ga tás ra jo go sult a tá mo ga tá si idõ szak alatt
vagy azt kö ve tõ 5 év ben a tá mo ga tás ere de ti cél ját meg -
változtatja.”

7.  §

Az R. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge he lyé -
be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(1) Ha az er dõ sí tés elsõ évé ben az er dõ te le pí tés nem
az en ge dé lye zett er dõ te le pí té si ké re lem ben el fo ga dott cél -
ál lo mánnyal, vagy az en ge dé lyez et tõl lé nye ge sen el té rõ
tech no ló gi á val va ló sul meg, il let ve az adott er dõ rész let
vo nat ko zá sá ban a tá mo ga tás ra jo go sult az er dõ te le pí té si
terv tõl be je len tés nél kül, vagy a be je len tés sel szem ben az
er dé sze ti ha tó ság ál tal tá masz tott ki fo gás el le né re hajt vég -
re bár mi ne mû vál toz ta tást, ak kor:”

8.  §

Az R. 21.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben az er dõ sí tés har ma dik évé ben az er dõ -
sí tés ered mé nyes sé ge nem fe le l meg az R. 10.  §-ában elõ írt 
fel té te lek nek, úgy az érin tett er dõ rész let vo nat ko zá sá ban
az ápo lá si tá mo ga tás nem fi zet he tõ ki.”

9.  §

Az R. 27.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap ból (EMOGA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si támoga -
tásról, va la mint egyes ren de le tek mó do sí tá sá ról, il let ve
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 1999. má jus 17-i
1257/1999/EK ta ná csi ren de let 31. cik ke;

b) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap ból (EMOGA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás -
ról  szóló 1257/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló,
2004. áp ri lis 29-i 817/2004/EK bi zott sá gi ren de le te.”

10.  §

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

(2) Az R. 2.  §-ának a) pont já ban az „il le tõ leg” szó
 helyébe az „és” szó lép.
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(3) 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 zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap ból (EMOGA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si támoga -
tásról, va la mint egyes ren de le tek mó do sí tá sá ról, il let ve
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 1999. má jus 17-i
1257/1999/EK ta ná csi ren de let 31. cik ke;

b) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap ból (EMOGA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás -
ról  szóló 1257/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló,
2004. áp ri lis 29-i 817/2004/EK bi zott sá gi ren de le te.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
9/2007. (III. 30.) KvVM

rendelete

az Érdi Kakukk-hegy természetvédelmi terület
létesítésérõl

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, va la mint 85.  § b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – az er dõk re vo nat ko zó an a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Vé det té nyil vá ní tom Érdi Ka kukk-hegy természet -
védelmi te rü let el ne ve zés sel az Érd 24575/1, 24576/1,
24593, 24599, 24602/1–2 in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi 
szá mú, össze sen 9,3 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Me zõ föld mára el pusz tult,
il let ve át ala kult lösz ve ge tá ci ó ja Bu da pest kö ze lé ben
 jelenleg is mert leg na gyobb össze füg gõ ma rad vá nyá nak,
ben ne töb bek kö zött a fo ko zot tan vé dett bí bor sallang -
virágnak és a rit ka ság szám ba menõ vé dett zöl di ké nek a
meg õr zé se.

3.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Du na–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé ben meg -
ha tá ro zott te vé keny sé ge ket a Du na–Ipoly Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság és – erdõ ese té ben – a kü lön jog sza bály sze -
rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ er dõ gaz -
dál ko dó együt te sen lát ja el.

(3) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék -
let tar tal maz za.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi minsz ter

Melléklet
a 9/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

Az Érdi Kakukk-hegy természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Gya kor la ti ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

Õriz ze meg:
– a te rü let faj gaz dag ság ban egye dül ál ló lösz tár su lá sa i nak

ter mé sze tes min tá za tát, an nak tel jes faj kész le té vel, külö -
nösen az al föl di kö rül mé nyek kö zött rit ká nak szá mí tó nö -
vény-elõ for du lá sok kal [bí bor sal lang vi rág (Hi man tog los sum 
cap ri num), zöl di ke (Co e log los sum vi ri de)] együtt,

– a ter mé sze tes és ter mé szet sze rû élõ he lye ket, nö vel je
ezek ki ter je dé sét,

– a jel leg ze tes föld ta ni kép zõd mé nye ket és ter mé sze tes 
fel szín for má kat, to váb bá kü szö böl je ki a ta laj deg ra dá ci ós
fo lya ma to kat,

– biz to sít sa a te rü let to váb bi, ter mé szet vé del mi célú
ku ta tá sát.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A lösz gye pek faj gaz dag sá gá nak és ter mé szet kö ze li
struk tú rá já nak fenn tar tá sa, te rü le tük nö ve lé se, a vé dett
 állat- és nö vény fa jok (kü lö nös te kin tet tel a bí bor sal lang -
vi rág ra és a zöl di ké re) egyed szá má nak, ál lo má nyá nak
fenn tar tá sa, il let ve nö ve lé se.

– A deg ra dált te rü le te ken lévõ tár su lá sok faj kész le té -
nek és min tá za tá nak kö ze lí té se a ter mé sze tes ál la pot hoz.

– A fás te rü le te ken az õs ho nos fa fa jok ked ve zõ elegy -
ará nyá nak be ál lí tá sa.

– Az in va zív fa jok vissza szo rí tá sa, il let ve ter je dé sük
meg aka dá lyo zá sa.

– A lösz pusz tai töl gye sek za var ta lan sá gá nak biz to sí tá sa.
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– A te rü let- és föld hasz ná lat nak a ter mé szet vé de lem ér -
de kei sze rin ti meg fe le lõ kor lá to zá sa. A te rü let kis kert ként
 való hasz ná la tá nak meg elõ zé se, il let ve meg szün te té se.

– A lá to ga tás, va la mint az ok ta tá si és ku ta tá si te vé -
keny ség a ter mé szet vé de lem ér de ke i nek meg fe le lõ kor lá -
to zá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra,
ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írásokat – a ter mé szet vé del mi
 kezelési ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra vo -
nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM ren -
de let 2.  § (2) be kez dés c) pont já ban, il let ve mel lék le té nek
7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a 3.1. és 3.2. fe je zet 
tar tal maz za.

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé si
mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Er dõk ke ze lé se

– A te rü let észak nyu ga ti ré szén (Érd 24575/1 és
24576/1 hrsz.) a nem õs ho nos fa fa jok, kü lö nö sen az akác
és a bál vány fa egye de it kí mé le tes és egyen le tes fa hasz ná -
la tok so rán me cha ni kus és kí mé le tes esz kö zök kel el kell
tá vo lí ta ni, a holt fa anya got a te rü le ten kell hagy ni. Tö re -
ked ni kell a je len le gi erdõ te rü le ten – hely ben sze dett
tölgy makk gyep szint kí mé lõ mes ter sé ges ül te té sé vel –
az élõ hely re jel lem zõ lösz töl gyes ki ala kí tá sá ra.

Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi
 kezelési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa

– A Ka kukk-hegy ol da lá ban (Érd 24593 és 24599
hrsz.) a faj gaz dag, ter mé szet kö ze li struk tú rá jú gyep te rü le -
te ken meg je le nõ õs ho nos cser jé ket és a fás te rü le tek szé lé -
rõl ter je dõ fás szá rú a kat ki kell vág ni. Cser je fa jok és nem
õs ho nos fa fa jok meg je le nõ egye de it me cha ni kus és ké mi ai 
mód sze rek kom bi ná lá sá val el kell tá vo lí ta ni a gyep te rü le -
tek rõl. A lösz pusz tai töl gyes folt ja it érin tet le nül kell hagy -
ni. E te rü let észak ke le ti sáv já ban az ag resszí ven terjesz -
kedõ or go nát rend sze res ke ze lés sel kell vissza szo rí ta ni, az
egyéb cser je fa jok ter je dé sét meg kell aka dá lyoz ni.

– A te rü let dél ke le ti ré szén (Érd 24602/1–2 hrsz.) a
cser jés ben lévõ gyep fol to kat me cha ni kus mód sze rek kel
nö vel ni kell, akár az õs ho nos fás szá rú fa jok ro vá sá ra is.
A gyep te rü le te ket éven te kézi erõ vel le kell ka szál ni.
A gyom fa fa jok egye de it me cha ni kus és ké mi ai mód sze rek 
kom bi ná lá sá val kell el tá vo lí ta ni a te rü let rõl.

– A te rü let észak nyu ga ti ré szén (Érd 24575/1 és
24576/1 hrsz.) a nem õs ho nos fa fa jok egye de it me cha ni -
kus és ké mi ai esz kö zök kel el kell tá vo lí ta ni a zá ró dott
cser jés bõl. A fe ke te fe nyõ (Pi nus nig ra) ki ke lõ ma gon ca it
me cha ni kus mód sze rek kel el kell tá vo lí ta ni.

– A be avat ko zá sok so rán le vá gott nö vé nyi anya got
 haladéktalanul el kell tá vo lí ta ni a te rü let rõl.

– A fen ti ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny sé ge ket
szep tem ber 1. után kell el vé gez ni.

– A te rü let szé lén meg kell hagy ni vagy ki kell ala kí ta ni 
egy õs ho nos fa jok ból álló cser je sá vot.

– A te rü let ese ti en ge déllyel lá to gat ha tó, il let ve ve he tõ
igény be ok ta tá si, be mu ta tá si cél ra. A te rü le ten csak a
 védelem ér de ke i vel össze füg gõ ku ta tá sok vé gez he tõ ek,
to váb bá csak a ter mé szet vé del mi ke ze lé sek hez szük sé ges
te rü let- és föld hasz ná lat le het sé ges.

3.2.2. Lá to ga tás, ok ta tás és be mu ta tás

– A te rü let a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes ese ti
en ge dé lyé vel lá to gat ha tó, il let ve ve he tõ igény be ok ta tá si,
be mu ta tá si cél ra.

3.2.3. Ku ta tás, vizs gá la tok

– A te rü le ten csak a ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek
 elérését elõ se gí tõ, azt tá mo ga tó ku ta tá sok vé gez he tõk.

– A ku ta tást vég zõ nek a ku ta tás ered mé nye it tartal -
mazó ku ta tá si je len tés egy pél dá nyát az ille té kes ter mé -
szet vé del mi ha tó ság és a nem ze ti park igaz ga tó ság ré szé re
el kell jut tat nia.

– A te rü le ten éven te bí bor sal lang vi rág és a zöl di ke
 fajok te kin te té ben ál lo mány szám lá lást kell vé gez ni.

3.2.4. Te rü let- és föld hasz ná lat

– A te rü le ten ti los a me zõ gaz da sá gi mû ve lés, a gaz da -
sá gi célú er dõ hasz ná lat, a vad gaz dál ko dás, va la mint az
ipar i és a bá nyá sza ti te vé keny ség.

– Épü let, épít mény, sport pá lya, vo na las inf ra struk tú ra,
il let ve köz mû ele me a te rü le ten nem lé te sít he tõ.

– A te rü let ha tá rán ki zá ró lag a táj ba illõ ke rí tés épít he tõ.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
10/2007. (III. 30.) KvVM

rendelete

a Mura-menti Tájvédelmi Körzet létesítésérõl

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, va la mint 85.  § b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – az er dõk re vo nat ko zó an 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.  §
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

Vé det té nyil vá ní tom Mu ra-men ti Táj vé del mi Kör zet
 elnevezéssel a Zala me gyé ben Le te nye, Mol ná ri, Mura -
keresztúr, Mu ra rát ka, Mu ra sze me nye, Tót szer da hely te le -
pü lés ha tá rok ban lévõ, az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú 1904,1 hek tár ki -
ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

A Mu ra-men ti Táj vé del mi Kör zet te rü le té bõl foko -
zottan vé det té nyil vá ní tom a 2. szá mú mel lék let ben fel -
sorolt in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú, össze sen
106,9 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

3.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Mura fo lyó hoz és ár te ré hez 
kap cso ló dó élõ ví zi, mo csá ri és ár té ri élõ hely ter mé sze ti ér -
té ke i nek, egye di élet kö zös sé ge i nek vé del me és fenn tar tá -
sa, a jel leg ze tes táj ké pi adott sá gok meg õr zé se.

4.  §

(1) A Mu ra-men ti Táj vé del mi Kör zet ter mé szet vé del mi
ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz -
gatóság.

(2) A Mu ra-men ti Táj vé del mi Kör zet ter mé szet vé del mi
ke ze lé si ter vé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ket a Ba la -
to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és – erdõ ese té ben – a kü -
lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ban
sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó együt te sen lát ja el.

(3) A Mu ra-men ti Táj vé del mi Kör zet ter mé szet vé del mi
ke ze lé si ter vét a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 10/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Mura-menti Tájvédelmi Körzet
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Le te nye

0112; 0113; 0114 hrsz.-bõl 2,0 ha (0114a); 0114
hrsz.-bõl 26,7 ha (0114b); 0115–0123; 0124/1–2;

0125/1–2; 0126; 0127; 0128 hrsz.-bõl 17,9 ha (0128a);
0128 hrsz.-bõl 3,9 ha (0128b); 0129 hrsz.-bõl 3,0 ha
(0129a); 0129 hrsz.-bõl 8,8 ha (0129b); 0130; 0131;
0132/1–2; 0133/1–2; 0134/1–3; 0135–0137; 0138/1–3;
0139; 0140/1–2; 0141; 0142; 0143 hrsz.-bõl 1,7 ha
(0143a); 0143 hrsz.-bõl 1,7 ha (0143b); 0143 hrsz.-bõl
13,4 ha (0143c); 0143 hrsz.-bõl 0,4 ha (0143d); 0144/1–2;
0145; 0146/1,3–4; 0147 hrsz.-bõl 7,6 ha (0147/1a); 0147
hrsz.-bõl 7,4 ha (0147/1b); 0147/2; 0148; 0163–0167;
0168 hrsz.-bõl 25,0 ha (0168a); 0168 hrsz.-bõl 0,6 ha
(0168b); 0168 hrsz.-bõl 10,8 ha (0168c); 0169–0172;
0173 hrsz.-bõl 0,3 ha (0173a); 0173 hrsz.-bõl 0,5 ha
(0173b); 0173 hrsz.-bõl 0,5 ha (0173c); 0173 hrsz.-bõl
19,2 ha (0173d); 0174 hrsz.-bõl 1,1 ha (0174a); 0174
hrsz.-bõl 2,8 ha (0174b); 0174 hrsz.-bõl 8,6 ha (0174c);
0174 hrsz.-bõl 2,0 ha (0174d); 0174 hrsz.-bõl 0,4 ha
(0174f); 0174 hrsz.-bõl 0,4 ha (0174g); 0175/2–5; 0176;
0178; 0179/1–2; 0180–0183; 0184/1; 0185/4; 0185/6;
0185 hrsz.-bõl 4,6 ha (0185/8a); 0185 hrsz.-bõl 0,6 ha
(0185/8b); 0185/9; 0185/11; 0186/2; 0188 hrsz.-bõl 1,5 ha
(0188/3a); 0188 hrsz.-bõl 0,1 ha (0188/3b); 0188/5–7;
0189/2; 0189 hrsz.-bõl 0,2 ha (0189/3a); 0189 hrsz.-bõl
3,7 ha (0189/3b); 0189 hrsz.-bõl 6,5 ha (0189/3c); 0189/4;
0189 hrsz.-bõl 2,8 ha (0189/5a); 0189 hrsz.-bõl 0,1 ha
(0189/5b); 0189/6; 0190; 0191; 0279 hrsz.-bõl 1,5 ha
(0279/1a); 0279 hrsz.-bõl 8,1 ha (0279/1b); 0279 hrsz.-bõl
0,5 ha (0279/1c); 0279 hrsz.-bõl 0,2 ha (0279/1d);
0279/2–4; 0280–0285; 0286 hrsz.-bõl 51,8 ha (0286/1a);
0286 hrsz.-bõl 1,2 ha (0286/1b); 0286 hrsz.-bõl 1,7 ha
(0286/1c); 0286 hrsz.-bõl 0,3 ha (0286/d); 0286 hrsz.-bõl
1,0 ha (0286/1f); 0286/2; 0287 hrsz.-bõl 2,8 ha (0287a);
0287 hrsz.-bõl 0,6 ha (0287b); 0288–0290; 0291 hrsz.-bõl
5,0 ha (0291/1a); 0291 hrsz.-bõl 5,7 ha (0291/1b);
0291/2–3.

Mol ná ri

057/2; 064/1–2; 065–067; 068 hrsz.-bõl 5,0 ha (068a);
068 hrsz.-bõl 0,4 ha (068b); 068 hrsz.-bõl 4,9 ha (068c);
068 hrsz.-bõl 6,9 ha (068d); 068 hrsz.-bõl 19,9 ha (068f);
068 hrsz.-bõl 7,1 ha (068g); 069; 070; 071/3; 073 hrsz.-bõl 
2,0 ha (073/3a); 073 hrsz.-bõl 0,4 ha (073/3b); 074–079;
080/1; 081–084; 085 hrsz.-bõl 0,9 ha (085a); 085 hrsz.-bõl 
54,6 ha (085b); 085 hrsz.-bõl 0,6 ha (085c).

Mu ra ke resz túr

058–060; 061 hrsz.-bõl 8,1 ha (061/1a); 061 hrsz.-bõl
1,3 ha (061/1b); 061 hrsz.-bõl 0,3 ha (061/1c); 061
hrsz.-bõl 0,5 ha (061/1d); 061 hrsz.-bõl 0,7 ha (061/1f);
061/2; 061 hrsz.-bõl 2,4 ha (061/4a); 061 hrsz.-bõl 0,3 ha
(061/4b); 061 hrsz.-bõl 2,5 ha (061/5a); 061 hrsz.-bõl 0,2
ha (061/5b); 062–068; 069/1–3; 069 hrsz.-bõl 5,5 ha
(069/4a); 069 hrsz.-bõl 1,0 ha (069/4b); 069 hrsz.-bõl 1,2
ha (069/4c); 069 hrsz.-bõl 4,9 ha (069/4d); 070–072; 073
hrsz.-bõl 3,8 ha (073a); 073 hrsz.-bõl 0,2 ha (073b); 073
hrsz.-bõl 0,9 ha (073c); 073 hrsz.-bõl 0,4 ha (073d); 074;
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075 hrsz.-bõl 1,2 ha (075/1a); 075 hrsz.-bõl 0,6 ha
(075/1b); 075 hrsz.-bõl 1,2 ha (075/1c); 075 hrsz.-bõl 1,1
ha (075/1d); 075 hrsz.-bõl 1,9 ha (075/1f); 075 hrsz.-bõl
6,7 ha (075/1g); 075 hrsz.-bõl 0,6 ha (075/1h); 075
hrsz.-bõl 0,5 ha (075/1j); 075 hrsz.-bõl 0,9 ha (075/1k);
076–079; 080 hrsz.-bõl 0,4 ha (080a); 080 hrsz.-bõl 14,1
ha (080b); 080 hrsz.-bõl 0,5 ha (080c); 080 hrsz.-bõl 1,5 ha 
(080d); 080 hrsz.-bõl 1,7 ha (080f); 081–084; 085/1–4;
085 hrsz.-bõl 22,6 ha (085/5a); 085 hrsz.-bõl 1,9 ha
(085/5b); 085 hrsz.-bõl 0,2 ha (085/5c); 085 hrsz.-bõl 0,3
ha (085/5d); 086/2–5; 087 hrsz.-bõl 2,8 ha (087a); 087
hrsz.-bõl 10,9 ha (087b); 088–090; 091/1–3; 092; 093/1;
093 hrsz.-bõl 1,0 ha (093/2a); 093 hrsz.-bõl 0,4 ha
(093/2b); 093 hrsz.-bõl 2,4 ha (093/2c); 093/3–4; 093
hrsz.-bõl 4,4 ha (093/5a); 093 hrsz.-bõl 0,2 ha (093/5b);
093 hrsz.-bõl 0,4 ha (093/5c); 094–096; 097/1,4–5; 098
hrsz.-bõl 2,6 ha (098a); 098 hrsz.-bõl 0,3 ha (098b); 098
hrsz.-bõl 0,2 ha (098c); 099; 0100 hrsz.-bõl 1,1 ha
(0100a); 0100 hrsz.-bõl 0,2 ha (0100b); 0100 hrsz.-bõl 1,0
ha (0100c).

Mu ra rát ka

03/1–2; 03 hrsz.-bõl 0,8 ha (03/3a); 03 hrsz.-bõl 0,2 ha
(03/3b); 03 hrsz.-bõl 0,2 ha (03/3c); 05; 08/4–5; 011/5;
011/7–14; 011 hrsz.-bõl 0,6 ha (011/15a); 011 hrsz.-bõl
0,3 ha (011/5b); 011 hrsz.-bõl 3,4 ha (011/5c); 011
hrsz.-bõl 0,5 ha (011/5d); 011 hrsz.-bõl 0,1 ha (011/15f);
053/1; 058/1,3; 059–061; 062/3–5; 062 hrsz.-bõl 21,3 ha
(062/7a); 062 hrsz.-bõl 0,6 ha (062/7b); 062/8; 063–066.

Mu ra sze me nye

045 hrsz.-bõl 5,5 ha (045/1a); 045 hrsz.-bõl 4,4 ha
(045/1b); 045 hrsz.-bõl 2,5 ha (045/6a); 045 hrsz.-bõl 0,9
ha (045/6b); 046 hrsz.-bõl 0,4 ha (046/1a); 046 hrsz.-bõl
0,3 ha (046/1b); 046/4; 047/1,3; 048; 049; 050/5,7,9; 051;
052; 053/1–2; 054/1,3; 055; 056/1–2; 057–060; 061/1–2;
062/1; 062 hrsz.-bõl 1,1 ha (062/2a); 062 hrsz.-bõl 7,9 ha
(062/2b); 062 hrsz.-bõl 0,3 ha (062/2c); 063; 064;
065/1–2; 066; 067; 068 hrsz.-bõl 1,7 ha (068/1a); 068
hrsz.-bõl 6,4 ha (068/1b); 068 hrsz.-bõl 5,1 ha (068/1c);
068/2; 069; 070/4,6,8; 070 hrsz.-bõl 17,9 ha (070/11a);
070 hrsz.-bõl 0,9 ha (070/11b); 070 hrsz.-bõl 2,0 ha
(070/11c); 070 hrsz.-bõl 1,7 ha (070/11d); 070 hrsz.-bõl
0,2 ha (070/11f); 070 hrsz.-bõl 0,7 ha (070/13a); 070
hrsz.-bõl 0,6 ha (070/13b); 070 hrsz.-bõl 0,04 ha
(070/13c); 070 hrsz.-bõl 0,1 ha (070/15a); 070 hrsz.-bõl
0,5 ha (070/15b); 070 hrsz.-bõl 2,0 ha (070/15c); 071/1,3;
072/3; 073/2,4–13,23,25,27,29,31,33,35,37,39,44;
0171/1–15; 0171 hrsz.-bõl 7,9 ha (0171/16a); 0171
hrsz.-bõl 0,4 ha (0171/16b); 0172/1–3; 0173/2,4–10;
0174; 0175/2–6; 0176/2,5–6; 0176 hrsz.-bõl 0,2 ha
(0176/7a); 0176 hrsz.-bõl 0,4 ha (0176/7b); 0176 hrsz.-bõl
0,8 ha (0176/8a); 0176 hrsz.-bõl 0,4 ha (0176/8b); 0176
hrsz.-bõl 0,8 ha (0176/9a); 0176 hrsz.-bõl 1,4 ha
(0176/9b); 0177–0179; 0180/2–3; 0180 hrsz.-bõl 11,1 ha

(0180/4a); 0180 hrsz.-bõl 0,5 ha (0180/4b); 0180/5;
0181/2–8; 0182–0184; 0185 hrsz.-bõl 0,6 ha (0185/1a);
0185 hrsz.-bõl 7,5 (0185/1b); 0185 hrsz.-bõl 9,5 ha
(0185/1c); 0185 hrsz.-bõl 0,7 ha (0185/1d); 0185/2–4;
0186–0188; 0189/1,4–20; 0190/1,3–44; 0191/1–2;
0192/1–5; 0193; 0194/1–2; 0195–0197; 0198/3; 0198
hrsz.-bõl 0,1 ha (0198/4a); 0198 hrsz.-bõl 0,2 ha
(0198/4b); 0198 hrsz.-bõl 0,1 ha (0198/5a); 0198 hrsz.-bõl
0,1 ha (0198/5b); 0198 hrsz.-bõl 0,1 ha (0198/6a); 0198
hrsz.-bõl 0,1 ha (0198/6b); 0198 hrsz.-bõl 0,1 ha
(0198/7a); 0198 hrsz.-bõl 0,1 ha (0198/7b); 0198 hrsz.-bõl
0,4 ha (0198/8a); 0198 hrsz.-bõl 0,3 ha (0198/8b); 0198
hrsz.-bõl 0,3 ha (0198/9a); 0198 hrsz.-bõl 0,4 ha
(0198/9b); 0198 hrsz.-bõl 0,2 ha (0198/10a); 0198
hrsz.-bõl 0,2 ha (0198/10b); 0198 hrsz.-bõl 0,1 ha
(0198/11a); 0198 hrsz.-bõl 0,1 ha (0198/11b); 0198
hrsz.-bõl 0,1 ha (0198/12a); 0198 hrsz.-bõl 0,1 ha
(0198/12b); 0198 hrsz.-bõl 0,1 ha (0198/13a); 0198
hrsz.-bõl 0,1 ha (0198/13b); 0198 hrsz.-bõl 0,7 ha
(0198/14a); 0198 hrsz.-bõl 0,3 ha (0198/14b); 0198
hrsz.-bõl 0,9 ha (0198/15a); 0198 hrsz.-bõl 0,1 ha
(0198/15b); 0198/16–17; 0199; 0200/1–5; 0203–0205;
0207–0214; 0215 6,3 ha (0215a); 0215 hrsz.-bõl 0,5 ha
(0215b); 0216 hrsz.-bõl 0,9 ha (0216a); 0216 hrsz.-bõl 0,3
ha (0216b); 0217; 0218/1; 0218 hrsz.-bõl 15,7 ha
(0218/2a); 0218 hrsz.-bõl 17,6 ha (0218/2b); 0218/3;
0219–0224; 0225/1–2; 0226; 0227; 0228 hrsz.-bõl 1,1 ha
(0228/1a); 0228 hrsz.-bõl 0,5 ha (0228/1b); 0228 hrsz.-bõl
0,6 ha (0228/1c); 0228 hrsz.-bõl 12,8 ha (0228/1d);
0228/2; 0229; 0230 hrsz.-bõl 5,1 ha (0230/1a); 0230
hrsz.-bõl 2,7 ha (0230/1b); 0230 hrsz.-bõl 1,0 ha
(0230/1c); 0230 hrsz.-bõl 2,2 ha (0230/1d); 0230/2;
0231–0234; 0235/1–2; 0236 hrsz.-bõl 2,7 ha (0236a);
0236 hrsz.-bõl 0,3 ha (0236b); 0237 hrsz.-bõl 2,2 ha
(0237a); 0237 hrsz.-bõl 0,9 ha (0237b); 0238; 0239/1–2;
0240–0242; 0244–0248; 0249 hrsz.-bõl 2,7 ha (0249a);
0249 hrsz.-bõl 1,5 ha (0249b); 0249 hrsz.-bõl 0,8 ha
(0249c); 0250–0252; 0253 hrsz.-bõl 13,2 ha (0253a); 0253 
hrsz.-bõl 0,2 ha (0253b); 0254–0256; 0257/2,4; 0257
hrsz.-bõl 10,5 ha (0257/5a); 0257 hrsz.-bõl 0,4 ha
(0257/5b); 0258–0261; 0262 hrsz.-bõl 2,5 ha (0262a);
0262 hrsz.-bõl 1,3 ha (0262b); 0262 hrsz.-bõl 0,4 ha
(0262c); 0263.

Tót szer da hely

053 hrsz.-bõl 29,5 ha (053/1a); 053 hrsz.-bõl 2,3 ha
(053/1b); 053/2–3; 054–056; 058 hrsz.-bõl 0,9 ha (058a);
058 hrsz.-bõl 2,8 ha (058b); 060 hrsz.-bõl 1,4 ha (060/1a);
060 hrsz.-bõl 0,2 ha (060/1b); 060/2; 061; 062; 063
hrsz.-bõl 0,9 ha (063/2a); 063 hrsz.-bõl 7,3 ha (063/2b);
063 hrsz.-bõl 3,2 ha (063/2c); 063 hrsz.-bõl 0,4 ha
(063/2d); 063 hrsz.-bõl 1,6 ha (063/2f); 063 hrsz.-bõl 8,7
ha (063/2g); 063/4–10; 063 hrsz.-bõl 1,0 ha (063/11a); 063 
hrsz.-bõl 0,2 ha (063/11b); 063/12–13; 063 hrsz.-bõl 1,0
ha (063/14a); 063 hrsz.-bõl 0,2 ha (063/14b); 063 hrsz.-bõl 
3,5 ha (063/14c); 063 hrsz.-bõl 0,4 ha (063/14d); 063

2007/38. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2513



hrsz.-bõl 6,7 ha (063/14f); 063 hrsz.-bõl 2,3 ha (063/14g);
063 hrsz.-bõl 4,1 ha (063/14h); 063 hrsz.-bõl 1,8 ha
(063/14j); 063 hrsz.-bõl 0,1 ha (063/14k); 063/15–16; 064; 
066/1–2; 067; 068; 069 hrsz.-bõl 1,0 ha (069a); 069
hrsz.-bõl 10,6 ha (069b); 070; 077/2,17–23.

2. számú melléklet
a 10/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Mura-menti Tájvédelmi Körzet fokozottan védett
területeinek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Le te nye

0116, 0135, 0136, 0164, 0170, 0171; 0190, 0280; 0281;
0284.

Mol ná ri

066, 075–077; 081; 083.

Mu ra ke resz túr

063; 070; 081; 082; 090.

Mu ra rát ka

061; 064–066.

Mu ra sze me nye

049; 051; 059; 0181/5; 0185/3–4; 0186; 0240.

Tót szer da hely

054; 055; 066/1–2; 067.

3. számú melléklet
a 10/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Mura-menti Tájvédelmi Körzet
természetvédelmi kezelési terve

1. Gya kor la ti ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

– A Mura fo lyó és a hoz zá kap cso ló dó egye di vízi, mo -
csá ri és ár té ri élet kö zös sé gek meg õr zé se, fenn tar tá sa,

– a Mura fo lyó ter mé szet kö ze li ál la po tá nak meg õr zé se
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött Pé csett, 1994. jú li us 10-én alá írt, a víz -
gaz dál ko dá si együtt mû kö dés kér dé se i rõl  szóló egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 127/1996. (VII. 25.) Korm. ren -
de let tel össz hang ban,

– a ter mé sze tes és ter mé szet kö ze li er dõk ál la po tá nak
fenn tar tá sa, il let ve ja ví tá sa,

– a te rü le ten élõ vé dett nö vény- és ál lat fa jok meg õr zé se,
– a te rü let ter mé sze ti ér té ke i nek be mu ta tá sa.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– Ár vi zek le vo nu lá sa után a mé lyebb te rü let ré sze ken,
a holt ágak ban ki ala ku ló ál la pot fenn tar tá sa,

– az ad vent ív gyo mok és a nem õs ho nos fa fa jok vissza -
szo rí tá sa,

– az er dõk ben az õs ho nos fõ- és elegy fa fa jok meg te le -
pe dé sé nek elõ se gí té se,

– a vé dett nö vé nyek és ál la tok fenn ma ra dá sá nak biz to -
sí tá sa az élõ he lyül szol gá ló nö vény tár su lás, élõ hely fenn -
tar tá sá val,

– a Mura fo lyó ár te rén ta lál ha tó szán tók er dõ vé vagy
gyep pé ala kí tá sa,

– az il le gá li san ki ala kí tott hul la dék le ra kók fel szá mo lá sa,
– tan ös vé nyek és egyéb ter mé szet vé del mi be mu ta tó

 létesítmények ki ala kí tá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra
és ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írásokat – a ter mé szet vé del mi
ke ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra vo -
nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM ren -
de let 2.  § (2) be kez dés c) pont ja, il let ve mel lék le té nek
7. pont ja sze rint – a 3.1. és 3.2. fe je zet tar tal maz za.

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi keze -
lési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Gye pek ke ze lé se
– A gyo mo so dott te rü le te ken, ahol a ka szá lás nem

 lehetséges, éven te leg alább egy szer szár zú zó zást kell vé -
gez ni, figye lembe véve a vé dett nö vé nyek vi rág zá si ide jét,

– le gel tet ni csak azo kon a gye pe ken le het, ahol a ta po -
sás nem okoz za ter mé sze ti ér ték ká ro so dá sát,

– ned ves ré te ken (sá so sok, kék per jés láp rét, mo csár rét
stb.) va dá sza ti be ren de zés (sózó, szó ró, ete tõ) el he lye zé se, 
va la mint da go nya ki ala kí tá sa ti los.

3.1.2. Er dõk ke ze lé se
– Õs ho nos fa ál lo má nyú er dõt nem õs ho nos fa fa jok kal

fel újí ta ni, er dõ sí te ni ti los,
– a ter mé sze tes vagy ter mé szet kö ze li er dõk be be te le -

pü lõ nem õs ho nos fa fa jo kat a ne ve lõ vá gá sok so rán el kell
tá vo lí ta ni,

– az elõ hasz ná la tok és a nö vény-egész ség ügyi célú fa -
ki ter me lé sek so rán a ter mé sze tes elegy fa fa jo kat, a lá bon -
szá radt és az od vas fá kat kí mél ni kell.

Ál lo mány tí pu son ként:

Gyer tyá nos-ko csá nyos töl gye sek
– Vég hasz ná lat ese tén ha gyás fá kat kell hagy ni (hek tá -

ron ként 5–10 db fát, cso port ban),
– a fel újí tás elõ ké szí té se ként tus kó zás és mély for ga tás

nem al kal maz ha tó,
– fel újí tás, er dõ sí tés so rán a makk ve tést kell elõny ben

ré sze sí te ni.
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Tölgy-kõ ris-szil li get er dõk
– Vég hasz ná lat so rán a fõ- és mel lék fa faj ból is ha gyás -

fá kat kell hagy ni (hek tá ron ként 5–10 db fát, leg na gyobb
arány ban töl gyet, cso port ban),

– a fel újí tás elõ ké szí té se ként tus kó zás és mély for ga tás
nem al kal maz ha tó,

– az elõ hasz ná la tok so rán a má so dik lomb ko ro na szin -
tet és a cser je szin tet csak a mun ka aka dá lyoz ta tá sa ese tén
és en nek meg fe le lõ mér té kig sza bad ki vág ni,

– a szá lan ként elõ for du ló elegy fa fa jo kat (vad gyü -
mölcs, hárs, ju har stb.) az elõ hasz ná la tok so rán kí mél ni
kell.

Fûz-nyár li get er dõk
– Vég hasz ná lat ese tén kis te rü le tû tar vá gá sok al kal -

maz ha tók,
– a fõ- és mel lék fa fa jok ból ha gyás fá kat kell hagy ni

(hek tá ron ként 5–10 db fát),
– a fel újí tás elõ ké szí té se ként tus kó zás és tel jes ta laj-

elõ ké szí tés nem al kal maz ha tó,
– a fel újí tá sok és er dõ sí té sek so rán a mes ter sé ges pót lás 

õs ho nos, a ter mõ he lyi adott sá gok nak meg fe le lõ fa fa jok kal 
tör té nik.

Éger li ge tek
– A fel újí tás kis te rü le tû fol tok ban tar vá gás sal vé gez -

he tõ,
– vég hasz ná lat so rán ha gyás fá kat kell hagy ni (hek tá -

ron ként 5–10 db fát, cso port ban).

Éger lá pok
– Vég hasz ná lat ese tén kis te rü le tû tar vá gá sok al kal -

maz ha tók,
– vég hasz ná lat ese tén az élõ hely vé del me ér de ké ben

5–10 db fát meg kell hagy ni,
– fa ki ter me lés csak té len (de cem ber 1. és már ci us 1.

kö zött), ha vas-je ges vi szo nyok kö zött vé gez he tõ.

Nem õs ho nos fa fa jú (ame ri kai kõ ris, akác, ne mes nyár,
vö rös tölgy stb.) ál lo má nyok

– Vég hasz ná lat után fo ko za to san õs ho nos fa fa jok kal
kell fel újí ta ni.

Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

Ki vett te rü le tek, ezen be lül:

Mura fo lyó, csa tor nák, pa ta kok, ár kok, holt ágak, víz ál -
lá sok, ta vak

– Ter mé sze ti ér ték re ked ve zõt len ha tás sal járó be avat -
ko zás csak a ter mé szet vé del mi ha tó ság gal tör té nõ elõ ze tes 
egyez te tés után le het sé ges,

– a vi zek be nem õs ho nos hal fa jok (an gol na, busa, amur 
stb.) te le pí té se ti los,

– ví zi tú ráz ni a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lyé vel
le het.

Ka vics- és agyag bá nya-ta vak
– Bá nya ta vak és egyéb víz fe lü le tek nem ala kít ha tók át

in ten zív hor gász- vagy ha las tó vá,

– újabb ka vics bá nya vagy anyag nye rõ hely a Mura
 folyó ár te rén nem ala kít ha tó ki, a meg lé võ ket és köz vet len
kör nye ze tü ket a bá nyá sza ti te vé keny ség be fe je zé se után
re kul ti vál ni kell.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi
 kezelési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

– A víz ügyi be avat ko zá sok so rán nem la kott te rü le tek
(rét, erdõ, le ge lõ) ár víz-men te sí té se cél nem le het,

– az ad vent ív gyo mok kal bo rí tott te rü le te ket rend sze re -
sen ka szál ni vagy szár zú zóz ni kell,

– gyep te rü le ten a szá raz nö vény ze tet csak kü lön le ges
eset ben vagy meg elõ zõ cél lal le het éget ni a természet -
védelmi ha tó ság elõ ze tes jó vá ha gyá sá val.

– A te rü le ten a vé det té nyil vá ní tás kor mû kö dõ bá nyák
be zá rá sá ra a ki emelt ter mé szet vé del mi ol ta lom ból faka -
dóan nem ke rül het sor. Ezen ti lal mat a bá nyák idõ sza kos
mû sza ki üze mi ter ve i nek bá nya-fel ügye le ti jó vá ha gyá si
el já rá sá ban figye lembe kell ven ni.

– A te rü le ten a vé det té nyil vá ní tás kor mû kö dõ bá nyák
– az alap lap-süllyesz tés eset le ges le he tõ sé gét ki vé ve –
nem bõ vít he tõk.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
11/2007. (III. 30.) KvVM

rendelete

a Bükkhát természetvédelmi terület létesítésérõl
és erdõrezervátummá nyilvánításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, 29.  § (3) be kez dé sé ben,
va la mint 85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
– 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.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet -
értésben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Bükk hát ter mé szet vé del mi te rü let el ne ve zés sel vé det té,
to váb bá Bükk hát er dõ re zer vá tum né ven er dõ re zer vá tum -
má nyil vá ní tom az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt in gat -
lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú, össze sen 452,2 hek tár
ki ter je dé sû te rü le tet.
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2.  §

A Bükk hát ter mé szet vé del mi te rü le ten be lül fo ko zot tan
vé det té nyil vá ní tom a 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt
 ingatlan-nyilvántartási hely raj zi szá mú, össze sen 8,4 hek -
tár ki ter je dé sû te rü le tet.

3.  §

A Bükk hát er dõ re zer vá tum ból mag te rü let té nyil vá ní -
tom a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt in gat lan-nyil ván tar -
tá si hely raj zi szá mú, össze sen 58,4 hek tár ki ter je dé sû te rü -
le tet.

4.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a te rü le ten ta lál ha tó vé dett
nö vény- és ál lat fa jok, il let ve élõ he lyük meg óvá sa, va la -
mint az er dõ ben zaj ló ter mé sze tes fo lya ma tok ku ta tá sá -
nak, meg fi gye lé sé nek, to váb bá a ter mé szet kö ze li mó don
vég zett er dõ gaz dál ko dást meg ala po zó gya kor la ti is me re -
tek meg szer zé sé nek elõ se gí té se.

5.  §

(1) A Bükk hát ter mé szet vé del mi te rü let ter mé szet vé -
del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a Duna–Drá va Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság.

(2) A Bükk hát ter mé szet vé del mi te rü let ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si ter vé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ket
a Du na–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és – erdõ ese té -
ben – a kü lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil -
ván tar tás ban sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó együt te sen lát ja el.

(3) A Bükk hát ter mé szet vé del mi te rü let természet -
védelmi ke ze lé si ter vét a 4. szá mú mel lék let tar tal maz za.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Bükkhát természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Ba ra nya híd vég

062, 063, 065

Páp rád

052, 053, 054, 055, 056, 057, 082, 083, 084 hrsz.-bõl
9,3 ha (084a), 084 hrsz.-bõl 3,3 ha (084b), 085, 086, 087,
088, 089 hrsz.-bõl 10,4 ha (089a), 089 hrsz.-bõl 2,0 ha
(089b), 090, 091, 092, 093, 094 hrsz.-bõl 4,5 ha (094a),
094 hrsz.-bõl 2,2 ha (094b), 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 
0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109,
0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116.

Sá mod

017, 018.

Vajsz ló

0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164,
0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0171/2.

2. számú melléklet
a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Bükkhát természetvédelmi terület fokozottan védett 
területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

és erdõtervi jelei

Páp rád

088 hely raj zi szá mú föld rész let bõl 29 A, 29 B, 29 TI,
089a hely raj zi szá mú föld rész let bõl 28 B, 099 hely raj zi
szá mú föld rész let bõl 30 B, 0100 hely raj zi szá mú föld rész -
let bõl 31 B er dõ rész le tek.

3. számú melléklet
a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Bükkhát erdõrezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

és erdõtervi jelei

Páp rád

089a hely raj zi szá mú föld rész let bõl 28 A, 089b hely raj -
zi szá mú föld rész let bõl 28 NY, 28 TI, 090 hely raj zi szá mú
föld rész let bõl 27 A, 27 NY, 091 hely raj zi szá mú föld rész -
let bõl 27 A, 093, 096 hely raj zi szá mú föld rész let bõl 32 E,
32 F, 32 NY2, 097 hely raj zi szá mú föld rész let bõl 31 A,
32 B, 32 NY2, 098 hely raj zi szá mú föld rész let bõl 31 A,
31 NY, 099 hely raj zi szá mú föld rész let bõl 30 A, 30 NY,
0100 hely raj zi szá mú föld rész let bõl 31 A er dõ rész le tek.

Vajsz ló

0157 hely raj zi szá mú föld rész let bõl 13 A, 13 NY, 0158
hely raj zi szá mú föld rész let bõl 14 A, 14 NY er dõ rész le tek.
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4. számú melléklet
a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Bükkhát természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

– Õriz ze meg a te rü let er dõ tár su lá sa it, az azok ban ér vé -
nye sü lõ ter mé sze tes fo lya ma to kat, va la mint a te rü let
egyéb ter mé sze ti, táji ér té ke it,

– õriz ze meg a sík vi dé ki gyer tyá nos-töl gye sek (Fra xi no
pan no ni cae-Car pi ne tum) és a tölgy-kõ ris-szil li get er dõk
(Scil lo vin do bo nen si-Ul me tum) re lik tum ál lo má nya it,

– õriz ze meg és tart sa fenn a te rü let vé dett és fo ko zot -
tan vé dett nö vény- és ál lat fa ja it, il let ve ezek élõ he lyét,

– biz to sít sa a te rü let – a ter mé szet vé de lem ér de ke it elõ -
tér be he lye zõ – ku ta tá sá nak, be mu ta tá sá nak fel té te le it,

– biz to sít son le he tõ sé get ter mé szet vé del mi célú ok ta -
tás ra.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A ter mé szet- és táj vé de lem ér de ke i nek alá ren delt,
azok sé rel me nél kül, az er dõ re zer vá tu mok ra ér vé nyes ál ta -
lá nos el vek szem elõtt tar tá sá val meg va ló su ló er dõ ke ze lés.

– A mag te rü le ten a ter mé sze tes er dõ di na mi kai fo lya -
ma tok ér vé nye sü lé sé nek biz to sí tá sa a be avat ko zás mel lõ -
zé sé vel.

– A vé dõ zó ná ban fo lya ma tos er dõ bo rí tott sá got bizto -
sító, õs ho nos fa fa jok ból álló, ve gyes korú, ter mé szet kö ze li 
er dõ ál lo mányt ki ala kí tó er dõ gaz dál ko dás meg va ló sí tá sa.

– A fo lya ma tos er dõ bo rí tott sá got biz to sí tó erdõkeze -
lési el já rá sok elõny ben ré sze sí té se az er dõ ter ve zé si és
 erdõfelügyeleti el já rá sok so rán.

– A nem õs ho nos fa fa jok ból álló er dõ ál lo má nyok
 átalakítása õs ho nos fa fa jok ból álló er dõ vé.

– A vi zes élõ he lyek meg õr zé se ér de ké ben a víz fo lyá -
sok men ti te rü le te ken a be avat ko zá sok mel lõ zé se.

– A ter mé sze tes élõ vi lá got ve szé lyez te tõ in va zív fa jok
(pl. akác) vissza szo rí tá sa.

– A lá to ga tók ter mé szet vé del mi szem lé le té nek erõsí -
tése, a szak mai célú lá to ga tás fel té te le i nek biz to sí tá sa.

– A te rü let ter mé sze ti adott sá ga i ban, ál la po tá ban be kö -
vet ke zõ vál to zá sok nyo mon kö ve té se és do ku men tá lá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra
és ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írásokat – a ter mé szet vé del mi
ke ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra
 vonatkozó sza bá lyok ról  szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM
ren de let 2.  § (2) be kez dés c) pont já ban, il let ve a ren de let
mel lék le té nek 7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint –
a 3.1. és a 3.2. fe je zet tar tal maz za.

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ke ze lé si mó dok, kor -
lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Vad gaz dál ko dás
– A vad ál lo mányt a kör ze ti vad gaz dál ko dá si terv ben

meg ha tá ro zott, az élõ he lyet még nem ve szé lyez te tõ vad -
lét szám szint jé re kell csök ken te ni.

– Vad gaz dál ko dá si be ren de zé sek lé te sí té se az er dõ re -
zer vá tum mag te rü le ten ti los. Az er dõ re zer vá tum vé dõ zó -
ná ban lé te sí ten dõ vad gaz dál ko dá si be ren de zés en ge dé lye -
zé si el já rá sa so rán a ter mé szet vé del mi szak ha tó ság az
igaz ga tó ság szak vé le mé nyé nek figye lembe véte lével adja
meg szak mai ál lás fog la lá sát.

– A fe ke te gó lya (Ci co nia nig ra) és vö rös ká nya
( Milvus mil vus) fész kek 100 m-es kör ze té ben már ci us 1.
és jú li us 31. kö zött min den ne mû va dá sza ti te vé keny ség
 tilos.

– In ten zív vad tar tást szol gá ló lé te sít mény üze mel te té se 
ti los.

– A te rü le ten csak õs ho nos vad fa jok tart ha tók fenn.
A meg lé võ kön túl új vad fa jok be te le pí té se ti los.

– Az er dõ re zer vá tum mag te rü le tet a ter mé sze tes fel úju -
lás ér de ké ben be kell ke rí te ni.

– Az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná ban a vad lét szám a kör -
ze ti vad gaz dál ko dá si terv ben meg ha tá ro zott, az élõ he lyet
még nem ve szé lyez te tõ szint re való csök ken té sé ig a fel újí -
tá so kat – le he tõ ség sze rint az idõ sebb töm bö ket is – be kell 
ke rí te ni.

3.1.2. Te rü let- és föld hasz ná lat
– Ti los olyan te vé keny sé get foly tat ni, olyan lé te sít -

ményt el he lyez ni és üze mel tet ni, amely a te rü let er dõ re -
zer vá tum funk ci ó já nak be töl té sét za var ja vagy ve szé lyez -
te ti.

– Víz ren de zé si be avat ko zás en ge dé lye zé si el já rá sa
 során a ter mé szet vé del mi szak ha tó ság az igaz ga tó ság
szak vé le mé nyé nek figye lembe véte lével adja meg szak mai 
ál lás fog la lá sát. Zsi lip, át eresz ki zá ró lag a ter mé szet vé del -
mi célú víz el lá tás biz to sí tá sa ér de ké ben ter vez he tõ, épít -
he tõ és mû köd tet he tõ.

3.1.3. Lá to ga tás
– Az er dõ re zer vá tum vé dõ zó na sza ba don lá to gat ha tó,

ki vé ve azo kat az er dõ ta go kat, ahol fe ke te gó lya és vö rös
ká nya fész kek ta lál ha tók. Ezen er dõ ta gok már ci us 1. és
 július 31. kö zött nem lá to gat ha tók. A meg je lölt idõ szak -
ban az igaz ga tó ság tá jé koz tat ja a lá to ga tó kat a korláto -
zásról.

– A te rü let gép jár mû vel nem lá to gat ha tó. A föld uta kat
le he tõ ség sze rint so rom pók kal kell le zár ni.

3.1.4. Ok ta tás és be mu ta tás
– Biz to sí ta ni kell a szer ve zett lá to ga tás le he tõ sé gét

szak mai cso por tok ré szé re az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná -
ban a 2003-ban meg kez dett cso por tos fel újí tá si kí sér le tek
ered mé nye i nek mi nél szé le sebb szak mai kör ben való meg -
is mer te té se ér de ké ben.

3.1.5. Ku ta tás, vizs gá la tok
– A te rü le ten ki zá ró lag ku ta tók vé gez het nek ku ta tást

a ter mé szet vé de lem ér de ke i vel össz hang ban álló té má ban, 
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az igaz ga tó ság szak vé le mé nye figye lembe véte lével ki -
adott en ge dély és rész le tes ku ta tá si terv bir to ká ban.

– A ku ta tás ered mé nye i rõl éven te ku ta tá si je len tést kell 
le ad ni az igaz ga tó ság ré szé re.

3.2. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ke ze lé si mó dok, kor lá to -
zá sok és ti lal mak

3.2.1. Er dõk ke ze lé se
a) Er dõ re zer vá tum mag te rü let
– Az er dõ re zer vá tum mag te rü le ten be lül min den ne mû

be avat ko zás ti los.
– A nagy vad ete tõt és a ma gas le se ket az er dõ re zer vá -

tum mag te rü let rõl el kell tá vo lí ta ni.
b) Er dõ re zer vá tum vé dõ zó na
– Az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná ban kí sér le ti gaz dál ko -

dást kell foly tat ni an nak ér de ké ben, hogy ott ter mé sze tes -
hez kö ze lí tõ, õs ho nos fa jok ból álló, ve gyes korú, fa jok ban
gaz dag erdõ áll jon.

– A fia tal ál lo má nyok ban a szük sé ges er dé sze ti beavat -
kozások so rán ter mé szet kö ze li mód sze re ket kell alkal -
mazni.

– Azok ban a kö zép ko rú, idõ sebb er dõ rész le tek ben,
me lyek el ér ték a mag ter mõ kort (kb. 70 év), fo ko za to san át 
kell tér ni a vá gá sos ról a szá la ló üzem mód ra.

Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

3.2.2. Szán tók ke ze lé se
– A vad föld ként er dé sze ti üzem ter ve zett szán tó kat

gyep te rü let té kell át ala kí ta ni, az át ala kí tást köve tõen
gyep ként kell ke zel ni.

3.2.3. Gye pek ke ze lé se
– A gye pe ket ka szá lás sal kell fenn tar ta ni.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
12/2007. (III. 30.) KvVM

rendelete

a Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület
létesítésérõl és erdõrezervátummá nyilvánításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, 29.  § (3) be kez dé sé ben,
va la mint 85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – 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.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Ke le mér-Se rény fal va ter mé szet vé del mi te rü let el ne ve -
zés sel or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té,
 továbbá Ke le mér-Se rény fal va er dõ re zer vá tum né ven
 erdõrezervátummá nyil vá ní tom a Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyé ben Se rény fal va köz ség ha tár ban lévõ, az 1. szá mú
mel lék let ben fel so rolt in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá mú, össze sen 331,7 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

A Ke le mér-Se rény fal va ter mé szet vé del mi te rü le ten
 belül fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü let té, egy ben a
 Kelemér-Serényfalva Er dõ re zer vá tum mag te rü le té vé nyil -
vá ní tom a 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt in gat lan-nyil -
ván tar tá si hely raj zi szá mú, össze sen 81,4 hek tár kiterje -
désû te rü le tet.

3.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja az er dõ ben zaj ló ter mé sze tes
fo lya ma tok ku ta tá sá nak, meg fi gye lé sé nek, to váb bá a ter -
mé szet kö ze li mó don vég zett er dõ gaz dál ko dást megala -
pozó gya kor la ti is me re tek meg szer zé sé nek elõ se gí té se,
va la mint a te rü le ten ta lál ha tó vé dett nö vény- és ál lat fa jok,
el sõ sor ban a hely ben köl tõ vé dett ma dár fa jok, ille tõ leg
élõ he lyük meg óvá sa.

4.  §

(1) A Ke le mér-Se rény fal va ter mé szet vé del mi te rü let
ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az Agg te le ki
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

(2) A Ke le mér-Se rény fal va ter mé szet vé del mi te rü let
ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé ben meg ha tá ro zott te vé -
keny sé ge ket az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és a
kü lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás -
ban sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó együt te sen lát ja el.

(3) A Ke le mér-Se rény fal va ter mé szet vé del mi te rü let
ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a 3. szá mú mel lék let tar -
tal maz za.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet
a 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Se rény fal va

0159
0160
0169
0173
0179/1

2. számú melléklet
a 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület
fokozottan védett területének (egyben

a Kelemér-Serényfalva Erdõrezervátum
magterületének) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi

számai és erdõtervi jelei

Se rény fal va

0160 hely raj zi szá mú föld rész let bõl 81,40 ha (13 A,
13 B, 13 C, 14 A, 14 B, 14 C, 15 A, 18 A er dõ rész le tek)

3. számú melléklet
a 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Gya kor la ti ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

– Az er dõ re zer vá tum õriz ze meg a te rü let ter mé sze tes
er dõ tár su lá sa it, a Put no ki-domb ság ra jel lem zõ cseres-
 kocsánytalan töl gye sek (Qu er ce tum pet ra e ae-cer ris), va la -
mint gyer tyá nos-ko csány ta lan töl gye sek (Ca ri ci pi lo sae-
Car pi ne tum) ál lo má nya it.

– Biz to sít sa az er dõ ben ér vé nye sü lõ ter mé sze tes er dõ -
di na mi kai fo lya ma tok fel té te le it, õriz ze meg a te rü let táji
és ter mé sze ti ér té ke it, köz tük a vé dett nö vény- és állat -
fajok ál lo má nya it.

– A mag te rü le ten biz to sít sa az er dõ ál lo má nyok érin tet -
len sé gét, a ter mé sze tes er dõ di na mi kai fo lya ma tok sza bad
ér vé nye sü lé sét.

– A vé dõ zó ná ban biz to sít sa az er dõ ál lo má nyok ter mé -
szet kö ze li er dõ gaz dál ko dás el vei sze rin ti fenn tar tá sát,
 erdõdinamikai fo lya ma tok ra ala po zott er dõ gaz dál ko dá si
kí sér le tek in dí tá sát, a mag te rü le tet za va ró té nye zõk kel
szem be ni vé del mét.

– Biz to sít son le he tõ sé get ter mé szet vé del mi cél za tú ok -
ta tás ra, a ter mé szet vé del mi és er dõ di na mi kai ku ta tá sok ra.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– Az er dõ re zer vá tum mag te rü le tén az erdõgazdálko -
dási te vé keny ség tel jes körû ti lal ma, a tel jes érin tet len ség,
il let ve az er dõ di na mi kai fo lya ma tok sza bad ér vé nye sü lé -
sé nek biz to sí tá sa.

– A vé dõ zó ná ban az er dõk ter mé szet kö ze li er dõ gaz dál -
ko dás irány el ve i nek meg fe le lõ, ex ten zív jel le gû, kí mé le -
tes (kí sér le te ket is ma gá ba fog la ló, a fo lya ma tos er dõ bo rí -
tott ság mel let ti er dõ gaz dál ko dás felé el moz du ló, a re ge ne -
rá ci ós fo lya ma tok nak te ret biz to sí tó) er dõ ke ze lé si te vé -
keny ség foly ta tá sa. A ke ze lés so rán az ide gen ho nos fa fa jú
ál lo má nyok fo ko za tos át ala kí tá sa.

– A vé dõ zó na er dei tisz tá sa i nak ka szált rét ként, il let ve
er dei pi he nõ hely ként  való fenn tar tá sa.

– Az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná já ban át ha la dó köz út
 általános köz út-ke ze lé si sza bá lyok sze rin ti fenn tar tá sá nak
biz to sí tá sa.

– Az élet te len kör nye ze ti té nye zõk és ter mé sze ti ér té -
kek há bo rí tat lan ál la pot ban  való meg õr zé se. A dom bor za ti 
és ta laj vi szo nyo kat meg vál toz ta tó, il let ve azo kat jelen -
tõsen be fo lyá so ló te vé keny sé gek ti lal ma.

– A te rü let táji ér té kei vé del mé nek biz to sí tá sa a táj -
kép-át ala kí tás sal járó te vé keny sé gek tel jes til tá sá val.

– Mi ni má lis ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra ki épí té se
és fenn tar tá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra
és ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írásokat – a ter mé szet vé del mi
ke ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra vo -
nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM ren -
de let 2.  § (2) be kez dés c) pont já ban, il let ve mel lék le té nek
7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a 3.1. és 3.2. fe je zet 
tar tal maz za.

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé si
mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Er dõk ke ze lé se
Ál ta lá nos jel le gû ke ze lé si elõ írások a mag te rü le ten
– A mag te rü le ten – a tel jes érin tet len ség, il let ve az

 erdõdinamikai fo lya ma tok sza bad ér vé nye sü lé se ér de ké -
ben – er dei ha szon vé te lek (a va dá sza ti jog hasz no sí tá sát
ki vé ve), il let ve a ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek meg -
valósítását aka dá lyo zó, gát ló egyéb te vé keny sé gek nem
vé gez he tõk.

Ál ta lá nos jel le gû ke ze lé si elõ írások a vé dõ zó ná ban
– A vé dõ zó ná ban táv la ti lag a po ten ci á lis erdõtársu -

lásoknak (cse res- és gyer tyá nos-ko csány ta lan töl gye sek)
meg fe le lõ össze té te lû, ked ve zõ ter mé szet es sé gi ál la po tú
(ele gyes, ve gyes ko rú, mo za i kos szer ke ze tû stb.) ál lo má -
nyo kat kell ki ala kí ta ni, il let ve fenn tar ta ni.

– A vé dõ zó na me re dek ter mõ he lyen álló, véd er dõ-jel -
le gû ál lo má nya i ban a ta laj vé del mi funk ció fo lya ma tos
fenn tar tá sa szük sé ges. Er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé gek
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(az ide gen ho nos fa fa jok egye de i nek vissza szo rí tá sa, il let -
ve el tá vo lí tá sa ki vé te lé vel) csak a fel úju lá si fo lya mat se gí -
té se ér de ké ben vé gez he tõk.

– A vé dõ zó na nem véd er dõ-jel le gû ter mé szet sze rû
 állományaiban a ter mé szet kö ze li er dõ gaz dál ko dás irány -
el ve i nek meg fe le lõ, ex ten zív jel le gû, kí mé le tes (kí sér le te -
ket is ma gá ba fog la ló, a fo lya ma tos er dõ bo rí tott ság mel let -
ti er dõ gaz dál ko dás felé el moz du ló, a re ge ne rá ci ós fo lya -
ma tok nak te ret biz to sí tó) er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get
kell vé gez ni. Gon dos kod ni kell a ter mé szet sze rû er dõk
meg õr zé sé rõl, ter mé szet es sé gi mu ta tó ik nö ve lé sé rõl.

– A vé dõ zó na nem véd er dõ-jel le gû, ide gen ho nos fa -
fajú, vagy ide gen ho nos fa fa jok kal ele gyes ál lo má nya i ban
táv la ti lag biz to sí ta ni kell az ide gen ho nos fa fa jok fo ko za -
tos vissza szo rí tá sát, az ál lo má nyok ter mé szet sze rû er dõ vé
ala kí tá sát.

– A vé dõ zó ná ban foly ta tott er dõ gaz dál ko dá si te vé -
keny ség so rán a ha gyo má nyos vá gá sos üzem mód he lyett
fo ko za to san be kell ve zet ni a fo lya ma tos er dõ bo rí tást biz -
to sí tó er dõ gaz dál ko dá si mód sze re ket. En nek, va la mint
egyes er dõ di na mi kai fo lya ma tok ta pasz ta la ta i nak gya kor -
lat ban  való al kal ma zá sa ér de ké ben a vé dõ zó na állomá -
nyaiban kí sér le ti jel le gû be avat ko zá so kat kell vé gez ni.

A vé dõ zó ná ra vo nat ko zó rész le tes ke ze lé si elõ írások

– A vé dõ zó na õs ho nos fa fa jú, ter mé szet kö ze li ál la po tú
er de i ben az ápo lá sok és az ál lo mány ne ve lé si jel le gû mun -
kák (tisz tí tá sok, gyé rí té sek) so rán tö re ked ni kell az ál lo -
má nyok elegy fa fa ja i nak (hár sak, ju ha rok, ma gas kõ ris,
vad gyü möl csök stb.) meg õr zé sé re, az ál lo mány szer ke ze ti
vál to za tos ság meg tar tá sá ra, il let ve fo ko zá sá ra.

– Kü lön bö zõ ál lat fa jok bú vó- és sza po ro dó he lyé nek
biz to sí tá sa ér de ké ben a ne ve lõ vá gá sok so rán az ál lo má -
nyok ban a még élõ, de már od va so dó tör zsek bõl hek tá ron -
ként 5–10 db-ot meg kell hagy ni. Kí mé len dõ to váb bá
ha-on ként 5–10 db bö hön cö sö dõ, te re bé lyes ko ro ná jú
 faegyed, ame lye ket az ál lo má nyok vég hasz ná la ta ese tén
– ha gyás fa-cso por tok ban vagy szo lit er ként – meg kell
hagy ni a te rü le ten.

– Ide gen ho nos fa fa jok kal (akác, fe ke te dió, vö rös tölgy, 
vö rös fe nyõ, luc fe nyõ, fe ke te fe nyõ, er dei fe nyõ) ele gyes
 erdõrészletek ese té ben az õs ho nos fa fa jok fa egye dei kí mé -
len dõk, az ápo lás és ne ve lõ vá gás jel le gû mun ká kat az ide -
gen ho nos fa fa jok ro vá sá ra kell el vé gez ni. Az õs ho nos
 fafajok kö zül od va so dó és bö hönc jel le gû fa egye de ket – az 
elõ zõ pont ban meg ha tá ro zott mennyi ség ben – kell meg -
hagy ni.

– Az ápo lá sok és a ne ve lõ vá gás jel le gû mun kák so rán
az ag resszí ven ter jesz ke dõ akác ki sebb ál lo mány folt ja it és
szór vány elõ for du lá sa it fel kell szá mol ni. Az akác vissza -
szo rí tá sá ra, il let ve el tá vo lí tá sá ra vegy sze res tech no ló gia is 
al kal maz ha tó.

– Ide gen ho nos fa fa jok ele gyet len elõ for du lá sa ese tén
az ál ta lá nos er dé sze ti szak mai irány el vek sze rint le het a
ne ve lõ vá gá so kat el vé gez ni. Az ál lo má nyo kat fo ko za to san 
elõ kell ké szí te ni az át ala kí tás ra.

– A szór vá nyo san meg je le nõ, lá bon szá radt fák el tá vo -
lí tá sát cél zó egész ség ügyi ter me lés (szá rad ék ter me lés)
 során az õs ho nos fa fa jú lom bos ál lo má nyok ban ha-on ként
10–15 ki szá radt tör zset vissza kell hagy ni.

– Az ál lo má nyok fel újí tá sa so rán ke rül ni kell a ho mo -
gén ál lo mány szer ke ze tet át örö kí tõ, se ma ti kus el já rá so kat.
A töb bé-ke vés bé fo lya ma tos er dõ bo rí tást ered mé nye zõ,
cso por tos szer ke ze tû fel úju lást biz to sí tó, s ez zel ve gyes -
ko rú, ele gyes ál lo má nyo kat ered mé nye zõ el já rá so kat
( csoportos fel újí tó vá gá sok, szál aló vá gás stb.) a fel újí tá sok 
so rán elõny ben kell ré sze sí te ni.

– Klasszi kus fel újí tó vá gá sok vég zé se ese tén a vég vá -
gás ra ke rü lõ fol tok mé re te az 5 ha-t nem ha lad hat ja meg.
Vég vá gá so kat csak ak kor le het in dí ta ni, ha a szom szé dos
er dõ te rü le te ken fo lya mat ban lévõ er dõ sí tést be fe je zet té
nyil vá ní tot ták.

– Fel újí tó vá gá sok ese tén a bon tás ra, il let ve vég vá gás ra
ke rü lõ er dõ rész le tek ben az ál lo mány leg alább 10%-át ha -
gyás fa-cso port ként vissza kell hagy ni. A ha gyás fa-cso por -
to kat vi szony lag ked ve zõbb ter mõ he lyi vi szo nyok mel lett
(haj la tok ban, völgy al jak ban) kell ki je löl ni úgy, hogy azok
a kör nye zõ ál lo mány fol tok ban ter ve zett mun kák so rán
(dön tés, kö ze lí tés, fel ké szí tés stb.) ne ká ro sod ja nak. Ide -
gen ho nos fa fa jok egye dei ha gyás fa ként vagy ha gyás fa-
cso port ban nem hagy ha tók meg.

– A me re dek ol da la kon, éles ge rin ce ken, véd er dõ jel le -
gû ál lo mány fol tok ban az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség
csak az ide gen ho nos fa fa jok egye de i nek el tá vo lí tá sá ra,
 illetve a fel úju lá si fo lya mat elõ se gí té sé re kor lá to zód hat.

– Min den ne mû fa ki ter me lé si és kö ze lí té si mun kát
 kizárólag a ve ge tá ci ós idõ sza kon kí vül, ok tó ber–feb ru ár
hó na pok kö zött, fa gyott, le he tõ ség sze rint hó val bo rí tott
ta la jon le het foly tat ni.

– A te rü le ten ta lál ha tó er dei tisz tá so kat (Se rény fal va
11/TI és 18/TI) éven te két szer (jú ni us, au gusz tus) le kell
ka szál ni, a ke let ke zett szé nát a te rü let rõl össze kell gyûj -
teni.

Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

3.1.2. Ki vett te rü le tek ke ze lé se
– Az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná ját érin tõ köz út fenn tar -

tá sá hoz kap cso ló dó mun kák (pl. ká tyú zás, jel zõ táb lák cse -
ré je, fel újí tá sa, víz el ve ze tõ ár kok kar ban tar tá sa) a vo nat -
ko zó ága za ti jog sza bá lyok alap ján el vé gez he tõk, to váb bi
fej lesz té sek azon ban leg fel jebb az út pá lya szab vá nyos
szé les ség re bõ ví té se kap csán le het sé ge sek. A köz úti for -
ga lom hoz kap cso ló dó an a Pál ma-for rás mel let ti pi he nõ -
hely nél kell par ko lá si le he tõ sé get biz to sí ta ni.

– A köz út meg fe le lõ víz te le ní té sét biz to sí tó meg lé võ
mû tár gya kon (át ere szek, ár kok) kí vül to váb bi víz te re lõ,
 illetve víz moz gást sza bá lyo zó mû tár gyak épí té se a te rü le -
ten ti los.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi
 kezelési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Lá to ga tás
– A mag te rü let lá to ga tá sa csak az ille té kes ter mé szet -

vé del mi ha tó ság kü lön en ge dé lyé vel, ku ta tá si vagy be mu -
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ta tá si cél zat tal le het sé ges. (A mag te rü let hez so rolt Se rény -
fal va 13/A és 13/C er dõ rész le tek kö zött hú zó dó er dé sze ti
út sza ba don hasz nál ha tó.)

– A vé dõ zó na tu ris ta uta kon, il let ve a meg le võ mû- és
föld uta kon sza ba don lá to gat ha tó. A Pál ma-for rás mel let ti
pi he nõ hely sza ba don igény be ve he tõ.

3.2.2. Ok ta tás és be mu ta tás

– A mag te rü let ok ta tá si és be mu ta tá si cél ra csak kor lá -
to zot tan – el sõ sor ban szak mai cso por tok ré szé re – hasz -
nál ha tó.

– Az er dõ re zer vá tum prog ram hoz köt he tõ, az ér dek lõ -
dõk szé le sebb kö rét (is ko lai cso por tok, ki rán du lók stb.)
érin tõ ok ta tá si és be mu ta tá si fel ada tok el lá tá sá ra a vé dõ zó -
ná ban kell le he tõ sé get biz to sí ta ni. A vé dõ zó na állomá -
nyaiban le het sé ges az er dõ re zer vá tum te rü le tén foly ta tott
 erdõgazdálkodás, il let ve ter mé szet vé del mi er dõ ke ze lés és
egyéb spe ci á lis, a te rü let hez köt he tõ té ma kö rök ismerte -
tése és be mu ta tá sa is.

3.2.3. Ku ta tás, vizs gá la tok

– Az er dõ re zer vá tum ál la pot le író ada ta i nak rög zí té sé -
hez, az el vég zett ke ze lé sek és a spon tán vál to zá sok do ku -
men tá lá sá hoz (,,ese mény kö ve tés”), va la mint a kap cso ló dó 
egyéb ku ta tá sok hoz mo ni tor ing-mun ka ter vet kell ké szí te -
ni és az ese dé kes ku ta tá si fel ada to kat fo lya ma to san el kell
lát ni.

– A ke ze lé si, mo ni tor ing és el len õr zé si fel ada tok el lá -
tá sa so rán – fo lya ma tos ku ta tás sal, adat gyûj tés sel – rend -
sze rez ni kell va la mennyi ar chív és új ada tot (ter mé szet -
föld raj zi, táj tör té ne ti, bi o ti kai ada tok, ant ro po gén ha tá sok, 
fény ké pek, tér ké pek stb.).

3.2.4. Vad gaz dál ko dás

– A te rü le ten csak õs ho nos va dász ha tó ál lat fa jok tart -
ha tók fenn, a vad ál lo mányt – kü lö nös te kin tet tel a vad disz -
nó ra, szar vas ra, õzre – a ter mé sze tes vad el tar tó ké pes ség -
nek meg fe le lõ szint en kell tar ta ni.

– A mag te rü le ten vad gaz dál ko dá si és va dá sza ti lé te sít -
mény nem üze mel tet he tõ.

– A vé dõ zó ná ban csak a ter mé szet vé del mi ha tó ság
szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa sze rin ti vad gaz dál ko dá si és
va dá sza ti lé te sít mé nyek (pl. ma gas les, szó ró, sózó) tart ha -
tók fenn. A hasz ná la ton kí vü li be ren de zé sek el bon tá sá ról
gon dos kod ni kell.

– Hor doz ha tó (mo bil) ma gas le sek a vé dõ zó ná ban sza -
ba don el he lyez he tõk, de mel let tük en ge dély nél kül egyéb
vad gaz dál ko dá si lé te sít mény nem lé te sít he tõ.

– A szó ró kon ete tõ anyag ként ki zá ró lag csak csö ves
vagy ros tált, gyom mag vak tól meg tisz tí tott sze mes kuko -
rica hasz nál ha tó. Sózó csak tus kó só zó, só zó vá lyú, sózó -
láda for má já ban üze mel tet he tõ. Agyag gal nem ke vert só
köz vet le nül az er dõ ta laj ra se hol sem szór ha tó ki.

– A te rü le ten mû köd te tett va dá sza ti be ren de zé sek kar -
ban tar tá sá ról, azok kör nye ze té nek vad gaz dál ko dá si te vé -
keny ség bõl adó dó hul la dé kok tól  való men te sí té sé rõl, il let -
ve a szó rók gyom men te sen tar tá sá ról – kü lö nös te kin tet tel

a par lag fû re és más ide gen ho nos gyom nö vé nyek re – a va -
dá szat ra jo go sult kö te les fo lya ma to san gon dos kod ni.

– A va dá sza ti és vad gaz dál ko dá si te vé keny ség nem jár -
hat együtt ter mé szet ká ro sí tó te vé keny ség gel (lõ nyi la dé -
kok vá gá sa, új utak ki ala kí tá sa, év ti ze dek óta fel ha gyott
utak új bó li ki tisz tí tá sa, sze me te lés, lõ ál lás-sor szá mok élõ -
fá ra sze ge zé se stb).

– A te rü le ten vad ki bo csá tás, zárt té ri vad tar tás ti los.

3.2.5. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le ten ta lál ha tó for rá sok és szi vár gók ki épí té se,

fog la lá sa ti los. A Pál ma-for rás fog lalt for rás me den cé je
 átalakítható, fel újít ha tó.

– A te rü le ten ta lál ha tó idõ sza kos víz fo lyá so kon víz ren -
de zé si, me der ren de zé si mun ká la tok nem vé gez he tõk.
Mes ter sé ges víz el lá tá si te vé keny ség re a te rü le ten nincs
szük ség, mély sé gi vagy ta laj vi zet meg csa po ló víz ki vé te li
mû tárgy a te rü le ten nem épít he tõ.

– A te rü le ten ipar i jel le gû lé te sít mény nem épít he tõ,
kül szí ni bá nya mû ve lés nem vé gez he tõ, a ko ráb ban mû velt
ki sebb anyag nye rõ he lyek új bó li hasz ná la ta ti los.

– A te rü le ten épít mé nyek (épü let, lép csõ, tám fal stb.)
nem lé te sít he tõk, il let ve nem he lyez he tõk el (a Pál ma-for -
rás nál meg le võ er dei pi he nõ fel újít ha tó). A ré geb bi, hasz -
ná la ton kí vü li, ro mos épít mé nyek (a Se rény fal va 12/B
rész let déli ré szén ta lál ha tó víz gyûj tõ-ak na, va la mint a
 Serényfalva 11/C déli ré szén ta lál ha tó va dász ház-rom)
ma rad vá nya it el kell bon ta ni és a te rü let rõl el kell szállí -
tani.

– A meg le võ föld- és sé ta utak fenn tart ha tók, de újab -
bak ki épí té se ti los.

– A te rü le ten ke resz tül lég ve ze ték ki épí té se ti los.
– A te rü le tet érin tõ út sza ka szon, il let ve a te rü le ten

rallye-ver se nyek és egyéb tech ni kai sport ren dez vé nyek
 lebonyolítása a ter mé szet vé del mi ha tó ság ál tal az igaz ga -
tó ság szak vé le mé nye alap ján ki adott en ge dély ben meg je -
lölt fel té te lek kel, a né zõk je len lé té nek tel jes ki zá rá sá val
ke rül het sor.

3.2.6. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– A te rü let táji ér té ke it a táj kép-át ala kí tó te vé keny sé -

gek tel jes til tá sá val kell meg õriz ni.
– Biz to sí ta ni kell a vé dõ zó ná ban ta lál ha tó õs ko ri föld -

vár (,,Zsi dó vár”) meg ma radt föld mû ve i nek vé del mét,
 illetve táv la ti lag le he tõ sé get kell adni an nak ré gé sze ti fel -
tá rá sá ra.

3.2.7. Ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra
– A te rü le tet érin tõ fõbb köz le ke dé si utak (bur kolt utak

és föld utak) men tén – a köz út mel lett el he lyez he tõ jel zé -
sek re vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val – természetvé -
delmi ha tó sá gi tá jé koz ta tó táb lá kat kell el he lyez ni, és gon -
dos kod ni kell azok fenn tar tá sá ról.

– A Pál ma-for rás mel let ti tisz tást, il let ve pi he nõ he lyet
a te rü le tet érin tõ tu ris ta for ga lom szá má ra to vább ra is fenn
kell tar ta ni. A pi he nõ hely be ren de zé sei csak táj ba illõ, esz -
té ti kus anya gok ból és meg ol dá sok kal újít ha tók fel vagy
cse rél he tõk ki.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
13/2007. (III. 30.) KvVM

rendelete

a Dénesmajori Csigás-erdõ Természetvédelmi Terület 
létesítésérõl  szóló 27/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet

módosításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– 36.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen –
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Dé nes ma jo ri Csi gás-er dõ Ter mé szet vé del mi Te rü let
lé te sí té sé rõl  szóló 27/1997. (VIII. 1.) KTM ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„2.  § (1) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Fe ke te-Kö rös hul -
lám te ré ben el te rü lõ er dõ ben ta lál ha tó, a vé dett és a fo ko -
zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa jok ról, a fo ko zot tan vé dett
bar lan gok kö ré rõl, va la mint az Eu ró pai Kö zös ség ben ter -
mé szet vé del mi szem pont ból je len tõs nö vény- és ál lat fa jok 
köz zé té te lé rõl  szóló 13/2001. (V. 9.) KöM ren de let 2. szá -
mú mel lék le te sze rint vé dett bá ná ti csi ga (Chi los to ma
 banatica) élõ he lyé nek biz to sí tá sa.”

2.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs

szerv a Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.
(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé ben meg -

ha tá ro zott te vé keny sé ge ket a Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság és a kü lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó -
sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó együt te sen 
lát ja el.

(3) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a Mel lék -
let tar tal maz za.”

3.  §

Az R. e ren de let mel lék le té vel egé szül ki.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 13/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

[Melléklet
a 27/1997. (VIII. 1.) KTM rendelethez]

A Dénesmajori Csigás-erdõ Természetvédelmi
Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

– Biz to sít sa a te rü le ten élõ csi ga kö zös ség hosszú tá vú
fenn ma ra dá sát és gya ra po dá sát, kü lö nös te kin tet tel a vé -
dett bá ná ti csi ga (Chi los to ma ba na ti ca) ál lo má nya i ra.

– Biz to sít sa a te rü le ten élõ vé dett és ve szé lyez te tett ter -
mé sze ti ér té kek hosszú tá vú fenn ma ra dá sát, a bi o ló gi ai
sok fé le ség fenn tar tá sát.

– Biz to sít sa a ter mé szet vé del mi és tu do má nyos célú
ku ta tá sok hoz szük sé ges za var ta lan ter mé sze ti fel té te le ket.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

A te rü let nö vény tár su lá sa i nak, pu ha tes tû fa u ná já nak,
va la mint rit ka vagy ve szé lyez te tett fa ja i nak hosszú tá vú
meg õr zé se ér de ké ben szük sé ges:

– ter mé szet vé del mi ke ze lé se ket meg ala po zó és azo kat
to vább fej lesz tõ ku ta tá sok vég zé se;

– a te rü le ten je lent ke zõ em ber i ere de tû za va ró ha tá sok
ki kü szö bö lé se, il let ve ala csony szint en tar tá sa;

– az eset le ge sen meg je le nõ in va zív és táj ide gen fa jok
ál lo má nyá nak vissza szo rí tá sa ak tív ke ze lés sel.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra,
ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írásokat – a ter mé szet vé del mi
 kezelési ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra vo -
nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM ren -
de let 2.  § (2) be kez dés c) pont já ban, il let ve mel lék le té nek
7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a 3.1. és 3.2. fe je zet 
tar tal maz za.

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi
 kezelési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Élõ hely vé de lem

– Az ér té kes pu ha tes tû fa u na fenn ma ra dá sa ér de ké -
ben – a szük sé ges ter mé szet vé del mi ke ze lé si tevékeny -
ségek, il let ve a te rü le ten fo lyó egyéb jog sze rû tevékeny -
ségek  kivételével – élõ he lyé nek min den ne mû za va rá sa,
há bor ga tá sa ti los.

– Ti los hul la dék és egyéb szennye zõ anyag le ra ká sa.

– A te rü let re az ár vi zek ál tal éves rend sze res ség gel le -
ra kott szi lárd hul la dé kot az ár vi zek le vo nu lá sát köve tõen
az igaz ga tó ság nak a te rü let va gyon ke ze lõ jé vel egyez te tett
mó don el kell tá vo lí ta nia.
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3.1.2. Lá to ga tás
– A te rü let a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lyé vel

lá to gat ha tó.
– A jog sze rû, en ge dé lye zett te vé keny sé get foly ta tók

szá má ra biz to sí ta ni kell a be lé pést a te rü let re.
3.1.3. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A ter mé szet vé del mi ke ze lé sen kí vül csak olyan

egyéb jog sze rû te vé keny sé gek en ge dé lyez he tõk, ame lyek
össz hang ban van nak az 1. pont ban sze rep lõ természet -
védelmi cél ki tû zé sek kel. Az en ge dé lye zé si el já rás so rán a
ter mé szet vé del mi (szak)ha tó ság a szak mai ál lás fog la lá sát
az igaz ga tó ság szak vé le mé nyé nek figye lembe véte lével
ala kít ja ki.

3.1.4. Ok ta tás és be mu ta tás
– A te rü let ok ta tá si és be mu ta tá si cé lok ra nem hasz nál -

ha tó.
3.1.5. Ku ta tás
– Csak olyan ku ta tá si te vé keny ség en ge dé lyez he tõ az

igaz ga tó ság ál tal adott szak vé le mény figye lembe véte -
lével, amely össz hang ban van az 1. pont ban sze rep lõ ter -
mé szet vé del mi cél ki tû zé sek kel.

3.2. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Er dõk ke ze lé se
– A te rü le ten eset le ge sen meg je le nõ ad vent ív és in va -

zív fás szá rú nö vény fa jo kat az er dõ terv ben elõ írt ne ve lõ
vá gá sok so rán el kell tá vo lí ta ni, fi gye lem mel arra, hogy
a zá ró dás ne csök ken jen 80% alá.

– A ter mé sze tes fo lya ma tok ér vény re ju tá sa ér de ké ben
a fü zes ben mi ni ma li zál ni kell a bo to lás mér té két.

– Az eset le ges bo to lás en ge dé lye zé si el já rá sa so rán a
ter mé szet vé del mi szak ha tó ság nak figye lembe kell ven nie
az igaz ga tó ság szak vé le mé nyét, kü lö nös te kin tet tel a bo to -
lás he lyé re és ide jé re.

– Az el halt fá kat az er dõ ben kell hagy ni a te rü let leg -
fõbb ter mé sze ti ér té két je len tõ csi ga kö zös ség op ti má lis
élet fel té te le i nek biz to sí tá sa ér de ké ben.

– Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes
elõ írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
14/2007. (III. 30.) KvVM

rendelete

a Belsõbárándi-tátorjános természetvédelmi terület
létesítésérõl

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban és a 85.  § b) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – az er dõ re vo nat ko zó an a föld -

mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si  miniszter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Vé det té nyil vá ní tom Bel sõ bá rán di-tá tor já nos ter mé -
szet vé del mi te rü let el ne ve zés sel a Fej ér me gyé ben, Aba
köz ség ha tár ban lévõ, 0308/1–4 in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mú 49,73 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Dinnyés-Kaj to ri csa tor na
bal ol da lá val pár hu za mo san futó völgy ol dalt bo rí tó, mára
már csak folt sze rû en fenn ma radt ter mé sze tes löszvege -
táció mo za i kok, a ben nük meg ta lál ha tó vé dett és fo ko zot -
tan vé dett nö vény fa jok, a hoz zá juk kap cso ló dó ál lat kö zös -
sé gek élet fel té te le i nek, a táj ké pi ér té kek, a te rü le ten ta lál -
ha tó két bronz ko ri föld vár és az Ár pád ko ri falu ré gé sze ti
em lé ke i nek meg õr zé se, va la mint a te rü let be mu ta tá sa.

3.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Du na–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé ben meg -
ha tá ro zott te vé keny sé ge ket a Du na–Ipoly Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság és – erdõ ese té ben – a kü lön jog sza bály sze -
rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ er dõ gaz -
dál ko dó együt te sen lát ja el.

(3) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék -
let tar tal maz za.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 14/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Belsõbárándi-tátorjános természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Gya kor la ti ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

– Õriz ze meg a te rü le ten fenn ma radt ter mé sze tes lösz -
ve ge tá ci ót, a te rü le ten ta lál ha tó ér té kes nö vény tár su lá so -
kat, va la mint az ezek hez kap cso ló dó ál lat kö zös sé ge ket.
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– Õriz ze meg a te rü le ten ta lál ha tó vé dett és fo ko zot tan
vé dett nö vény fa jo kat, kü lö nös te kin tet tel a bor zas macs ka -
men ta (Ne pe ta par vif lo ra) és a tá tor ján (Cram be ta ta ria)
 állományaira.

– Õriz ze meg a ter mé sze tes és ter mé szet sze rû élõ he lye -
ket, se gít se elõ te rü let ará nyuk fenn tar tá sát, nö ve lé sét.

– Õriz ze meg a te rü let táj ké pi ér té két és jel leg ze tes fel -
szín for má it.

– Õriz ze meg a te rü le ten ta lál ha tó kul tu rá lis örök sé gi
ele me ket (föld vá rak).

– Biz to sít sa a ter mé sze ti ér té kek fenn tar tá sát, a ter mé -
szet vé del mi ke ze lést szol gá ló tu do má nyos ku ta tá sok fel té -
te le it.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A lösz gye pek faj gaz dag sá gá nak és a ter mé sze tes hez
kö ze li struk tú rá já nak, va la mint te rü let ará nyá nak fenn tar -
tá sa, nö ve lé se, a vé dett ál lat- és nö vény fa jok – kü lö nös
 tekintettel a bor zas macs ka men ta és a tá tor ján – egyed szá -
má nak, ál lo má nyá nak fenn tar tá sa, il let ve nö ve lé se ak tív
ter mé szet vé del mi ke ze lés sel.

– A deg ra dált tár su lá sok faj kész le té nek és min tá za tá -
nak kö ze lí té se a ter mé sze tes ál la pot hoz ak tív természet -
védelmi ke ze lés sel.

– A nem õs ho nos fa faj ból álló er dõk a ter mõ hely nek
meg fe le lõ õs ho nos fa fa jok kal tör té nõ át ala kí tá sa.

– A ter mé szet sze rû er dõk tar ta mos er dõ hasz ná lat tal
való meg õr zé se.

– Az in va zív-, özön fa jok vissza szo rí tá sa, il let ve ter je -
dé sük meg aka dá lyo zá sa.

– A lá to ga tás, va la mint az ok ta tá si és ku ta tá si te vé -
keny ség irá nyí tá sa, sza bá lyo zá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra
és ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írásokat – a ter mé szet vé del mi
ke ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra
 vonatkozó sza bá lyok ról  szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM
ren de let 2.  § (2) be kez dés c) pont já ban, il let ve mel lék le te
7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a 3.1. és 3.2. fe je zet 
tar tal maz za.

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Gye pek ke ze lé se
– A gyep te rü let fe lül ve té se ti los.
– A ki sebb cser jé se dõ te rü le te ket 4 éven te meg kell

vizs gál ni és je len tõs nö ve ke dé sük ese tén me cha ni kus cser -
je ir tást kell vé gez ni.

– Az Aba 0308/2, 0308/3, 0308/4 hrsz. völgy tal pi
 részérõl 3 éven te a szer ves anya got ka szá lás sal el kell
 távolítani. A te rü let völgy tal pi ré sze már ci us 1-jé tõl de -
cem ber 31-ig ju hok kal le gel tet he tõ 1 ál lat egy ség/ha ál lat -
mennyi ség gel, vagy jú li us 1. után ka szál ha tó és a ka szá lás
után de cem ber 31-ig le gel tet he tõ. A le ka szált szé nát a bá -

lázást kö ve tõ 2 hé ten be lül le kell hor da ni a te rü let rõl. Gépi 
ka szá lás ese tén vad ri asz tó lánc hasz ná la ta kö te le zõ.
Amennyi ben a te rü le ten fo ko zot tan vé dett ma dár faj fész -
ket ta lál nak, a fé szek kö rül 2 ha te rü le tet ka szá lat la nul kell
hagy ni.

– Az Aba 0308/3 hrsz.-ú föld rész let völgy ol da li ré sze
már ci us 1-jé tõl de cem ber 31-ig ju hok kal le gel tet he tõ
1  állategység/ha ál lat mennyi ség gel.

– Az Aba 0308/4 hrsz.-ú föld rész let völgy ol da li ré sze
au gusz tus 1-jé tõl de cem ber 31-ig ju hok kal le gel tet he tõ
0,5 ál lat egy ség/ha ál lat mennyi ség gel, a te rü let ter mé szet -
vé del mi ke ze lõ jé vel egyez te tett mó don.

3.1.2. Er dõk ke ze lé se
– Az aká cos ban vég hasz ná lat so rán a le ter melt fa anya -

got a te rü let rõl el kell hor da ni, a hul la dék ágak ége té se
 tilos. A kul túr tör té ne ti ér té kek (föld vár), il let ve a ré gé sze ti 
le lõ he lyek meg õr zé se  miatt a te rü le ten tel jes ta laj-elõ ké -
szí tés (mély la zí tás, tus kó zás) nem vé gez he tõ. Az akác ter -
je dé sét meg kell aka dá lyoz ni. Az er dõ fel újí tást õs ho nos,
a ter mõ he lyi adott sá gok nak meg fe le lõ fa fa jok – pl. moly -
hos tölgy (Qu er cus pu bes cens), cser tölgy (Qu er cus cer ris), 
ko csá nyos tölgy (Qu er cus ro bur), ta tár ju har (Acer ta ta ri -
cum), me zei ju har (Acer cam pest re), me zei szil (Ul mus
cam pest ris) – ele gyes te le pí té sé vel kell vég re haj ta ni.

– Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes
elõ írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi
 kezelési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Fa jok vé del me
– A fo ko zot tan vé dett és ak tu á li san ve szé lyez te tett bor -

zas macs ka men ta és a tá tor ján fa jok ese té ben éven te ál lo -
mány szám lá lást kell vé gez ni.

3.2.2. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le ten vegy szer hasz ná la ta csak ter mé szet vé del -

mi cél ból en ge dé lyez he tõ, mû trá gya ki jut ta tá sa, tá ro lá sa
ti los, táp anyag-után pót lás csak a le ge lõ ál la tok ter mé sze -
tes úton el hul la tott ürü lé ké vel tör tén het.

– A te rü le ten épü let nem he lyez he tõ el, épít mény lé te -
sí té se a ter mé szet vé del mi ke ze lést szol gá ló ide ig le nes
épít mé nyek – vil lany pász tor, ke rí tés – ki vé te lé vel ti los.

– A te rü le ten sport te vé keny ség vég zé se ti los.
– A te rü le ten gép jár mû vel köz le ked ni csak élet ve szély

el há rí tá sa ér de ké ben, ter mé szet vé del mi ér dek bõl (ide értve 
a le gel te tés hez, ka szá lás hoz szük sé ges gép jár mû- hasz -
nálatot), kul tu rá lis örök ség vé del mi ér dek bõl, va la mint a
te rü le ten meg va ló sí tan dó, jog erõs en ge déllyel ren del ke zõ
te vé keny sé gek el vég zé se ér de ké ben le het.

– A te rü le ten ipar i, il let ve bá nyá sza ti te vé keny ség nem
vé gez he tõ.

– A ta laj boly ga tá sá val járó, en ge dé lye zett te vé keny sé -
gek a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille té kes re gi o -
ná lis iro dá já val, va la mint a ter mé szet vé del mi ke ze lõ vel
egyez te tett mó don, szük ség ese tén ezek fel ügye le te mel -
lett vé gez he tõk el.

– A te rü let vé det té nyil vá ní tá sát meg elõ zõ en szer zett
jog erõs en ge déllyel ren del ke zõ te vé keny sé ge ket az en ge -
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dély le jár tá ig, az ab ban fog lal tak nak meg fele lõen le het
 elvégezni. Az en ge dé lye zett te vé keny ség meg kez dé se
elõtt ér te sí te ni kell az igaz ga tó sá got. A te vé keny ség vég -
zé se so rán a ter mé szet vé del mi ha tó ság és az igaz ga tó ság
szak em be rei szá má ra biz to sí ta ni kell az en ge dély ben fog -
lal tak be tar tá sá nak fel ügye le tét.

3.2.3. Lá to ga tás
– A te rü let lá to ga tá sa csak ter mé szet vé del mi ér de ke ket

szol gá ló te vé keny ség ese tén, szak ve ze tés sel tör tén het.
3.2.4. Ok ta tás és be mu ta tás
– Ok ta tá si és be mu ta tá si te vé keny ség csak ter mé szet -

vé del mi ér de kek szol gá la tá ban, szak ve ze tés sel tör tén het.
3.2.5. Ku ta tás, vizs gá la tok
– Sza po ro dás bi o ló gi ai ku ta tá so kat és sza po rí tá si kí sér -

le te ket kell meg kez de ni a bor zas macs ka men ta ál lo má nyá -
nak mes ter sé ges nö ve lé se és ter mé sze tes élõ he lyén való
spon tán ter je dé sé nek elõ se gí té se ér de ké ben.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
15/2007. (III. 30.) KvVM

rendelete

a Bölcskei-nõszirmos természetvédelmi terület
létesítésérõl

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban és a 85.  § b) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – az er dõk re vo nat ko zó an a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si  miniszter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld -
mûvelésügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Vé det té nyil vá ní tom Bölcs kei-nõ szir mos természet -
védelmi te rü let el ne ve zés sel a Tol na me gyé ben, Bölcs ke
köz ség ha tár ban lévõ, az 1. szá mú mel lék let ben fel so -
rolt  ingatlan-nyilvántartási hely raj zi szá mú, össze sen
111,16 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a te rü le ten ta lál ha tó lösz -
pusz ta gyep és vi zes élõ he lyek meg óvá sa, va la mint vé dett
és fo ko zot tan vé dett nö vény fa jok, a hoz zá juk kap cso ló dó
ál lat kö zös sé gek élet fel té te le i nek, il let ve a táj ké pi ér té kek

meg õr zé se, to váb bá a te rü let ter mé szet vé del mi célú be mu -
ta tá sa.

3.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Du na–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, amely el lát ja
a te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé ben meg ha tá ro -
zott te vé keny sé ge ket.

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a 2. szá -
mú mel lék let tar tal maz za.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi minsz ter

1. számú melléklet
a 15/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Bölcskei-nõszirmos természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Bölcs ke

0547 hrsz.-bõl 1,59 ha (0547/2a); 0547 hrsz.-bõl 0,27 ha 
(0547/2b); 0547 hrsz.-bõl 0,89 ha (0547/2c); 0547
hrsz.-bõl 0,35 ha (0547/2d); 0547 hrsz.-bõl 2,28 ha
(0547/2f); 0547 hrsz.-bõl 8,11 ha (0547/4a); 0547
hrsz.-bõl 0,71 ha (0547/4b); 0553; 0557 hrsz.-bõl 6,05 ha
(0557/4b); 0557 hrsz.-bõl 3,41 ha (0557/4c); 0557
hrsz.-bõl 1,53 ha (0557/4f); 0557 hrsz.-bõl 0,50 ha
(0557/4g); 0644 hrsz.-bõl 13,57 ha (0644/5a); 0644
hrsz.-bõl 0,93 ha (0644/5b); 0645 hrsz.-bõl 7,95 ha
(0645/13b); 0645 hrsz.-bõl 0,20 ha (0645/13c); 0645
hrsz.-bõl 10,90 ha (0645/13f); 0645 hrsz.-bõl 48,07 ha
(0645/13g); 0645 hrsz.-bõl 0,40 ha (0645/13h); 0678.

2. számú melléklet
a 15/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Bölcskei-nõszirmos természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Gya kor la ti ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

– Õriz ze meg, il let ve ja vít sa a ter mé szet kö ze li lösz -
pusz ta gyep és a vi zes élõ he lyek ál la po tát.

– Õriz ze meg hosszú tá von a tá tor ján (Cram be ta ta ria)
és az apró nõ szi rom (Iris pu mi la) élõ he lyét és ál lo má nyát,
és se gít se elõ az ál lo má nyok gya ra po dá sát.
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– Õriz ze meg a te rü le ten ta lál ha tó to váb bi nö vény-,
 illetve ál lat ta ni ter mé sze ti ér té ke ket.

– Ál lít sa vissza az egy ko ri, jel leg ze tes lösz pusz tai és
a vi zes élõ hely re jel lem zõ táj ké pet.

– Erõ sít se a he lyi la kos ság ter mé sze ti ér ték-vé dõ szem -
lé le tét.

– Biz to sít sa a te rü let ed dig még fel nem tárt ter mé sze ti
adott sá gai és ér té kei tu do má nyos ku ta tá sá nak fel té te le it.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A vi zes élõ he lyek fenn tar tá sa, a te rü let víz ház tar tá sá -
nak ja ví tá sa víz vissza tar tás sal.

– A gye pek ter mé sze tes ál la po tá nak meg õr zé se, il let ve
hely re ál lí tá sa ak tív ter mé szet vé del mi ke ze lés sel.

– A mér sé kelt táj hasz ná lat tal járó, ha gyo má nyos,
 extenzív gaz dál ko dás elõ se gí té se, tá mo ga tá sa.

– Az ad vent ív, in va zív és a táj ide gen nö vény fa jok
(akác, bál vány fa, ezüst fa, ga la go nya) vissza szo rí tá sa ak tív 
ter mé szet vé del mi ke ze lés sel.

– A ter mé szet vé del mi szem lé let for má lást se gí tõ be mu -
ta tó, ok ta tó te vé keny ség és a sze líd tu riz mus fel té te le i nek
biz to sí tá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok
és ti lal mak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra
és ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írásokat – a ter mé szet vé del mi
ke ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra
 vonatkozó sza bá lyok ról  szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM
ren de let 2.  § (2) be kez dés c) pont já ban, il let ve a mellék -
letének 7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a 3.1. és
a 3.2. fe je zet tar tal maz za.

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi
 kezelési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– A lösz pusz ta gye pek és a ned ves ré tek meg õr zé se

 érdekében rend sze res ka szá lást, cser je ir tást kell vé gez ni
e te rü le te ken.

– A vi zes élõ he lyek meg õr zé se ér de ké ben ti los a víz el -
ve ze tõ ár kok le csa po lá si cél lal tör té nõ kot rá sa, mé lyí té se,
a te rü let le csa po lá sa.

– Szük ség ese tén ki kell dol goz ni a ná das, fûz li ge tes
 területek víz pót lá sá ra al kal mas el já rá so kat.

– A nem õs ho nos, il let ve táj ide gen fa- és cser je fa jo kat
egyen kén ti el tá vo lí tás sal, az in va zív, ag resszí ven ter je dõ
lágy szá rú a kat rend sze res ka szá lás sal kell vissza szo rí ta ni.

3.1.2. Fa jok vé del me
– A tá tor ján és az apró nõ szi rom élõ he lyé nek megõr -

zése ér de ké ben rend sze res cser je ir tás sal kell meg aka dá -
lyoz ni a te rü let cser jé se dé sét.

– A te rü le ten az elsõ ka szá lás a vé dett or chi dea fa jok
ter més éré se és a ha ris (Crex crex) köl té si idõ sza ká nak

vége után kezd he tõ meg, jú li us 20. után, ki szo rí tó ka szá -
lás sal és vad ri asz tó lánc al kal ma zá sá val.

3.1.3. Vad gaz dál ko dás
– A te rü le ten a vad disz nó és a dú va dak egyed szá mát

a le he tõ leg ha ma rabb a vad gaz dál ko dá si üzem terv ben
 elõírt fenn tart ha tó vad lét szám ra kell csök ken te ni.

– Ti los a vad gaz dál ko dá si be ren de zé sek szá má nak
 növelése.

– A te rü le ten ta lál ha tó vad ete tõk he lyét, szük sé ges sé -
gét a ter mé szet vé del mi ke ze lõ szak em be rei fe lül vizs gál -
hat ják, amennyi ben a ter mé szet vé del mi ér de kek azt meg -
kí ván ják.

3.1.4. Köz le ke dés
– Gép jár mû vel való köz le ke dés, ke rék pá ro zás, lo vag -

lás csak a már meg le võ uta kon le het sé ges, a gye pek re ti los
rá haj ta ni.

– Tech ni kai sport te vé keny sé gek nem vé gez he tõk a
 területen.

3.1.5. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le ten ti los az épí té si, to váb bá az ipar i te vé keny -

ség, va la mint a hul la dék el he lye zés.
– Min den ne mû en ge dé lye zett víz ren de zé si be avat ko -

zás a ter mé szet vé del mi ke ze lõ szak em be re i vel elõ ze tesen
egyez te tett mó don va ló sít ha tó meg.

– Új utak épí té se, vo na las lé te sít mé nyek ki ala kí tá sa
(vil lany ve ze ték, gáz ve ze ték stb.) ti los.

3.2. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi keze -
lési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Gye pek ke ze lé se
– A ka szált gye pe ken a továb biak ban is foly tat ni kell

a ka szá lást a ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek kel össz hang -
ban.

– A gye pek fe lül ve té se, fel tö ré se ti los.
– Az ag resszí ven ter jesz ke dõ ad vent ív nö vény fa jo kat

cser je ir tás sal, egyen kén ti el tá vo lí tás sal, ka szá lás sal, il let -
ve víz ren de zés sel fo lya ma to san vissza kell szo rí ta ni.

– A ka szá lás kor figye lembe kell ven ni a víz ál lás ala ku -
lá sát, ha szük sé ges, kor lá toz ni kell a ka szál ha tó te rü let
nagy sá gát.

– Fel ázott ta la jon ti los a ka szá lás.
3.2.2. Er dõk ke ze lé se
– Az er dõk el sõd le ges ren del te té sét fa anyag ter me lés -

bõl vé del mi ren del te tés re kell vál toz tat ni.
– A te rü le ten ti los táj ide gen, a te rü le ten nem õs ho nos

fa fa jo kat te le pí te ni, ezek egye de it az ápo lá si, ne ve lé si
mun kák so rán fo ko za to san el kell tá vo lí ta ni oly mó don,
hogy ez ne ke let kez tes sen fel újí tá si kö te le zett sé get.

– Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes
elõ írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

3.2.3. Ná da sok ke ze lé se
– Ti los a nád dal bo rí tott te rü le tek és kör nyé kük ége -

tése.

2526 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/38. szám



 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
23/2007. (III. 30.) ME

határozata

közigazgatási hivatalok vezetõinek megbízásáról

A köz igaz ga tá si hi va ta lok ról szó ló 297/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 3. §-ának (1) be kez dé se alap ján – a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és az ön kor mány za to -
kért fe le lõs mi nisz ter együt tes ja vas la tá ra –

dr. Ba lás Ist vánt az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal,

dr. For gács Im rét a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal,

dr. Ge len csér Jó zse fet a Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal,

Hoff man né dr. Né meth Il di kót a Dél-du nán tú li Regio -
nális Köz igaz ga tá si Hi va tal,

dr. Ke re kes Edi tet az Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz -
ga tá si Hi va tal,

dr. Né meth Évát a Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Köz -
igaz ga tá si Hi va tal

hi va tal ve ze tõi te en dõ i nek el lá tá sá val – 2007. áp ri lis 1-jei
ha tállyal –;

dr. Si ket Ju di tot a Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si
Hi va tal hi va tal ve ze tõi te en dõ i nek el lá tá sá val – 2007.
 május 1-jei ha tállyal –

meg bí zom.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
szolgálati titokköri jegyzékérõl

Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal szol gá -

la ti ti tok kö rét – fi gye lem mel a tör vény 4.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõk sze rint ál la pí tom
meg:

1. A nem zet kö zi szer ve ze tek kel kap cso la tos, il let ve
 velük foly ta tott tár gya lá sok ese tén a je len té sek, jegy zõ -
köny vek ada tai, ame lye ket a fe lek köl csö nö sen tit kos sá
mi nõ sí te nek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je a fe lek ál tal köl csö nö sen meg ha tá ro zott ide ig, de 
ma xi mum 10 évig.

2. Az EU in téz mé nye i vel (bi zott ság, mun ka bi zott ság
stb.) való együtt mû kö dés so rán ke let ke zett tár gya lá si
anya gok, je len té sek, irány mu ta tá sok és jegy zõ köny vek
ada tai a kö zös sé gi sza bá lyo zás sal össz hang ban, ame lyet
a fe lek köl csö nö sen tit kos sá mi nõ sí tet tek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je a fe lek ál tal köl csö nö sen meg ha tá ro zott ide ig, de 
ma xi mum 10 évig.

3. Ki emelt je len tõ sé gû nem zet gaz da sá gi, nem zet biz -
ton sá gi szak te rü le tek, il let ve ha di tech ni kai esz kö zök ku ta -
tás-fej lesz té sé re vo nat ko zó szer zõ dé sek és do ku men tu -
mok ada tai, amennyi ben ál lam ti tok ká nem mi nõ sül nek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je 20 év.

4. A nem zet kö zi együtt mû kö dés so rán más or szá gok
ha di ipa rát irá nyí tó ille té kes szer ve ze tek kel kö tött olyan
együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok és ter vek ada tai, elõ ter -
jesz tések ada tai, je len té sek ada tai, ame lyet a fe lek köl csö -
nö sen szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí te nek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je a fe lek ál tal köl csö nö sen meg ha tá ro zott ide ig, de 
ma xi mum 20 évig.

5. A ha di tech ni kai ter mé kek kül ke res ke del mi for gal -
ma zá sá val össze füg gõ ada tok amennyi ben nem mi nõ sül -
nek ál lam ti tok nak.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je 20 év.

6. A ha di tech ni kai esz kö zök gyár tá sá val, a haditech -
nikai szol gál ta tá sok kal kap cso la tos gaz dál ko dói ada tok
(mint az ága za ti össze sí té sek rész ada tai), amennyi ben
 államtitoknak nem mi nõ sül nek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je 20 év.

7. A Ha di ipa ri Szak mai Bi zott ság és a Ha di tech ni kai
Ipar i Bi zott ság te vé keny sé gé vel össze füg gõ, az ál lam ti tok
kö ré be nem tar to zó do ku men tu mok ada tai.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je 20 év.
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8. A Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi Tár ca kö zi Bi zott -
ság és a Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi Bi zott ság te vé -
keny sé gé vel össze füg gõ, az ál lam ti tok kö ré be nem tar to zó
do ku men tu mok ada tai.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je 20 év.

9. A ha di tech ni kai esz kö zök gyár tá sá val, ipar i ja ví tá sá -
val kap cso la tos ter me lé si, ér té ke sí té si, be ru há zá si gaz dál -
ko dói ada tok (mint az ága za ti össze sí té sek rész ada tai), a
ha di tech ni kai ter me lõ ké pes ség re és az ez zel kap cso la tos
be ru há zá sok ra, a ha di ipa ri ex port-im port össze té te lé re és
irá nyult sá gá ra, a ha di tech ni kai esz kö zök ha zai el osz tá sá ra
vo nat ko zó rész ada tok, amennyi ben ál lam ti tok nak nem mi -
nõ sül nek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je 20 év.

10. A ha di tech ni kai esz kö zök gyár tá sá nak, a ha di tech -
ni kai szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak en ge dé lye zé sé vel, az
 engedélyesek el len õr zé sé vel össze füg gõ ada tok (mint az
össze sí té sek rész ada tai), amennyi ben ál lam ti tok nak nem
mi nõ sül nek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je 20 év.

11. A ket tõs ren del te té sû ter mé kek ex port el len õr zé sé -
vel össze füg gõ, a ha di tech ni kai szak te rü le tet érin tõ ada -
tok, amennyi ben nem mi nõ sül nek ál lam ti tok nak.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je 20 év.

12. A ve szé lyes ka to nai ob jek tu mok kal kap cso la tos
ha tó sá gi el já rás so rán ke let ke zett do ku men tu mok ada tai
amennyi ben ál lam ti tok nak nem mi nõ sül nek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je 20 év.

13. A Ne mes fém vizs gá ló és Hi te le sí tõ Igaz ga tó ság
 vagyonvédelmi terv do ku men tá ció ada tai, és biz ton ság -
tech ni kai rend sze ré nek kód jai (mes ter kód, te le pí tõ kód,
fel hasz ná lói kód, me cha ni kus kód).

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je 10 év.

14. Az 1999–2005 kö zöt ti, va la mint a 2006. ja nu -
ár 1-jé tõl ér vé nyes egy sé ges so ro za tú ma gyar fém je lek
terv raj za i nak ada tai.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je 10 év.

15. Bé csi Kon ven ció kö zös el len õr zé si jel (CCM) rész -
le tes terv do kum ne tá ci ó ja.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je 10 év.

16. A ne mes fém el len õr zés le foly ta tá sá hoz ké szült
 negyedéves terv.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je a ne gyed év le jár tát kö ve tõ 1 év. A szol gá la ti
 titokká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi ide je 10 év.

17. Az MKEH el len õr zé si sza bály za ta a ká bí tó szer-
pre kur zo rok kal vég zett egyes te vé keny sé gek hely szí ni
 ellenõrzésének el já rá si rend jé rõl és ál ta lá nos sza bá lya i ról.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je 10 év.

18. Azon ada tok, ame lyek bõl ala pos in dok kal a ká bí tó -
szer-pre kur zo rok nak il le gá lis célú el té rí té sé re, felhasz -
nálására le het kö vet kez tet ni, amennyi ben az ada tok nem
mi nõ sül nek ál lam ti tok nak.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes -
ségi ide je 10 év.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
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A Magyar Szocialista Munkáspárt 2005. évi vagyonmérlege

Eszközök

Ft

1. Ál ló esz kö zök és be ru há zá sok 0
2. Kész le tek 0
3. Pénz ügy és bank szám lák

3.1. Pénz és bank szám lák 60 934

Esz kö zök össze sen:  60 934

A vagyon forrása

3. Pénz esz kö zök 0
2. Ala pok 0

For rá sok össze sen:  0

Kas tély Sán dor né s. k.,
gaz da sá gi ve ze tõ

A Magyar Szocialista Munkáspárt 2006. évi gazdálkodási zárómérlege

Bevételek

Ft

1. Tag dí jak 95 500
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 0
3. Kép vi se lõi cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás 0
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 30 000

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 0
4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól 0
4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 30 000

4.3.1. Bel föl di ek tõl 30 000
5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat, kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl
  szár ma zó be vé tel

0

6. Egyéb be vé tel 114 000

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben:  239 500

Kiadások

Ft

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra 0
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze tek nek 0
3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek 0
4. Mû kö dé si ki adá sok 217 661
5. Esz köz be szer zés 0
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sa 7 000
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  224 661

Kas tély Sán dor né s. k.,
gaz da sá gi ve ze tõ
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A Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá g
(6721 Szeged, Deák Ferenc utca 17.)

h i r d e t m é n y e

A Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság – a föld ren de zõ és föld -
kiadó bi zott sá gok ról  szóló 1993. évi II. tör vény 4/B.  §-ának (5) be kez dé se,  9.  §-a alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a pit va ro si Fel sza ba du lás Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Pit va ros, Kos suth u. 33–35., Mû ve lõ dé si Ház

A sor so lás ide je: 2007. má jus 8. (kedd), 9 óra.

 A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Amb róz fal va (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

016/5 szán tó 0,0857 2,98

020/3 szán tó 1,7249 48,52 Ki ad ha tó 1729/4852 tul. h.
(17,29 AK)

020/15 szán tó 3,2244 134,46 Ki ad ha tó 504/13446 tul. h.
(5,04 AK)

022/10 szán tó 4,6016 158,60 Ki ad ha tó 396/1586 tul. h.
(3,96 AK)

022/29 erdõ, szán tó 24,3954 962,55 Ki ad ha tó 517/96255 tul. h.
(5,17 AK)

038/8 erdõ 0,7932 5,24

040 le ge lõ, erdõ 19,8930 71,60

045 le ge lõ 5,9985 20,99

052 erdõ, szán tó 1,5009 14,66

053/3 szán tó 0,9153 31,85 Ki ad ha tó 185/3185 tul. h.
(1,85 AK)

053/6 szán tó 7,8364 153,67 Ki ad ha tó 9109/15367 tul. h.
(91,09 AK)

055 erdõ 6,3141 41,67

057 le ge lõ 8,5931 26,28

Te le pü lés: Csa ná dal ber ti (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

02/2 szán tó 0,2317 8,06

03/8 rét, le ge lõ, szán tó 1,9750 48,49 Ki ad ha tó 473/4849 tul. h.
(4,73 AK)

03/12 le ge lõ 2,4841 33,41 Ki ad ha tó 2926/3341 tul. h.
(29,26 AK)

03/18 rét, szán tó 3,9142 110,23 Ki ad ha tó 254/11023 tul. h.
(2,54 AK)

011/19 szán tó 1,3750 56,83 Ki ad ha tó 898/5683 tul. h.
(8,98 AK)
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

011/20 szán tó 1,1028 44,01 Ki ad ha tó 563/4401 tul. h.
(5,63 AK)

011/21 szán tó 1,0730 41,38 Ki ad ha tó 405/4138 tul. h.
(4,05 AK)

011/23 szán tó 1,4233 52,31 Ki ad ha tó 1393/5231 tul. h.
(13,93 AK)

011/30 szán tó 0,2133 8,89

011/44 szán tó 0,9069 31,79 Ki ad ha tó 1596/3179 tul. h.
(15,96 AK)

011/46 gyep, szán tó, mo csár 16,3219 156,38 Ki ad ha tó 1330/15638 tul. h.
(13,30 AK)

019/15 szán tó 0,2448 4,26

019/19 szán tó 16,1878 488,67 Ki ad ha tó 428/48867 tul. h.
(4,28 AK)

019/24 szán tó 3,2422 93,74 Ki ad ha tó 358/9374 tul. h.
(3,58 AK)

019/35 szán tó, árok 10,5196 284,02 Ki ad ha tó 1298/28402 tul. h.
(12,98 AK)

019/40 rét 4,4181 84,39

019/46 szán tó 0,3603 12,54

036/7 erdõ 0,5521 3,64

036/42 rét, le ge lõ 5,2669 40,52

036/43 rét 1,3699 26,17

036/68 szán tó 0,5488 13,34

036/69 szán tó 0,2525 6,14

036/78 le ge lõ 3,0266 41,16

038/10 szán tó 2,7278 85,08 Ki ad ha tó 2223/8508 tul. h.
(22,23 AK)

038/12 szán tó 4,5130 139,65 Ki ad ha tó 1412/13965 tul. h.
(14,12 AK)

040/7 rét, szán tó 3,0301 40,40

040/17 le ge lõ, erdõ 16,6662 127,78 Ki ad ha tó 4228/12778 tul. h.
(42,28 AK)

040/20 víz ál lás, gyep, szán tó 5,3198 30,46 Ki ad ha tó 1365/3046 tul. h.
(13,65 AK)

052/3 szán tó 0,0901 3,14

055/16 le ge lõ, szán tó 2,9271 83,93 Ki ad ha tó 471/8393 tul. h.
(4,71 AK)

Te le pü lés: Csa nád pa lo ta (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

025/1 le ge lõ 0,7440 6,47

025/2 le ge lõ 0,9456 0,95

025/3 le ge lõ 1,6330 1,63

025/4 erdõ 15,0432 88,75

025/8 erdõ 5,1700 30,50
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

025/33 szán tó 0,3352 11,36

025/37 szán tó 50,4879 1477,25 Ki ad ha tó 818/147725 tul. h.
(8,18 AK)

Te le pü lés: Ki rály he gyes (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

0125/3 szán tó 1,0907 26,50 Jogi jel leg: Kö rös– Ma ros Nem -
ze ti Park

0137/108 le ge lõ 8,7650 70,27 Ki ad ha tó 5555/7027 tul. h.
(55,55 AK)

0143 le ge lõ 2,0983 13,06 Ki ad ha tó 732/1306 tul. h.
(7,32 AK)

0147/1 rét, erdõ 1,6881 11,36

0147/4 szán tó 3,2911 34,95

0147/6 szán tó 3,3549 33,13

0147/7 szán tó 3,6705 36,98

0147/8 szán tó 1,8340 12,84

0151/2 szán tó 9,3250 217,45 Ki ad ha tó 633/21745 tul. h.
(6,33 AK)

0151/4 szán tó 3,9876 93,85 Ki ad ha tó 1507/9385 tul. h.
(15,07 AK)

0151/6 szán tó 9,6274 216,41 Ki ad ha tó 896/21641 tul. h.
(8,96 AK)

0156/11 le ge lõ 0,1731 0,61

0157 le ge lõ 3,5103 6,01

0158/3 szán tó 36,3471 1136,17 Ki ad ha tó 12816/113617 tul. h.
(128,16 AK)

0158/6 szán tó 3,8193 53,05

0158/7 rét, szán tó 5,6952 64,79 Ki ad ha tó 5434/6479 tul. h.
(54,34 AK)

0161 le ge lõ 0,0982 0,34

0163/8 szán tó 19,0479 377,46 Ki ad ha tó 15292/37746 tul. h.
(152,92 AK)

0163/9 szán tó 41,9215 1421,14 Ki ad ha tó 10001/142114 tul. h.
(100,01 AK)

0163/10 szán tó 1,1085 20,17

0165 rét 4,3002 37,41

0166/3 szán tó 18,7029 408,39 Ki ad ha tó 7701/40839 tul. h.
(77,01 AK)

0166/4 rét, szán tó 24,9641 491,34

0173/1 rét, szán tó 47,6603 933,20 Ki ad ha tó 1347/93320 tul. h.
(13,47 AK)

0173/2 rét 3,2122 20,24
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Te le pü lés: Nagy ér (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

05 rét, szán tó 22,8870 696,54 Ki ad ha tó 446/69654 tul. h.
(4,46 AK)

016/7 rét 3,7451 3,75

016/8 rét 3,8880 3,89

016/9 szán tó 6,3260 167,95 Ki ad ha tó 9833/16795 tul. h.
(98,33 AK)

036/17 rét, szán tó 5,9088 106,43 Ki ad ha tó 761/10643 tul. h.
(7,61 AK)

047 rét 4,2401 4,24

059 szán tó 30,5219 671,38 Ki ad ha tó 1279/67138 tul. h.
(12,79 AK)

061/1 rét, szán tó 42,8370 881,12 Ki ad ha tó 673/88112 tul. h.
(6,73 AK)

077/7 rét, szán tó 6,1480 98,97 Ki ad ha tó 684/9897 tul. h.
(6,84 AK)

081 erdõ 0,5204 3,43

082 le ge lõ 0,7065 6,15

087/1 rét 0,0547 0,05

090 rét 0,0637 0,06

092/1 erdõ, rét 2,1591 14,79

097/9 le ge lõ, szán tó, erdõ 14,5651 145,05

098 erdõ 0,4192 4,07

0100 erdõ 0,2671 1,76

0103/16 erdõ 0,0295 0,19

0103/17 erdõ 0,1090 0,72

0103/27 le ge lõ, anyag gö dör 38,7190 310,26

0105 erdõ 0,2773 1,83

0106/2 erdõ 0,1705 1,13

Te le pü lés: Pit va ros (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

015/5 le ge lõ 0,1396 3,03

015/24 le ge lõ 0,0215 0,47

017/6 szán tó 0,1353 4,71

024/44 le ge lõ 5,0857 110,36

026/2 erdõ 0,3171 2,09

032/3 le ge lõ 1,5386 33,39

034/1 le ge lõ 0,9956 21,60

034/3 le ge lõ 1,8711 40,60

034/5 le ge lõ, csa tor na 0,6594 13,08

035/2 szán tó 0,6741 23,46

036/4 rét, le ge lõ, erdõ, szán tó 86,8838 2591,86 Ki ad ha tó 5368/259186 tul. h.
(53,68 AK)
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

040/13 rét, szán tó, erdõ 91,1108 2854,24 Ki ad ha tó 1390/285424 tul. h.
(13,90 AK)

042/2 erdõ 1,7995 11,88

046/18 szán tó 0,2280 5,54

046/20 szán tó 0,1559 3,79

060/3 szán tó 0,3234 7,86

080/7 rét, szán tó 4,1034 63,69

080/26 szán tó 2,2758 53,83 Ki ad ha tó 2619/5383 tul. h.
(26,19 AK)

080/27 szán tó 2,9767 103,59 Ki ad ha tó 190/10359 tul. h.
(1,90 AK)

080/28 rét 0,6184 4,70

084/44 erdõ, rét 3,2220 22,41

084/45 erdõ 4,6038 30,39

Te le pü lés: Me zõ he gyes (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

0513/24 szán tó 31,2468 1000,06 Ki ad ha tó 4180/100006 tul. h.
(41,80 AK)

0536/18 szán tó 27,2248 938,42 Ki ad ha tó 60847/93842 tul. h.
(608,47 AK)

0584/8 szán tó 123,6345 4825,96 Ki ad ha tó 132/482596 tul. h.
(1,32 AK)

0584/40 szán tó 125,4771 5097,34 Ki ad ha tó 2094/509734 tul. h.
(20,94 AK)

0633/1 szán tó 69,5966 2198,16 Ki ad ha tó 324/219816 tul. h.
(3,24 AK)

0635 le ge lõ 0,7801 25,04

0636 le ge lõ 0,0126 0,40

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont hoz cí -
mez ve, de a Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hoz.

Tas ná di Gá bor s. k.,

fõ igaz ga tó
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Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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07.1092 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


