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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
98/2007. (V. 4.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa közötti

gazdasági együttmûködésrõl  szóló megállapodás
kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Bosz nia-Her ceg ovi na
 Minisztertanácsa kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö désrõl
 szóló meg álla po dás (a továb biak ban: Meg álla po dás) kö te -
le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg álla po dás hi te les ma gyar és an gol nyel vû szö veg e a
kö vet ke zõ:

„A Magyar Köztársaság Kormánya
és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa közötti

Gazdasági Együttmûködési Megállapodás

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Bosznia-Herce -
govina Mi nisz ter ta ná csa, a továb biak ban a Szer zõ dõ Fe lek,

– at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy el mé lyít sék az or szá -
ga ik kö zött hosszú ide je fenn ál ló kap cso la to kat,

– ki fe jez ve tö rek vé sü ket, hogy fenn tart sák és erõ sít sék
ha gyo má nyos gaz da sá gi kap cso la ta i kat,

– az zal a szán dék kal, hogy a köl csö nös elõ nyök alap ján 
fej lesszék és in ten zí veb bé te gyék gaz da sá gi, ipar i, mû sza -
ki és tech no ló gi ai együtt mû kö dé sü ket,

– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a szer zõ dé ses ke re tek
bõ ví té se a to váb bi együtt mû kö dés hez meg fe le lõ és ked ve -
zõ ala pot te remt,

– a két or szág ban ha tály ban lévõ tör vények ke re tei kö -
zött és nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik kel tel jes össz hang ban

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ha tály ban levõ tör vényeik ke re te in
be lül a gaz da sá gi és tár sa dal mi fej lõ dés min den fon tos te -
rü le tén elõ se gí tik a köl csö nö sen elõ nyös gaz da sá gi együtt -
mû kö dés erõ sí té sét és bõ ví té sét.

2. Cikk

Figye lembe véve a gaz da sá gi kap cso la tok je len le gi
hely ze tét és pers pek tí vá it, a Szer zõ dõ Fe lek egyet ér te nek
ab ban, hogy a hosszú távú együtt mû kö dés re ked ve zõ ek a
fel té te lek töb bek kö zött a kö vet ke zõ te rü le te ken:

– me zõ gaz da ság és élel mi szer ipar, ag rár ter mé kek fel -
dol go zá sa és tá ro lá sa;

– erõ mû vek és ma gas fe szült sé gû el osz tó há ló za tok,
gáz- és kõ olaj ve ze té kek há ló za tá nak fej lesz té se és re ha bi -
li tá ci ó ja;

– elekt ro mos be ren de zé sek és ké szü lé kek;
– elekt ro ni kai és vil la mos-gé pé sze ti ipar;
– ás vá nyi nyers anya gok és bá nyá sza ti ter mé kek ku ta tá -

sa, ki ter me lé se, ke ze lé se, to váb bi fel dol go zá sa, valamint
ér té ke sí té se;

– vegy ipar és kõ olaj fel dol go zás;
– cso ma go lá si tech no ló gia;
– kör nye zet vé de lem;
– víz gaz dál ko dás és er dõ gaz dál ko dás;
– ok ta tás;
– egész ség ügy, gyó gyá sza ti tech no ló gia, gyó gyá sza ti

be ren de zé sek és gyógy szer ipar;
– hu mán erõ for rá sok fej lesz té se;
– ide gen for ga lom;
– kis- és kö zép vál lal ko zá sok kö zöt ti együtt mû kö dés;
– hír köz lés és in for má ci ós tech no ló gia;
– köz le ke dés és
– tu do mány és tech no ló gia.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tö re ked nek arra, hogy meg fe le lõ esz -
kö zök kel szé le sí tik és te gyék in ten zí veb bé együtt mû kö dé -
sü ket:

– elõ se gí tik a kap cso la tok épí té sét, és erõ sí tik az
együtt mû kö dést a gaz da sá gi dön tés ho zók, kor mány za ti in -
téz mé nyek, szak mai és üz le ti szö vet sé gek, ka ma rák, re -
gionális és he lyi szer vek kö zött, bá to rít ják a köl csö nös ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó gaz da sá gi in for má ci ók cse ré jét,
valamint sa ját kép vi se lõ ik és más gaz da sá gi-mû sza ki de le -
gá ci ók lá to ga tá sa it;

– in for má ci ó kat cse rél nek a fej lesz té si pri o ri tá sok ról,
és meg könnyí tik az üz le ti sze rep lõk rész vé te lét a fej lesz té -
si pro jek tek ben;

– szor gal maz zák a két or szág üz le ti kö rei kö zöt ti új
kon tak tu sok lé te sí té sét és a meg lé võk szé le sí té sét, bá to rít -
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ják az egyé nek és vál lal ko zá sok kö zött a lá to ga tá so kat,
össze jö ve te le ket és egyéb ta lál ko zó kat;

– üz le ti in for má ci ó kat cse rél nek, bá to rít ják a vá sá ro -
kon és ki ál lí tá so kon tör té nõ rész vé telt, üz le ti ese mé nyek,
sze mi ná ri u mok, szim pó zi u mok és kon fe ren ci ák szer ve zé -
sét;

– elõ se gí tik a ma gán szek tor kis- és kö ze pes vál lal ko zá -
sai fo ko zot tabb rész vé te lét a két ol da lú gaz da sá gi kap cso -
la tok ban;

– mar ke ting, ta nács adói és szak ér tõi szol gál ta tá sok
nyúj tá sá val bá to rít ják az együtt mû kö dést a köl csö nös ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó te rü le te ken;

– arra bá to rít ják pénz ügyi in téz mé nye i ket és bank szek -
to ru kat, hogy kö ze leb bi kap cso la to kat lé te sít se nek és erõ -
sít sék együtt mû kö dé sü ket;

– bá to rít ják a be ru há zá si te vé keny sé get, ve gyes vál la la -
tok ala pí tá sát, kép vi se le tek és fi ók vál la la tok lé te sí té sét;

– elõ se gí tik a ré gi ók kö zöt ti együtt mû kö dést és a nem -
zet kö zi szin tû együtt mû kö dést a köl csö nös ér dek lõ dés re
szá mot tar tó kér dé sek ben.

4. Cikk

Je len Meg álla po dás meg kö té sé vel a Szer zõ dõ Fe lek lét -
re hoz zák a Ve gyes Bi zott sá got, ame lyet a Szer zõ dõ Fe lek
bár me lyi ké nek ké ré sé re fel vált va hív nak össze Magyar -
országon és Bosz nia-Her ce go vi ná ban.

A Ve gyes Bi zott ság fel ada tai kü lö nö sen az aláb bi a kat
fog lal ják ma guk ba:

– a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té sé nek
meg vi ta tá sa,

– új le he tõ sé gek azo no sí tá sa a jövõ gaz da sá gi együtt -
mû kö dé sé nek to váb bi fej lesz té sé hez,

– ja vas la tok ki dol go zá sa a gaz da sá gi együtt mû kö dés
fel té te le i nek ja ví tá sá ra a két or szág vál la la tai kö zött,

– ja vas la tok té te le a Meg álla po dás al kal ma zá sá ra.
A Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti, a Meg álla po dás al kal ma zá sá -

val és ér tel me zé sé vel kap cso la tos vé le mény el té ré se ket a
Ve gyes Bi zott ság ke re tei kö zött ren de zik.

5. Cikk

A je len Meg álla po dás nem be fo lyá sol ja azo kat a kö te le -
zett sé ge ket, ame lyek Ma gyar or szág euró pai uni ós tag sá -
gá ból fa kad nak. Kö vet ke zés kép pen a Meg álla po dás ren -
del ke zé sei sem együt te sen, sem ön ma guk ban nem idéz he -
tõk vagy ér tel mez he tõk úgy, mint ame lyek ér vény te le ní -
tik, mó do sít ják vagy bár mi lyen más mó don be fo lyá sol ják
Ma gyar or szág nak kü lö nö sen a Csat la ko zá si Szer zõ dés sel
vál lalt, az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés bõl, az
Euró pai Uni ó ról  szóló Szer zõ dés bõl, valamint ál ta lá ban
véve az Euró pai Unió el sõd le ges és má sod la gos jo gá ból
szár ma zó kö te le zett sé ge it.

6. Cikk

Ez a Meg álla po dás azon a na pon lép ha tály ba, ami kor a
fe lek mind egyi ke kéz hez vet te az ér te sí tést, mely ben a
Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ke resz tül tá jé koz tat ják
egy mást az or szá ga ik ban al kal ma zan dó, a Meg álla po dás
ha tály ba lép te té sé hez szük sé ges al kot má nyos kö ve te lé sek
tel je sü lé sé rõl.

Ez a Meg álla po dás öt évig ma rad ér vé nyben; ez után fo -
lya ma to san egy-egy évre meg hosszab bo dik mind ad dig,
míg bár me lyik fél a Meg álla po dás meg szün te té sé nek
szán dé ká ról a má sik fe let írás ban nem ér te sí ti. A Meg álla -
po dás az ér te sí tést kö ve tõ 3. hó nap el tel té vel szû nik meg.

Ez a Meg álla po dás a Szer zõ dõ Fe lek köl csö nös meg -
egye zé sé vel, írás ban mó do sít ha tó vagy ki egé szít he tõ.
A mó do sí tá so kat vagy ki egé szí té se ket, vál toz ta tá so kat a
Szer zõ dõ Fe lek tör vényhozása ál tal lét re ho zott meg lé võ
jogi el já rá sok nak meg fele lõen kell vég re haj ta ni.

Ké szült és alá írás ra ke rült Sza ra je vó ban, 2006. no -
vember 22. nap ján, két ere de ti pél dány ban, ma gyar,
 bosnyák/hor vát/szerb és an gol nyel ven, mind egyik szö veg 
egy aránt hi te les. El té rõ ér tel me zés ese té ben az an gol nyel -
vû vál to zat az irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság
Kor mány a ne vé ben

Bosz nia-Her ceg ovi na
Mi nisz ter ta ná csa ne vé ben

Agreement
on Economic Cooperation between the Government

of the Republic of Hungary and the Council
of Ministers of Bosnia and Herzegovina

The Government of the Republic of Hungary and the
Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina,
hereinafter referred to as „the Contracting Parties”,

– Desirous of enhancing the long-standing relationship
between their countries,

– Wishing to continue and reinforce their existing
traditional economic relations,

– With the intention of developing and intensifying
their economic, industrial, technical and technological
cooperation on the basis of mutual benefit,

– With the conviction that the deepening of the
contractual framework establishes favourable conditions
and suitable basis for further cooperation,

– Within the framework of the respective legislation in
force in the two countries and in full conformity with their
international obligations,
have ag re ed as fol lows:

Article 1

The Contracting Parties shall promote, within the
framework of their respective legislation in force, the
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expansion and diversification of mutually advantageous
economic cooperation in all fields relevant to economic
and social development.

Article 2

The Contracting Parties, considering the current state
and perspectives of economic relations, agree that
favourable conditions for long-term co-operation exist,
inter alia, in the following areas:

– Agriculture and food processing industry, processing
and storage of agricultural products;

– Expansion and rehabilitation of power stations and
high-tension distribution networks as well as pipeline
networks for gas and oil;

– Electrical equipment and appliances;
– Electronic and electrotechnical industry;
– Exploration, production, preparation, treatment and

further processing as well as marketing of mineral raw
materials and mining products;

– Chemical and petrochemical industry;
– Packaging technology;
– Environment;
– Water management and forest industry;
– Education;
– Health care, medical technology, medical and

pharmaceutical industry;
– Human resource development;
– Tourism;
– Cooperation between small and medium-sized

enterprises;
– Communication and information technology;
– Transport
– Science and technology.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and
intensify their cooperation through appropriate means,
such as:

– Promoting the links and strengthening the
cooperation between the economic policy-makers,
government institutions, professional organizations,
business federations, chambers, regional and local entities, 
encouraging the exchange of economic information of
mutual interest, as well as the visits of their representatives 
and other economic and technical delegations,

– Exchanging information on development priorities
and facilitating the participation of business operators in
development projects,

– Expediting the establishment of new contacts and
broadening the existing ones between the business circles

of the two countries, encouraging the visits, meetings and
other interactions between individuals and enterprises,

– Exchanging business information, encouraging the
participation in fairs and exhibitions, organizing business
events, seminars, symposia and conferences,

– Promoting the stronger participation of small and
medium-sized private sector enterprises in bilateral
economic relations,

– Encouraging the cooperation in providing consulting, 
marketing, advisory and expert services in the areas of
mutual interest,

– Encouraging their financial institutions and banking
sector to establish closer contacts and strengthen their
cooperation respectively,

– Encouraging investment activities, the foundation of
joint ventures, establishment of company representations
and branch offices,

– Promotion of inter-regional cooperation and
cooperation on international level in issues of mutual
interest.

Article 4

Upon conclusion of this Agreement a Joint
Commission” shall be established that shall be convened
upon request of each of the Contracting Parties
alternatively in Hungary and Bosnia and Herzegovina.

The duties of the Joint Commission shall comprise, in
particular, the following:

– Discussion of the development of the bilateral
economic relations,

– Identifying new possibilities for the further
development of the future economic cooperation,

– Drawing up suggestions for the improvement of the
terms for the economic cooperation between enterprises of 
both countries,

– Making proposals for the application of the
Agreement.

Differences of opinion between the Contracting Parties
on the application or interpretation of the Agreement are to 
be settled within the framework of the Joint Commission.

Article 5

The present Agreement shall in no way prejudice the
obligations of the Republic of Hungary as a member state
of the European Union. Consequently the provisions of the 
present Agreement shall not be cited or interpreted neither
in whole or in part as to annul, amend or influence in any
way the duties arising from the Treaty on the European
Union and the primary and secondary legislation of the
European Union in particular, undertaken by the Republic
of Hungary in the Treaty of Accession.
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Article 6

This Agreement shall enter into force on the date of
receipt of the last notification, by which the Contracting
Parties inform each other through diplomatic channels,
that constitutional requirements in the respective countries 
for giving effect to this Agreement have been fulfilled.

This Agreement shall be valid for a period of five years;
thereafter it shall be extended for successive one year
periods unless either Contracting Party notifies the other,
in writing, of its intention to terminate it, three months
prior to its expiry.

This Agreement may be amended or modified by mutual 
consent of the Contracting Parties in writing. The
amendment or modification shall comply with the existing
legal procedures established by the legislation of the
Contracting Parties.

Done and signed in Sarajevo, on 22, November 2006, in
two originals in the Hungarian, Bosnian/Croatian/ Serbian
and English languages respectively, all texts being equally
authentic. In case of divergence of interpretation the
English version shall prevail.

For the Govern ment of the
Repub lic of Hun ga ry

For the Co un cil
of Minis ters of Bos nia

and Her ze go vi na

4.  §

(1) Ez a ren de let – 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 ren de let 2–3.  §-a a Meg álla po dás 6. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg álla po dás, illetve e ren de let 2–3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter annak is -
mert té 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.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

34/2007. (V. 4.) FVM
rendelete

a borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba
sorolásáról  szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

módosításáról

A szõ lõ ter mesz tés rõl és bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004.
évi XVIII. tör vény 57.  §-a (1) be kez dé sé nek 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 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.  §

A bor ké szí tés re al kal mas szõ lõ faj ták osz tály ba so ro lá -
sá ról  szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM ren de let 1. szá mú mel -
lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. 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 34/2007. (V. 4.) FVM rendelethez

Borszõlõfajták osztályba sorolása megyénként, valamint az egyes fajták szinonim elnevezései

BÁCS-KISKUN MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen 
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel 
el lá tott 

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Arany sár fe hér a

Bá ná ti riz ling i

Bi an ca a

Char don nay a

Chas se las e

Csa ba gyön gye e

Cser sze gi fû sze res a

Csil lám a

Do mi na e

E.Cs.18 (Alet ta) e

EB.10 (Vik tor) e

Ezer für tû e

Ezer jó a

Fur mint e

Ge ne ro sa e

Gesz tus e

Gö cse ji za ma tos i

Gyöngy riz ling i

Hárs le ve lû e

Ir sai Oli vér a

Ju bi le um 75 e

Juh fark e

K.35 (He u ré ka) i

Ka rát a

Ker ner e

Ki rály le ány ka a

Ko csis Irma i

Ko rai pi ros vel te lí ni i

Ko ro na e

Kö vér szõ lõ e

Kö vi din ka a

Kun ba rát i

Kun le ány a

Lak he gyi mé zes i

Le ány ka a

Mát rai mus ko tály i

Mé zes i

Nek tár e

Odys se us e



BÁCS-KISKUN MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen 
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel 
el lá tott 

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Olasz riz ling a

Orp he us e

Ot to nel mus ko tály a

Pa la ti na e

Pát ria e

Pel so e

Pi not blanc a

Pi ros szlan ka i

Po zso nyi fe hér e

Pö lös kei mus ko tály e

Raj nai riz ling a

Ref rén e

Riz ling szil vá ni a

Ro zá lia e

Ró zsa kõ e

Sár ga mus ko tály e

Sa u vig non a

Sem il lon e

Sze ré mi zöld i

Szi rén e

Szür ke ba rát a

Tra mi ni a

Tril la e

Vér tes csil la ga i

Vik tó ria gyön gye a

Vil lard blanc e

Za la gyön gye e

Ze fír i

Zen gõ e

Ze nit e

Zeus i

Zöld szil vá ni i

Zöld vel te li ni a

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Ali ber net i

Ali can te bo us het i

Bí bor ka dar ka e

Bla u bur ger a

Bla u er Früh bur gun der e

Ca ber net franc a

Ca ber net sa u vig non a

Do mi na e

Duna gyön gye a

Ham bur gi mus ko tály e
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BÁCS-KISKUN MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen 
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel 
el lá tott 

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Ka dar ka a

Kár min e

Kék fran kos a

Ké ko por tó e

Ku ruc vér i

Me di na e

Mer lot e

Nero e

Pan non fran kos a

Pi not noir a

Ru bin tos i

Sy rah e

Szent lõ rinc i

Tu rán e

Zwe i gelt a

BARANYA MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott 

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Arany sár fe hér i

Bac chus e

Bá ná ti riz ling i

Bi an ca e

Bla u er Sil va ner e

Char don nay a

Chas se las i

Cir fand li a

Cser sze gi fû sze res e

Cso mo ri ka e

Fur mint e

Hárs le ve lû a

Ir sai Oli vér e

Juh fark e

Ka rát i

Ki rály le ány ka e

Olasz riz ling a

Ot to nel mus ko tály a

Pel so i

Per let te i

Pi not blanc a

Pö lös kei mus ko tály e
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BARANYA MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott 

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Raj nai riz ling a

Riz ling szil vá ni e

Sár ga mus ko tály e

Sa u vig non a

Szür ke ba rát a

Tra mi ni a

Zen gõ e

Ze nit e

Zöld sza gos i

Zöld vel te li ni e

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Bí bor ka dar ka i

Bla u bur ger a

Bla u er Früh bur gun der e

Ca ber net franc a

Ca ber net sa u vig non a

Do mi na e

Ka dar ka a

Kék fran kos a

Ké ko por tó a

Me di na i

Mer lot a

Pi not noir a

Ru bin tos e

Sy rah e

Zwe i gelt e

BÉKÉS MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen 
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Ezer jó i

Fur mint i

Ir sai Oli vér i

Kö vi din ka i

Mé zes i

Olasz riz ling i

Riz ling szil vá ni i

Za la gyön gye i

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Ka dar ka i
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BÉKÉS MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen 
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Kék fran kos i

Ké ko por tó i

Tu rán i

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen 
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Ali go té i

Arany sár fe hér i

Bac chus e

Ba ka tor i

Bá ná ti riz ling i

Bi an ca i

Bla u er Sil va ner e

Bo u vi er i

Bu dai i

Char don nay a

Chas se las e

Cir fand li i

Csa ba gyön gye e

Cser sze gi fû sze res a

Cso mo ri ka i

Ezer für tû i

Ezer jó i

Fur mint a

Go hér e

Hárs le ve lû a

Ir sai Oli vér e

Ju bi le um 75 i

Ju bi le ums re be i

Juh fark i

Ka bar e

Ka rát i

Kék nye lû i

Ker ner i

Ki rály le ány ka i

Ko csis Irma i
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen 
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Ko ro na i

Kö vér szõ lõ e

Kö vi din ka i

Kun ba rát i

Kun le ány i

Lak he gyi mé zes i

Le ány ka a

Mát rai mus ko tály i

Me lon i

Mé zes i

Nek tár e

Nosz to ri riz ling i

Odys se us i

Olasz riz ling a

Ot to nel mus ko tály a

Pel so i

Pi not blanc a

Pi ros szlan ka i

Pi ros vel te lí ni i

Po zso nyi fe hér i

Pö lös kei mus ko tály i

Raj nai riz ling i

Ref rén i

Riz ling szil vá ni e

Ro zá lia i

Sár ga mus ko tály a

Sa u vig non e

Sem il lon i

Szür ke ba rát i

Tál tos i

Tra mi ni e

Úr ré ti i

Za la gyön gye i

Ze fír i

Zen gõ e

Ze nit e

Zéta a

Zeus i

Zöld szil vá ni i

Zöld vel te li ni e
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen 
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Ali ber net i

Ali can te bo us het i

Bí bor ka dar ka i

Bla u bur ger e

Bla u er Früh bur gun der e

Ca ber net franc a

Ca ber net sa u vig non a

Do mi na e

Duna gyön gye i

Ga may noir i

Ham bur gi mus ko tály e

Ka dar ka i

Kár min i

Kék fran kos a

Ké ko por tó e

Ma gyar fran kos i

Me di na e

Mer lot a

Nero e

Pi not noir e

Ru bin tos i

Ti tán i

Tu rán e

Zwe i gelt a

CSONGRÁD MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen 
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

 szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Arany sár fe hér i

Bac chus e

Bi an ca a

Bla u er Sil va ner e

Char don nay a

Chas se las e

Cser sze gi fû sze res a

E.Cs.18 (Alet ta) e
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CSONGRÁD MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen 
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

 szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Ezer für tû i

Ezer jó e

Ge ne ro sa e

Hárs le ve lû i

Ir sai Oli vér e

Ju bi le um 75 i

EB.10 (Vik tor) e

Ka rát i

Kö vi din ka a

Kun le ány a

Lak he gyi mé zes i

Mé zes i

Olasz riz ling a

Ot to nel mus ko tály a

Pi not blanc e

Po zso nyi fe hér i

Raj nai riz ling a

Riz ling szil vá ni a

Sa u vig non e

Szür ke ba rát i

Tra mi ni e

Za la gyön gye a

Ze fír i

Zöld szil vá ni i

Zöld vel te li ni a

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Bí bor ka dar ka e

Bla u bur ger i

Bla u er Früh bur gun der e

Ca ber net franc a

Ca ber net sa u vig non a

Do mi na e

Duna gyön gye e

Ham bur gi mus ko tály e

Ka dar ka a

Kék fran kos a

Ké ko por tó e

Me di na i

Mer lot e

Pan non fran kos a

Pi not noir e

Zwe i gelt a
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FEJÉR  MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen 
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Bac chus e

Bi an ca i

Bla u er Sil va ner e

Char don nay a

Cser sze gi fû sze res a

Csil lám i

Ezer für tû i

Ezer jó a

Fur mint i

Hárs le ve lû a

Ir sai Oli vér a

Juh fark e

Ka rát e

Ki rály le ány ka a

Lak he gyi mé zes i

Le ány ka a

Mát rai mus ko tály i

Mé zes i

Olasz riz ling a

Ot to nel mus ko tály a

Pi not blanc a

Pin tes i

Raj nai riz ling a

Riz ling szil vá ni a

Sár ga mus ko tály a

Sa u vig non a

Szür ke ba rát a

Tra mi ni a

Vér tes csil la ga i

Vik tó ria gyön gye e

Za la gyön gye e

Ze fír e

Zen gõ e

Ze nit a

Zeus i

Zöld szil vá ni i

Zöld vel te li ni a

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Ca ber net franc a

Ca ber net sa u vig non a

Kék fran kos a
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FEJÉR  MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen 
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Ké ko por tó a

Mer lot a

Pi not noir a

Tu rán a

Zwe i gelt a

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Bac chus e

Bi an ca i

Bla u er Sil va ner e

Char don nay a

Csa ba gyön gye i

Cser sze gi fû sze res e

Ezer für tû i

Ezer jó i

Fur mint e

Ir sai Oli vér e

Ki rály le ány ka a

Ko rai pi ros vel te lí ni e

Le ány ka i

Olasz riz ling a

Ot to nel mus ko tály i

Pi not blanc e

Pi ros vel te lí ni e

Raj nai riz ling a

Riz ling szil vá ni a

Sár ga mus ko tály e

Sa u vig non a

Szür ke ba rát a

Tra mi ni a

Za la gyön gye i

Ze fír i

Ze nit a

Zöld vel te li ni a

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Bla u bur ger e

Bla u er Früh bur gun der e

Ca ber net franc a
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GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Ca ber net sa u vig non a

Do mi na e

Kék fran kos a

Ké ko por tó i

Me di na i

Mer lot a

Nero e

Pi not noir a

Ru bin tos i

Sy rah e

Tu rán e

Zwe i gelt a

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Bá ná ti riz ling i

Bi an ca e

Bu dai i

Char don nay e

Chas se las e

Csa ba gyön gye e

Cser sze gi fû sze res a

Ezer für tû e

Ezer jó e

Fur mint i

Gold bur ger i

Hárs le ve lû i

Ir sai Oli vér e

Ju bi le um 75 e

Juh fark e

Ki rály le ány ka i

Ko csis Irma i

Kö vi din ka i

Le ány ka i

Mát rai mus ko tály i

Me lon i

Mé zes i

Nosz to ri riz ling i
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HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Odys se us i

Olasz riz ling e

Ot to nel mus ko tály e

Pel so i

Pi ros szlan ka i

Pi ros vel te lí ni i

Po zso nyi fe hér i

Pö lös kei mus ko tály e

Raj nai riz ling i

Riz ling szil vá ni e

Sár ga mus ko tály i

Sem il lon i

Sze ré mi zöld i

Szür ke ba rát e

Tra mi ni i

Vér tes csil la ga i

Za la gyön gye i

Ze fír i

Ze nit e

Zöld szil vá ni i

Zöld vel te li ni i

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Bí bor ka dar ka i

Bla u bur ger i

Ca ber net sa u vig non i

Ham bur gi mus ko tály i

Ka dar ka e

Kár min i

Kék fran kos e

Ké ko por tó i

Me di na e

Mer lot i

Nero e

Ru bin tos i

Szent lõ rinc i

Ti tán i

Zwe i gelt e

2007/55. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3555



HEVES  MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Ali go té i

Bac chus e

Bá ná ti riz ling i

Bi an ca a

Bla u er Sil va ner e

Bo u vi er i

Bu dai i

Char don nay a

Chas se las e

Csa ba gyön gye e

Cser sze gi fû sze res a

E.Cs.18 (Alet ta) e

Eh ren fel ser i

Ezer für tû e

Ezer jó i

Fur mint i

Ge ne ro sa e

Gesz tus i

Go hér i

Gold bur ger i

Gö cse ji za ma tos i

Hárs le ve lû a

Ir sai Oli vér e

Ju bi le um 75 i

Ju bi le ums re be i

Ka rát i

Ker ner i

Ki rály le ány ka a

Ko csis Irma i

Ko rai pi ros vel te lí ni i

Kö vi din ka i

Kun ba rát i

Kun le ány e

Lak he gyi mé zes i

Le ány ka a

Mát rai mus ko tály i

Me lon i

Mé zes i

Mus ca del le i

Nek tár i

Nosz to ri riz ling i

Olasz riz ling a

Ot to nel mus ko tály a
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HEVES  MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Pel so i

Pi not blanc a

Pi ros szlan ka i

Pi ros vel te lí ni i

Po zso nyi fe hér i

Pö lös kei mus ko tály e

Raj nai riz ling a

Ref rén i

Riz ling szil vá ni e

Sár ga mus ko tály e

Sa u vig non a

Sem il lon i

Szür ke ba rát a

Tál tos i

Tra mi ni a

Vér tes csil la ga i

Vik tó ria gyön gye i

Vi og ni er e

Za la gyön gye e

Ze fír i

Zen gõ e

Ze nit a

Zéta i

Zöld szil vá ni i

Zöld vel te li ni e

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Ali ber net i

Ali can te bo us het i

Bí bor ka dar ka a

Bla u bur ger a

Bla u er Früh bur gun der e

Ca ber net franc a

Ca ber net sa u vig non a

Do mi na e

Duna gyön gye e

Ga may noir i

Ham bur gi mus ko tály e

Ka dar ka a

Kár min i

Kék fran kos a

Me no i re a

Ké ko por tó a

Ma gyar fran kos i

Me di na e

2007/55. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3557



HEVES  MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Mer lot a

Nero e

Pan non fran kos a

Pi not noir a

Pro ku pac i

Ru bin tos i

Sy rah a

Ti tán i

Ti zi án i

Tu rán a

Vra nac i

Zwe i gelt a

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Arany sár fe hér a

Bac chus e

Ba ka tor i

Bá ná ti riz ling e

Bi an ca a

Bla u er Sil va ner e

Bu dai e

Char don nay a

Chas se las e

Csa ba gyön gye e

Cser sze gi fû sze res a

Csil lám a

Cso mo ri ka i

E.Cs.18 (Alet ta) e

EB.10 (Vik tor) e

Ezer für tû e

Ezer jó a

Fur mint e

Ge ne ro sa e

Gesz tus e

Go hér i

Gö cse ji za ma tos e
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Hárs le ve lû e

Ir sai Oli vér e

Ju bi le um 75 e

Juh fark e

Ka rát a

Kék nye lû e

Ker ner e

Ki rály le ány ka a

Ko csis Irma i

Ko ro na e

Kö vér szõ lõ e

Kö vi din ka a

Kun ba rát i

Kun le ány a

Lak he gyi mé zes i

Le ány ka a

Mát rai mus ko tály i

Mé zes i

Nek tár e

Olasz riz ling a

Ot to nel mus ko tály a

Pát ria e

Pel so e

Pi not blanc a

Pi ros szlan ka i

Pi ros vel te lí ni i

Po zso nyi fe hér e

Pö lös kei mus ko tály e

Raj nai riz ling a

Ref rén e

Riz ling szil vá ni a

Ro zá lia e

Ró zsa kõ e

Sár ga mus ko tály e

Sa u vig non a

Sem il lon e

Szi rén e

Szür ke ba rát a

Tál tos i

Tra mi ni a
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Vér tes csil la ga i

Vik tó ria gyön gye a

Za la gyön gye e

Zen gõ e

Ze nit e

Zöld szil vá ni i

Zöld vel te li ni a

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Ali ber net i

Ali can te bo us het i

Bí bor ka dar ka e

Bla u bur ger a

Bla u er Früh bur gun der e

Ca ber net franc a

Ca ber net sa u vig non a

Do mi na e

Duna gyön gye a

Ga may noir i

Ham bur gi mus ko tály e

Ka dar ka a

Kár min e

Kék fran kos a

Ké ko por tó e

Ku ruc vér i

Ma gyar fran kos i

Me di na e

Mer lot e

Nero e

Pan non fran kos a

Pi not noir a

Pro ku pac i

Ru bin tos e

Szent lõ rinc i

Ti tán i

Ti zi án i

Tu rán e

Vra nac i

Zwe i gelt a

3560 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/55. szám



KOMÁROM-ESZTERGOM  MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Bac chus e

Bi an ca e

Bla u er Sil va ner e

Char don nay a

Chas se las e

Csa ba gyön gye i

Cser sze gi fû sze res a

Ezer für tû i

Ezer jó a

Hárs le ve lû a

Ir sai Oli vér a

Ki rály le ány ka a

Le ány ka a

Olasz riz ling a

Ot to nel mus ko tály a

Raj nai riz ling a

Riz ling szil vá ni a

Sa u vig non a

Szür ke ba rát a

Tra mi ni a

Vér tes csil la ga i

Za la gyön gye i

Zen gõ i

Ze nit e

Zöld vel te li ni i

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Ca ber net franc i

Ca ber net sa u vig non a

Kék fran kos a

Mer lot a

Pi not noir a

Zwe i gelt i

NÓGRÁD  MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Bá ná ti riz ling i

Bi an ca i
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NÓGRÁD  MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Bo u vi er i

Bu dai i

Char don nay a

Chas se las e

Csa ba gyön gye e

Cser sze gi fû sze res e

E.Cs.18 (Alet ta) e

EB.10 (Vik tor) e

Ezer für tû i

Ezer jó i

Fur mint i

Hárs le ve lû a

Ir sai Oli vér e

Ju bi le um 75 i

Ka rát i

Ki rály le ány ka e

Ko csis Irma i

Kun ba rát i

Kun le ány i

Lak he gyi mé zes i

Le ány ka a

Mát rai mus ko tály i

Mé zes i

Nek tár i

Olasz riz ling a

Pel so i

Pi not blanc e

Pi ros szlan ka i

Pö lös kei mus ko tály e

Raj nai riz ling e

Ref rén i

Riz ling szil vá ni e

Sár ga mus ko tály e

Sa u vig non a

Sem il lon i

Szür ke ba rát a

Tra mi ni a

Za la gyön gye i

Ze fír i

Zen gõ e

Ze nit e

Zéta i

Zöld szil vá ni i

Zöld vel te li ni e
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NÓGRÁD  MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Bí bor ka dar ka i

Bla u bur ger e

Ca ber net franc a

Ca ber net sa u vig non a

Ham bur gi mus ko tály e

Ka dar ka i

Kár min i

Kék fran kos a

Ké ko por tó i

Me di na i

Mer lot e

Nero e

Pi not noir e

Ru bin tos i

Ti tán i

Tu rán e

Zwe i gelt e

PEST  MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Arany sár fe hér a

Bá ná ti riz ling e

Bi an ca a

Char don nay a

Chas se las e

Cir fand li i

Csa ba gyön gye e

Cser sze gi fû sze res a

Csil lám a

E.Cs.18 (Alet ta) e

Ezer für tû e

Ezer jó a

Fur mint e

Ge ne ro sa e

Gesz tus e

Hárs le ve lû e

Ir sai Oli vér e
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PEST  MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Ju bi le um 75 e

Juh fark e

Ka rát a

Ker ner e

Ki rály le ány ka a

Ko csis Irma i

Ko rai pi ros vel te lí ni i

Ko ro na e

Kö vér szõ lõ e

Kö vi din ka a

Kun ba rát i

Kun le ány a

Lak he gyi mé zes i

Le ány ka a

Mát rai mus ko tály i

Mé zes i

Nek tár e

Odys se us e

Olasz riz ling a

Ot to nel mus ko tály a

Pát ria e

Pel so e

Pi not blanc a

Pin tes i

Pi ros szlan ka i

Po zso nyi fe hér e

Pö lös kei mus ko tály e

Raj nai riz ling a

Ref rén e

Riz ling szil vá ni a

Ro zá lia e

Ró zsa kõ e

Sár ga mus ko tály a

Sa u vig non a

Sem il lon e

Szi rén e

Szür ke ba rát a

Tra mi ni a

Vér tes csil la ga i

Vik tó ria gyön gye a

Za la gyön gye e

Ze fír e
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PEST  MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Zen gõ e

Ze nit e

Zöld szil vá ni i

Zöld vel te li ni a

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Ali can te bo us het i

Bí bor ka dar ka e

Bla u bur ger a

Ca ber net franc a

Ca ber net sa u vig non a

Duna gyön gye a

Ham bur gi mus ko tály e

Ka dar ka a

Kár min e

Kék fran kos a

Ké ko por tó a

Ku ruc vér i

Me di na e

Mer lot a

Nero e

Pan non fran kos a

Pi not noir a

Ru bin tos e

Szent lõ rinc i

Tu rán e

Zwe i gelt a

SOMOGY  MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Bac chus e

Bla u er Sil va ner e

Char don nay a

Chas se las e

Csa ba gyön gye e

Cser sze gi fû sze res e

Eh ren fel ser i

Hárs le ve lû i
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SOMOGY  MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Ir sai Oli vér e

Ju bi le um 75 i

Ker ner i

Ki rály le ány ka a

Kun le ány i

Le ány ka i

Mus ca del le i

Olasz riz ling a

Ora ni ens te i ner i

Ot to nel mus ko tály a

Pi not blanc e

Pin tes i

Raj nai riz ling a

Ref rén i

Riz ling szil vá ni a

Sár ga mus ko tály a

Sa u vig non a

Sche u re be i

Sem il lon e

Szür ke ba rát a

Tra mi ni a

Za la gyön gye i

Ze fír i

Zen gõ i

Ze nit e

Zöld vel te li ni e

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Bí bor ka dar ka i

Bla u bur ger i

Ca ber net franc a

Ca ber net sa u vig non a

Ka dar ka i

Kék fran kos a

Ké ko por tó a

Mer lot a

Pi not noir a

Zwe i gelt a
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Arany sár fe hér i

Ba ka tor i

Bá ná ti riz ling i

Bi an ca e

Bu dai i

Char don nay e

Chas se las e

Cser sze gi fû sze res e

Ezer jó e

Fur mint a

Go hér e

Hárs le ve lû a

Ir sai Oli vér e

Ju bi le um 75 i

Juh fark i

Kék nye lû i

Ker ner i

Ki rály le ány ka a

Ko ro na i

Kö vi din ka e

Kun ba rát i

Le ány ka i

Me lon i

Mé zes i

Nek tár i

Olasz riz ling i

Ot to nel mus ko tály i

Pel so i

Pi ros szlan ka i

Pi ros vel te lí ni e

Po zso nyi fe hér i

Pö lös kei mus ko tály e

Raj nai riz ling i

Riz ling szil vá ni e

Ro zá lia i

Ró zsa kõ i

Sár ga mus ko tály i

Szür ke ba rát i

Tál tos i

Tra mi ni i

Za la gyön gye a

Ze fír i

Zen gõ i
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Ze nit e

Zöld szil vá ni i

Zöld vel te li ni e

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Ali ber net i

Bí bor ka dar ka i

Bla u bur ger i

Ca ber net franc e

Ca ber net sa u vig non e

Ham bur gi mus ko tály i

Ka dar ka e

Kár min i

Kék fran kos a

Ké ko por tó i

Ku ruc vér i

Mer lot e

Pi not noir i

Ru bin tos i

Szent lõ rinc i

Ti tán i

Zwe i gelt e

TOLNA MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Bá ná ti riz ling i

Bi an ca i

Char don nay a

Chas se las i

Cser sze gi fû sze res e

Hárs le ve lû e

Ir sai Oli vér a

Ki rály le ány ka a

Kö vi din ka i

Le ány ka e

Mát rai mus ko tály i

Mé zes i

Olasz riz ling a

Ot to nel mus ko tály e

Pi not blanc a
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TOLNA MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Pi ros szlan ka i

Raj nai riz ling a

Riz ling szil vá ni e

Sa u vig non a

Szür ke ba rát a

Tra mi ni a

Za la gyön gye i

Zen gõ i

Ze nit a

Zöld sza gos i

Zöld vel te li ni a

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Ali ber net e

Ali can te bo us het e

Bí bor ka dar ka e

Bla u bur ger e

Bla u er Früh bur gun der e

Ca ber net franc a

Ca ber net sa u vig non a

Do mi na e

Ham bur gi mus ko tály i

Ka dar ka a

Kék fran kos a

Ké ko por tó e

Ku ruc vér i

Ma gyar fran kos i

Me di na i

Mer lot a

Pi not noir a

Sy rah e

Tu rán i

Zwe i gelt e

VAS MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Bi an ca i

Char don nay a

Chas se las i

Cser sze gi fû sze res a
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VAS MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Ezer für tû e

Fur mint e

Hárs le ve lû e

Ir sai Oli vér e

Ki rály le ány ka a

Ko ro na e

Kö vér szõ lõ e

Kö vi din ka e

Le ány ka e

Nek tár e

Olasz riz ling a

Ot to nel mus ko tály a

Pát ria e

Pi not blanc e

Pin tes e

Raj nai riz ling a

Riz ling szil vá ni a

Ro zá lia e

Sár ga mus ko tály e

Sa u vig non a

Sem il lon e

Szür ke ba rát a

Tra mi ni a

Za la gyön gye i

Ze fír i

Zen gõ e

Ze nit a

Zöld szil vá ni i

Zöld vel te li ni a

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Bla u bur ger e

Ca ber net franc a

Ca ber net sa u vig non a

Ka dar ka e

Kék fran kos a

Ké ko por tó e

Mer lot a

Pi not noir a

Sy rah e

Zwe i gelt e
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VESZPRÉM MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Ali go té i

Bac chus e

Ba ka tor e

Bá ná ti riz ling i

Bi an ca i

Bla u er Sil va ner e

Bo u vi er i

Bu dai a

Char don nay a

Chas se las e

Cir fand li i

Csa ba gyön gye i

Cser sze gi fû sze res a

Csil lám i

Cso mo ri ka i

Ezer für tû i

Ezer jó i

Fur mint a

Gesz tus i

Go hér i

Gö cse ji za ma tos i

Hárs le ve lû a

Ir sai Oli vér e

Já dor vány i

Ju bi le um 75 i

Juh fark a

Ka rát a

Kék nye lû a

Ker ner i

Ki rály le ány ka e

Ko csis Irma i

Ko rai pi ros vel te lí ni i

Ko ro na e

Kö vér szõ lõ e

Kö vi din ka i

Kun le ány i

Lak he gyi mé zes i

Le ány ka i

Mát rai mus ko tály i

Mé zes i

Mus ca del le i

Nek tár a

Nosz to ri riz ling i
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VESZPRÉM MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Odys se us i

Olasz riz ling a

Ot to nel mus ko tály a

Pát ria e

Pel so i

Pi not blanc a

Pin tes i

Pi ros szlan ka i

Pi ros vel te lí ni i

Po zso nyi fe hér i

Pö lös kei mus ko tály e

Raj nai riz ling a

Ref rén i

Riz ling szil vá ni a

Ro zá lia e

Ró zsa kõ a

Sár fe hér e

Sár ga mus ko tály a

Sa u vig non a

Sche u re be i

Sem il lon i

Szür ke ba rát a

Tál tos i

Tra mi ni a

Úr ré ti i

Vér tes csil la ga i

Vik tó ria gyön gye i

Vul ca nus a

Za la gyön gye i

Ze fír e

Zen gõ i

Ze nit a

Zeus a

Zöld szil vá ni i

Zöld vel te li ni a

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Bí bor ka dar ka i

Bla u bur ger i

Ca ber net franc a

Ca ber net sa u vig non a

Ham bur gi mus ko tály i

Ka dar ka e

Kár min i

Kék fran kos a
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VESZPRÉM MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Ké ko por tó a

Ku ruc vér i

Me di na i

Mer lot a

Nero e

Pi not noir a

Sy rah e

Ti tán i

Tu rán i

Zwe i gelt a

ZALA MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Ali go té i

Bac chus e

Bá ná ti riz ling i

Bi an ca i

Bla u er Sil va ner e

Bo u vi er i

Bu dai i

Char don nay a

Chas se las e

Cir fand li i

Csa ba gyön gye i

Cser sze gi fû sze res a

Csil lám i

Cso mo ri ka i

Eh ren fel ser i

Ezer für tû e

Ezer jó i

Fur mint e

Go hér i

Gö cse ji za ma tos i

Hárs le ve lû e

Ir sai Oli vér e

Ju bi le um 75 i

Juh fark i

Ka rát i

Kék nye lû i
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ZALA MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Ker ner i

Ki rály le ány ka a

Ko csis Irma i

Ko rai pi ros vel te lí ni i

Ko ro na i

Kö vér szõ lõ e

Kö vi din ka e

Kun ba rát i

Kun le ány i

Lak he gyi mé zes i

Le ány ka e

Mát rai mus ko tály i

Mé zes i

Mus ca del le i

Nek tár e

Odys se us i

Olasz riz ling a

Ot to nel mus ko tály a

Pát ria e

Pi not blanc e

Pin tes e

Pi ros szlan ka i

Pi ros vel te lí ni i

Po zso nyi fe hér i

Pö lös kei mus ko tály e

Raj nai riz ling a

Riz ling szil vá ni a

Ro zá lia e

Ró zsa kõ i

Sár ga mus ko tály e

Sa u vig non a

Sche u re be i

Sem il lon e

Sze ré mi zöld i

Szür ke ba rát a

Tál tos i

Tra mi ni a

Úr ré ti i

Vér tes csil la ga i

Vik tó ria gyön gye i

Vul ca nus e

Za la gyön gye i

Ze fír i

Zen gõ e
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ZALA MEGYE

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

Aján lott
Engedé -
lyezett

Ide ig le ne sen
engedé -
lyezett

Meg jegy zés
Cse me ge

szõ lõ

Föld raj zi
jel zés sel
el lá tott

bor pár lat

Asza lás ra Egyéb

Ze nit e

Zéta i

Zöld szil vá ni i

Zöld vel te li ni e

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Ali ber net i

Ali can te bo us het i

Bí bor ka dar ka i

Bla u bur ger i

Ca ber net franc a

Ca ber net sa u vig non a

Ka dar ka e

Kár min i

Kék fran kos a

Me no i re i

Ké ko por tó e

Ku ruc vér i

Me di na i

Mer lot a

Nero e

Pi not noir a

Ru bin tos i

Sy rah e

Ti tán i

Tu rán i

Zwe i gelt e

Az egyes szõlõfajták engedélyezett szinonim elnevezései

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Arany sár fe hér Izsá ki, Izsá ki sár fe hér, Fe hér din ka, Né met din ka, Hu szár szõ lõ

Ba ka tor Ba kar ró zsa, Pi ros jár do vány, Ba ka tor ro u ge, Ba ka tort ra u be

Bu dai Bu dai zöld, Zöld bu dai, Zöld szõ lõ, Zöld fe hér

Char don nay Char don nay blanc, Pi not blanc Char don nay, Ke rek le ve lû, Mo ril lon blanc, We is ser Kläw ner,
Ron ci bilé

Chas se las Chas se las blanc, Chas se las doré, Fe hér gyöngy szõ lõ, Fe hér Fá bi án szõ lõ, We is ser Gu te del,
Chas se las do ra to, Fen dant blanc, Sasz la be la ja, Chrup ka be lia

Cir fand li Pi ros cir fand li, Ké sõi pi ros, Ci ri fai, Zi er fahnd ler, Zi er fand ler ro u ge, Zer ja vi na.

Csa ba gyön gye Per la Cza bans ka, Per la di Csa ba, Per le di Csa ba, Per le von Csa ba, Zsem csug Sza ba, Ven gers kii
mus kat nii ran nüj, Pe arl of Csa ba

Cso mo ri ka Cso mor, Sze der ké nyi fe hér, Gyü di fe hér

Ezer jó Kor po nai, Ta u sen dacht gu te, Ta u send gu te, Trum mert ra u be, Sza do csi na, Kolm re if ler

Fur mint Zapf ner, Szi ge ti, Som, Po si pel, Mos la vac bi je li, Mos ler, To kay, Fur mint bi an co
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Go hér Gu hér, Kör te szõ lõ, Sár ga go hér, Tö rök go hér, Zöld go hér

Hárs le ve lû Lin deb lätt ri ge, Li po vi na, Fe u il les de til le ul, Garsz le vel jü

Ir sai Oli vér Ir sai, Zo lo tis, Mus kat Oli vér, Zo lo tisz tüj ran nüj

Juh fark Mo há csi, Fe hér bo ros, Tar pai, Läm mersch wantz

Kék nye lû Bla us täng ler

Ki rály le ány ka Dá no si le ány ka, Er dei sár ga, Fe te as ca re ga le, Gal be na de Ar de al

Ko rai pi ros vel te lí ni Kis vel te li ni, Pi ros mal va zia, Eper szõ lõ, Früh ro ter Vel te li ner, Vel te li ner ro u ge pré co ce,
Mal va sia ros sa, Crve na Bab ovi na, Velt lins ke cer ve né Sko ré

Kö vér szõ lõ Gra sa, Gra sa de Cot na ri

Kö vi din ka Ste ins chil ler, a Ru zsi ca, a Ka me na din ka, a Din ka crve na, a Din ka mala, a Din ka ros sa

Le ány ka Le ány szõ lõ, Mäd chent ra u be, Di ev cens ke hroz no, Fe te as ca alba

Olasz riz ling Riz ling, Welsch ri es ling, Tal jans ka gra se vi na, Ri es ling Ita li en, Riz ling Vlass ky, Ne mes riz ling

Ot to nel mus ko tály Mus cat Ot to nel, Mus kat Ot to nel, Misz ket Oto nel

Pa la ti na Au gusz tu si mus ko tály, Prim

Pi not blanc Fe hér bur gun di, We is ser Bur gun der, We is ser Klev ner, Pi not bi an co, Pi not be luj

Pi ros vel te lí ni Bá kor, Nagy sá gos, Som szõ lõ, Fle ischt ra u be, Vel te li ner ro u ge, Velt linsz ki ro zo vij, Velt lins ké
cer ve né

Po zso nyi fe hér Czé té nyi, Czé té nyi fe hér, Cé té nyi Ka dar ka, Fe hér ka dar ka

Raj nai riz ling We is ser Ri es ling, Riz ling ryzs ky, Ri es ling blanc, Ri es ling re na no bi an co, Ri es ling d’Rhia,
Jo han nis ber ger, Fe hér riz ling

Riz ling szil vá ni Mül ler Thur gau, Riz va nac, Mül ler Thur gau blanc, Mül ler Thur gau bi je li, Ri va ner

Sár ga mus ko tály Mus cat Lu nel, Mus cat de Lu nel, Mus cat blanc, Mus cat de Fron tig nan, Mus cat bé lüj, Mus kat
we is ser, Mus cat zlty, Mos ca to bi an co, We i ler

Sa u vig non Mus cat Syl va ner, We is ser Sa u vig non, Sa u vig non bi an co, So vin jon, Sa u vig non bi je li

Sem il lon Sem il lon we is ser, Sem il lon blanc, Sem il lon bi an co, Pe tit Sem il lon

Szür ke ba rát Pi not gris, Ru län der, Au ver gans gris, Szür ke klev ner, Pi not gri gio, Bra u er Klev ner, Bur gun di
szür ke, Gra u mönch

Tra mi ni Ro ter tra mi ner, Tra min cer ve né, Sa vag nin rose, Tra mi ner ros so, Tra mi ner, Ge würtzt ra mi ner

Zöld sza gos Zöld mus ko tály

Zöld szil vá ni Grü ner Syl va ner, Syl váns ke ze le né, Syl va ner ver de, Sil va nec ze le ni

Zöld vel te li ni Grü ner Mus ka tel ler, Velt lins ké ze le né, Val te li ner vert, Ran fol we is ser, We is ser Vel te li ner,
Ran fold bi an co, Val te li ner blanc, Fe hér hegy, Grü ner velt li ner

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Ca ber net franc Car be net, Car bo net, Car me net, Gros Ca ber net, Gros Vi dur, Ka ber ne fran

Ham bur gi mus ko tály Misz ket ham burgsz ki, Mus cat de Ham bo urg, Mus cat de Ham burg, Mos ca to d’Am bur go,
Musz kat gam burgsz kij

Ka dar ka Fe ke te bu dai, Je nei fe ke te, Ka dar, Tö rök szõ lõ, Gam za, Cse te res ka, Szka dar ka, Ka dar ka nera,
Negru moale

Kék fran kos Bla uf rän kisch, Bla u er Lim ber ger vagy Lem ber ger, Lim ber ger, Fran co nia, Fran kov ka,
Fran kov ka modra, Moravka

Ké ko por tó Por tu gi zer, Bla u er Por tu gi e ser, Port ho ge se, Por tu gals ke mod ré, Mod ry Por tu gal, Portugais bleu

Pi not noir Kék bur gun di, Kék kis bur gun di, Kék klév ner, Kék ru lan di, Bla u er Bur gun der, Bla u er Klew ner,
Pino cser nüj, Pi not cer nii, Pi not nero, Pig no la, Pi not Tin to, Ru lands ki modre, Savagnin noir

Sy rah Shi raz, Mar san ne noir, Se ri ne noir, Bla u er Sy rah, Sirac

Szent lõ rinc Sa int La u rent

Zwe i gelt Rot bur ger, Zwe i gelt re be, Bla u er Zwe i gelt re be
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

35/2007. (V. 4.) FVM
rendelete

a borok eredetvédelmi szabályairól  szóló
97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, valamint a szõlészeti

és borászati adatszolgáltatás rendjérõl és a nem
hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat 

ellátó hegyközségek meghatározásáról  szóló
96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 57.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és
l) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) 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.  §

(1) A bo rok ere det vé del mi sza bá lya i ról  szóló 97/2004.
(VI. 3.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 2. szá mú mel -
lék le té nek 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10. Ha jós-Ba jai bor vi dék

Baja, Bát mo nos tor, Bo ro ta, Csá szár töl tés, Csá tal ja,
Csá voly, Dá vod, Dus nok, Ér sek csa nád, Ér sek hal ma,
 Hajós, Nagy ba racs ka, Ne mes nád ud var, Rém, Sü kösd,
Vas kút te le pü lé sek nek a szõ lõ ka tasz ter sze rint I. és II. osz -
tá lyú ha tár ré szei.”

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te 11. pont já nak a) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11. Kun sá gi bor vi dék

a) Bács kai kör zet: Bá csal más, Bácsszõ lõs, Csi ké ria,
Já nos hal ma, Kel ebia, Ké les ha lom, Kun ba ja, Mély kút,
Tom pa,”

(3) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 20. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„20. Tol nai bor vi dék

a) Ta má si kör zet: Aba, Fel sõ nyék, Igar, Ireg szem cse,
La jos ko má rom, Ma gyar ke szi, Me zõ ko má rom, Nagy szé -
kely, Nagy szo koly, Ozo ra, Pin ce hely, Se re gé lyes, Si mon -
tor nya, Sza bad battyán, Sza bad hid vég, Ta má si, Tol na né -
me di,

b) Tol nai kör zet: Bi kács, Bölcs ke, Du na föld vár, Du na -
szent györgy, Gyönk, Györ köny, Kö lesd, Ma do csa, Nagy -
do rog, Paks, Sár szent lõ rinc, Ten ge lic, Tol na,

c) Völgy sé gi kör zet: Apar hant, Bá ta a pá ti, Bony hád,
Bony hád va rasd, Duzs, Grá bóc, Gyö re, Hi das, Hõ gyész,
Iz mény, Kis do rog, Kis má nyok, Kis vej ke, Len gyel,
 Mórágy, Mõ csény, Mucs fa, Mu csi, Nagy má nyok, Te vel,
Vár al ja, Zá vod

te le pü lé sek nek a szõ lõ ka tasz ter sze rint I. és II. osz tá lyú ha -
tár ré szei.”

(4) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 22. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„22. Za lai bor vi dék
a) Mu ra vi dé ki kör zet: Bak, Be cse hely, Csör nye föld,

Dob ri, Esz te reg nye, Ga lam bok, Ho mok ko má rom, Ker ka -
tes kánd, Len ti, Le te nye, Ma gyar szer da hely, Mi háld,
Mura rátka, Mu ra sze me nye, Nagy ka ni zsa, Ri gyác, Söj tör,
Szé csi-szi get, Tor ma föl de, Val ko nya, Zajk,

b) Za la-men ti kör zet: Bér bal ta vár, Csá ford, Di ós kál,
Ege ra ra csa, Ga ra bonc, Nagy ra da, Orosz tony, Pa kod,
 Sármellék, Szent györgy vár, Vin dor nya lak, Vindornya -
szõlõs, Za la bér, Za la ka ros, Za la sza bar, Za la szán tó, Za la -
szentg rót
te le pü lé sek nek a szõ lõ ka tasz ter sze rint I. és II. osz tá lyú ha -
tár ré szei.”

2.  §

A köz igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó hegy köz sé gek meg -
ha tá ro zá sá ról  szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM ren de let 4. szá -
mú mel lék le té nek 22. és a 29. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:
„22. Csó ka kõ Hegy köz ség:

Fej ér me gyei te le pü lé sek:
 Han tos
 Ma gyar al más
 Me zõ fal va
 Nagy lók
 Per ká ta
 Pol gár di
 Sár ke resz tes
 Sár ke reszt úr
 Sá rosd
 Sza bad egy há za
 Zi chy új fa lu”

„29. Kö les di Hegy köz ség:
Fej ér me gyei te le pü lé sek:
 Alap
 Al só szen ti ván
 Ba racs
 Cece
 Csõsz
 Dég
 Du na új vá ros
 Elõ szál lás
 Ká loz
 Kis apos tag
 Kis láng
 Me zõ szi las
 Nagy ka rá csony
 Nagy ve nyim
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 Sár bo gárd
 Sár eg res
 Sár szent ágo ta
 So po nya
 Tác
 Vaj ta
Tol na me gyei te le pü lé sek:
 Be lecs ka
 Bo gyisz ló
 Cikó
 Csib rák
 Csi kós tõt tõs
 Di ós be rény
 Döb rö köz
 Dom bó vár
 Ér tény
 Fá cán kert
 Fadd
 Fel sõ ná na
 Ger jen
 Gyu laj
 Já gó nak
 Kaj dacs
 Ka laz nó
 Ka posszek csõ
 Ke szõ hi deg kút
 Kis szé kely
 Kis tor más
 Ko cso la
 Kop pány szán tó
 Kurd
 Lá pa fõ
 Misz la
 Mur ga
 Nagy do rog
 Nagy kó nyi
 Nak
 Né met kér
 Pál fa
 Pusz ta hen cse
 Re göly
 Sza ka dát
 Sza kály
 Szakcs
 Szá razd
 Szed res
 Ud va ri
 Vá rong
 Var sád”

3.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a szõ lé sze ti és bo rá sza ti adat szol gál ta tás rend jé rõl
és a nem hegy köz sé gi te le pü lé se ken a köz igaz ga tá si fel -
ada to kat el lá tó hegy köz sé gek meg ha tá ro zá sá ról  szóló
96/2004. (VI. 3.) FVM ren de let 4. szá mú mel lék le té nek
59. pont ja.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
83/2007. (V. 4.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, valamint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szóló 1991. évi
XXXI. tör vé ny 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re,

Ko rea és Ma gyar or szág kö zöt ti gaz da sá gi kap cso la tok
el mé lyí té se, a ma gyar gaz da ság fej lõ dé se ér de ké ben vég -
zett te vé keny sé ge elismeréseként

Hwang Sun Bok-nak, a KDB Bank Zrt. el nök-ve zér -
igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE,

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 23.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1744/2007.
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A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
30/2007. (V. 4.) ME

határozata

fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vé ny
101. § (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö röm ben, az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

dr. Deme Pált,
dr. Hol ló Sán dort,
dr. Tú ró czi Im rét,
dr. Vajsz Ti va dart

– 2007. má jus 1-jei ha tállyal –

fõ is ko lai ta nár rá

ki ne ve zem.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Pályázati felhívás
az „Idõsbarát Önkormányzat” Díj elnyerésére

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

gondozásában

A szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter, valamint az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter kö zös pá lyá za tot
hir det ön kor mány za tok szá má ra az ed di gi te vé keny sé gük
után az „Idõs ba rát Ön kor mány zat” Díj el nye ré sé re. A pá -
lyáz ta tás sal össze füg gõ te en dõ ket az SZMM Idõs ügyi Tit -
kár sá ga vég zi.

Hát tér

Az ENSZ meg fo gal ma zá sá ban a XX. szá zad ban kö vet -
ke zett be a „hosszú élet for ra dal ma”, amely je len tõs vál to -
zá so kat ho zott az egyén és a tár sa da lom szá má ra nem ze ti
és nem zet kö zi szin te ken is. Ma gyar or szá gon 1900 és 2000 
kö zött szin te meg dup lá zó dott a szü le tés kor vár ha tó élet -
tar tam (vár ha tó élet tar tam: 1900-ban nõk: 38,2 év, fér fi ak:
36,6 év; 2000-ben nõk: 75,6 év, fér fi ak 67,1 év), s kü lön fi -
gye lem re mél tó, hogy mi lyen nagy kü lönb ség van a két

nem el ér he tõ élet ko rá ban a nõk ja vá ra. Ma gyar or szá gon
to váb bi ki hí vást je len t, hogy a ha zai idõ sek sok kal
rosszabb ál la pot ban érik meg ezt az élet sza kaszt, mint
euró pai uni ós kor tár sa ik.

Az 1991-ben meg fo gal ma zott ENSZ Idõs Em be rek kel
Fog lal ko zó Alap el vek sze rint olyan idõs po li ti ká ra van
szük ség, amely az egész élet so rán biz to sít ja a füg get len sé -
get, a rész vé telt, a gon dos ko dást, az ön meg va ló sí tást és a
mél tó sá got. Ezen el vek men tén or szá gos szin tû idõs po li ti -
ka ha tá roz za meg az idõ sek ge ne rá ci ós hát rá nya i nak le -
küz dé sét, tel jes tár sa dal mi tag sá guk meg te rem té sét és
meg õr zé sét. He lyi szin ten az ön kor mány za tok te het nek a
leg töb bet az idõs la kos ság tár sa dal mi ak ti vi tá sá nak, fi zi kai 
és in tel lek tu á lis kap cso ló dá si le he tõ sé ge ik nek megõrzé -
séért.

Cél ki tû zés

Az Idõs ba rát Ön kor mány zat Díj ado má nyo zá sá val az
ala pí tók azt a célt tûz ték ki, hogy a Díj az ön kor mány za tok
idõ se kért vál lalt cse lek võ fe le lõs sé gét el is mer je, hoz zá já -
rul jon a he lyi szin tû ak tív idõs po li ti ka meg erõ sí té sé hez, és
a díj jal járó ju ta lom mal a he lyi idõs ügyi te vé keny ség se gí -
té sé hez.

A dí ja zás sal és a díj át adás hoz kap cso ló dó ön kor mány -
za ti kon fe ren ci á val kí ván a két Mi nisz té rium hoz zá já rul ni
ah hoz, hogy mi nél szé le sebb kör ben a he lyi po li ti ka for má -
lók fi gyel me az idõ sö dés prob lé mái felé for dul jon, és in -
téz ke dé se ik kel, prog ram ja ik kal in no va tív mó don se gít sék
elõ: az idõ sek köz élet ben való rész vé te lét, hát rá nya ik le -
küz dé sét, élet mi nõ sé gük ja ví tá sát, a bûn meg elõ zés idõs -
ügyi fel ada ta i nak tár sa dal ma sí tá sát, az idõ sek üdül te té sé -
nek hoz zá fér he tõ vé té te lét, a fo gyasz tó vé del mi ren del ke -
zé sek szé les kör ben tör té nõ meg is mer te té sét. Mind eze ket,
az idõs ügyért vég zett ön kor mány za ti te vé keny ség pél da -
mu ta tó an ered mé nyes gya kor la tá nak fel ku ta tá sá val, dí ja -
zá sá val és köz zé té te lé vel kí ván ják el ér ni a díj ala pí tói.

Ezen cél ki tû zé sen be lül kü lö nö sen fon tos, hogy ne csu -
pán a kü lön bö zõ tör vények és jog sza bá lyok ál tal elõ írt,
meg fe le lõ szín vo na lú el lá tá si kö te le zett sé gek nek te gyen
ele get a he lyi ön kor mány zat, ha nem a he lyi kö zös sé gek
éle té nek mi nõ sé gét szin ten tar tó, ja ví tó, az idõs ügyet szol -
gá ló rend sze re ket ki ala kí tó kez de mé nye zé sek kel él jen,
illetve azo kat tá mo gas sa. Ezek sok szor nem nagy be fek te -
tést igé nyel nek. Fõ ként az oda fi gye lõ, együtt mû kö dõ,
dön tés ho zói és hi va ta li mun ka, valamint az ön kor mány za ti 
és tá mo ga tói erõ for rá sok együt te sen kel lõ hát te ret biz to sít -
hat nak az e te rü le ten való ered mé nyek el éré sé hez. Nél kü -
löz he tet len e te vé keny ség so rán az idõs em ber la kó he lyé -
hez, csa lá di kör nye ze té hez iga zo dó ügyei figye -
lembevétele, e sa já tos kö zös ség éle té nek szer ve zé se, az
idõ sek ak ti vi tá sá nak fenn tar tá sa, a kö zös sé gi ügyek be
való be vo ná sa.

Kap jon kü lö nös fi gyel met to váb bá a tár sa da lom, az ál -
lam i és ön kor mány za ti igaz ga tás kis tér sé gi és re gi o ná lis
át ren de zõ dé sé vel össze han golt idõs ügyi kap cso lat épí tés
fej lesz té se, az új együtt mû kö dé si for má kat ke re sõ idõs -
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ügyi ci vil szer ve zõ dé sek szor gal ma zá sa, a kü lön bö zõ tér -
sé gi idõs ügyi szer ve ze tek, ta ná csok lét re ho zá sá nak elõ se -
gí té se.

Kü lö nö sen nagy hang súlyt kap a ha té kony idõs po li ti ka
ki ala kí tá sa és tá mo ga tá sa azo kon a te le pü lé se ken, ahol a
la kos ság nagy há nya da idõs ko rú. Min de nütt, de eze ken a
te le pü lé se ken kü lö nö sen az ön kor mány zat alap stra té gi á já -
nak ré szé vé kell vál jon az idõ se ket érin tõ kér dé sek kel való 
tu da tos fog lal ko zás.

A Dí jat pá lyá zat út ján azok a he lyi ön kor mány za tok
nyer he tik el, ame lyek a szo ciá lis gon dos ko dás kö ré be tar -
to zó kö te le zõ alap fel ada ta i kon túl:

a) ak tív te vé keny sé gük kel – kü lö nö sen a pá lyá za ti le -
he tõ sé gek ki hasz ná lá sá val – elõ se gí tik az idõs ko rú ak he lyi 
szer ve ze te i nek mû kö dé sét, illetve hoz zá já rul nak sza bad -
idõs prog ram ja ik meg szer ve zé sé hez,

b) pél da mu ta tó együtt mû kö dést ala kí ta nak ki a kis tér -
sé gük he lyi ön kor mány za ta i val, valamint a he lyi ki sebb sé -
gi ön kor mány za tok kal, illetve a ci vil szer ve ze tek kel és a
la kos ság ön kén tes se gí tõ i vel az idõs ko rú ak élet vi te lé nek
ja ví tá sa ér de ké ben,

c) a he lyi köz élet be, illetve annak ala kí tá sá ba széles -
körûen be von ják az idõs ko rú pol gá ro kat, illetve szer ve ze -
te i ket,

d) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zot tak meg va ló sí tá sá -
val ki ala kí tot ták a he lyi idõs ba rát po li ti ka azon rend sze rét,
amely hosszú tá von biz to sít ja e te rü le ten az ered mé nyes
mû kö dést.

A dí jak és a díj át adás

A fen ti cé lok el éré sét a kö ve tke zõk kel kí ván ja el is mer ni 
a pá lyáz ta tó:

1. A 6 leg jobb nak ítélt pá lya mû be nyúj tó já nak a 2007.
év Idõs ba rát Ön kor mány za ta Dí jat ado má nyoz za és dí ja -
zot tan ként 1 000 000 Ft ju ta lom ban ré sze sí ti.

2. Az Idõ sek Vi lág nap ja al kal má ból Idõs ba rát Ön kor -
mány zat kon fe ren ci át és díj át adó ün nep sé get szer vez. A
6 leg jobb pá lya mû vön túl a bí rá ló bi zott ság ál tal pél da ér té -
kû nek mi nõ sí tett pá lya mun kák is be mu ta tás ra ke rül nek.

3. A Te le pü lé si Ön kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé ge 
(a to váb bi ak ban: TÖOSZ) 1 TÖOSZ kü lön dí jat ajánl fel a
Bí rá ló Bi zott ság ál tal ja va solt kis te le pü lés nek.

Ki és mi lyen mó don pá lyáz hat?

Pá lyá zók köre:

– bár mely he lyi (te le pü lé si, me gyei, ke rü le ti, fõ vá ro si)
ön kor mány zat, amennyi ben ele get tesz mind azok nak a kü -
lön bö zõ jog sza bá lyok ban elõ írt el lá tá si kö te le zett sé gek -
nek, ame lyek az idõs la kos ság ról való gon dos ko dást biz to -
sít ják, illetve a he lyi szük ség le tek hez iga zod va eze ket az
el lá tá so kat szak ma i lag el fo gad ha tó (in no va tív) mó don he -
lyet te sí ti.

Pá lyá zat mód ja:

Pá lyáz ni írá sos pá lya mû vek be nyúj tá sá val le het, mely -
ben a pá lyá zó ön kor mány zat be mu tat ja, hogy mi lyen he lyi
rend sze rét ala kí tot ta ki az idõs ügyi ön kor mány za ti te vé -
keny ség nek. A pá lyá za ti ûr lap ban meg adott for má tum
sze rint a pá lyá zó ön kor mány zat idõs ügyi te vé keny sé gé -
nek, az ön kor mány zás so rán idõs ügy ben meg ha tá ro zó ér -
té kek nek, el vek nek, az idõs ügyi fej lesz té si el ké pe lé sek -
nek, és a már el ért ered mé nyek nek, ha tá sok nak az össze -
fog la lá sá ból ki bon ta ko zó kép be mu ta tá sa szükséges.

Fõbb ér té ke lé si szem pon tok

A pon tos ér té ke lé si szem pon tok ról és az ér té ke lés me -
ne té rõl az „Ér té ke lé si szem pont sor” címû do ku men tum ból 
tá jé ko zód hat.

Alap elv, hogy csak olyan pá lyá zó ke rül het dí ja zás ra,
amely jog sza bá lyok ban elõ írt (egész ség ügyi, szo ciá lis,
köz mû ve lõ dé si stb.) el lá tá si kö te le zett sé ge i nek ele get
tesz.

Ezen túl me nõ en azon ban az in no va tív, öt le tes, a meg -
lévõ erõ for rá so kat kre a tív mó don az idõ sek ér de ké ben fel -
hasz ná ló in téz ke dé sek; a la kos ság gal, la kos sá gi cso por -
tok kal part ne ri vi szony ban meg va ló sí tott te vé keny sé gek
be mu ta tá sát is kéri a pá lyáz ta tó.

Fon tos szem pont, hogy a pá lya mû bõl meg is mer he tõ vé
vál jon, hogy mi lyen ön kor mány zá si el vek, és mi lyen kon -
cep ció(k) áll(nak) a he lyi idõs po li ti ka hát te ré ben, mi ha tá -
roz za meg az idõ sek éle tét érin tõ dön tés ho zást és dön tés -
vég re haj tást. Ugyan ak kor az ér té ke lõ bi zott ság az alap ján
hoz za meg dön té sét, hogy az ön kor mány zat hol tart az
alap el vek meg va ló sí tá sá ban, mit tett. Mi lyen kez de mé -
nye zé sek kel élt, illetve mi lyen kez de mé nye zé se ket tá mo -
ga tott? Az ér té ke lés so rán figye lembe ve szi majd az ér té -
ke lõ bi zott ság, hogy az egyes pá lyá zó ön kor mány za tok a
ma guk szint jén, te le pü lés mé ret tõl, ren del ke zés re álló erõ -
for rá sok tól és de mog rá fi ai hely ze tük tõl füg gõ en ké pe sek
ala kí ta ni az idõ sek re oda fi gye lõ ön kor mány za ti te vé keny -
sé gü ket.

Annak be mu ta tá sa, hogy az ön kor mány za ti te vé keny sé -
gek va ló ban po zi tív ha tás sal van nak a he lyi idõs la kos ság -
ra. A pá lyá zó ön kor mány zat az idõs la ko sok cso port ja i -
nak, illetve az õket kép vi se lõ szer ve zõ dé sek (pl. nyug dí jas 
klu bok, egye sü le tek) vé le mé nyét is össze gez he ti a pá lyá -
zat ban. Ezt a vé le ményt ja va sol juk a pá lyá zat hoz csa tol ni
írott aján lás for má já ban, mely ben a he lyi la ko sok, ér dek -
kép vi se le tek, ci vil szer ve ze tek ja va sol ják az ön kor mány -
zat dí ja zá sát, és meg fo gal maz zák, hogy mi lyen ha tást gya -
ko rolt az ön kor mány zat te vé keny sé ge a sa ját életükre.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja

A pá lya mû ve ket a pá lyá za ti ûr lap ki töl té sé vel ké szít sék
el, me lyet az In ter net rõl a kö vet ke zõ cím rõl tölt het nek le:
http://www.szmm.gov.hu
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A pálya mû vek ma xi mum 8 ol dal ter je del mû – Times
New Roman 12-es be tû mé ret tel és szimp la sor köz zel el ké -
szí tett (plusz mel lék le tek) nyom ta tott (vagy gé pelt) anya -
gok le het nek.

A pá lya mû vet az alá írás ra jo go sult sze mély (köz gyû lé si
el nök, pol gár mes ter) alá írá sá val 3 nyom ta tott pél dány ban
kér jük be nyúj ta ni. A pá lyá za to kat tér ti ve vénnyel pos tai
úton, a kö vet ke zõ cím re jut tas sák el:

Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium, Idõs ba rát Ön -
kor mány zat Díj Bí rá ló Bi zott ság, 1054 Bu da pest, Aka dé -
mia u. 3.

Sze mé lye sen a pá lyá zat nem ad ha tó be!
Kér jük a bo rí té kon a „PÁLYÁZAT” szót fel tün tet ni szí -

ves ked je nek.

Amennyi ben erre le he tõ ség van, a ké sõb bi fel dol go zás
ér de ké ben kér jük, hogy pá lyá za tát elekt ro ni ku san is jut -
tas sa el az ido sugy@szmm.gov.hu cím re.

A pá lyá za tok pos tá ra adá sá nak nap ja: A pá lyá za ti fel -
hí vás Ma gyar Köz löny ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ
30. nap 24. órá ja.

Amennyi ben a pá lyá zat tal kap cso lat ban kér dé se van,
kér jük, írás ban for dul jon az aláb bi cím re:  suto.te -
rez@szmm.gov.hu 

Kiss Pé ter s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter ön kor mány za ti és területfejlesztési 

mi nisz ter
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1. számú melléklet

„Idõsbarát Önkormányzat” Díj

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
gondozásában

Pá lyá za ti ûr lap

Pá lyá za ti
hi vat ko zá si
szám:      /2007.

A pá lyá za ti ki írás és az ér té ke lé si szem pon tok se gí tik Önt ab ban, hogy tá jé ko zód jon a pá lyáz ta tó szán dé ka i ról és ar ról, 
hogy mely te rü le tek él vez nek pri o ri tást az ér té ke lés so rán. Kér jük, eze ket a do ku men tu mo kat ala po san ta nul má nyoz za
át, mi e lõtt pá lya mû vét el ké szí te né.

A pá lyáz ta tó fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy az itt meg adot ta kon túl to váb bi in for má ci ó kat, ki egé szí té se ket kér jen a
pá lyá zó tól, amennyi ben ezt az ér té ke lé si fo lya mat so rán szük sé ges nek ta lál ja.

A pá lya mû el ké szí té se kor, kér jük, tö re ked jen a tö mör, lé nyeg re tö rõ fo gal ma zás ra. A pá lya mû össze sen ma xi mum
8  oldal hosszú sá gú – Ti mes New Ro man 12-es be tû mé ret tel és szimp la sor köz zel – (+ mel lék le tek) le het. A pá lya mû ve ket
3 nyom ta tott össze fû zött pél dány ban (1 ere de ti és 2 má so lat) kell be nyúj ta ni.

A pá lyá za to kat tér ti ve vénnyel pos tai úton, a kö vet ke zõ cím re jut tas sák el: Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium, Idõs -
barát Ön kor mány zat Díj Bí rá ló Bi zott ság, 1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 3.

Kér jük a bo rí té kon a „PÁLYÁZAT” szót fel tün tet ni szí ves ked je nek.
Sze mé lye sen a pá lyá zat nem nyújt ha tó be!
Amennyi ben erre le he tõ ség van, a ké sõb bi fel dol go zás ér de ké ben kér jük, hogy pá lyá za tát elekt ro ni ku san is jut tas sa el

az ido sugy@szmm.gov.hu cím re.
A pá lyá za tok pos tá ra adá sá nak ha tár ide je: A pá lyá za ti fel hí vás Ma gyar Köz löny ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ

30. nap 24. órá ja.
Az aján lott mel lék le tek kö zül egyi ket sem kö te le zõ be nyúj ta ni a pá lyá za tok hoz, ugyan ak kor az ér té ke lés so rán fon tos

szem pon tot je lent het a pá lya mû ve ket ki egé szí tõ anya gok be mu ta tá sa. Kü lö nö sen igaz ez az idõ se ket kép vi se lõ la kos sá gi 
cso por tok tól, szer ve ze tek tõl ka pott aján lá sok ra, mely ben kér jük, hogy a tá mo ga tók ír ják le, mi ért ajánl ják ön kor mány za -
tu kat dí ja zás ra, és az ön kor mány za ti te vé keny sé gek ha tá sa it sa ját és a kép vi selt la kos sá gi cso port szem pont já ból mu tas -
sák be.

A pá lya mû ve el ké szí té se kor, kér jük, hogy idõs ko rú nak a 60 év fe let ti e ket te kint se.

1. A pá lyá zó ön kor mány zat ada tai és be mu ta tá sa

1.1. A pá lyá zó ön kor mány zat neve:

Pá lyá zó ön kor mány zat:



1.2. A pá lyá zó ön kor mány zat címe:

1.3. Az alá írás ra jo go sult neve, be osz tá sa (pol gár mes ter, köz gyû lé si el nök):

1.4. A pá lyá za ti ügyek ben el já ró kap cso lat tar tó neve és el ér he tõ sé ge
név:
be osz tás:
pos ta cím:
te le fon szám:
fax:
e-ma il cím:

1.5. Az ön kor mány zat ál tal kép vi selt la kos ság (te le pü lés, me gye, ke rü let) szá ma:

1.6. A la kos ság de mog rá fi ai hely ze te (kü lö nös te kin tet tel az idõ sö dés re): 

1.7. Az idõs la kos ság gaz da sá gi, szo ciá lis hely ze te:

1.8. A pá lyá zó ál tal leg fon to sabb nak ítélt he lyi idõs ügyi prob lé mák, szük ség le tek: 

2. A pá lyá zó ön kor mány zat ál tal el lá tott fel ada tok

2.1. Az idõ sek éle tét érin tõ kö te le zõ el lá tá sok és szer ve zé si mód juk (szo ciá lis, egész ség ügyi, köz mû ve lõ dé si stb.)
Kér jük, so rol ja fel, hogy az Ön ön kor mány za tá nak mi lyen kö te le zõ fel ada tok nak kell ele get ten nie (el sõ sor ban az idõ -

sek éle tét köz vet le nül érin tõ fel ada to kat lis táz za). Tö mö ren mu tas sa be az el lá tás for má ját is és azt, hogy há nyan ve szik
igény be, mi lyen arányt kép vi sel nek az idõs ko rú ak az el lá tot ti kör ben. 

Kö te le zõ fel adat meg ne ve zé se
Fel adat el lát ási for ma 

és az el lá tást nyúj tó meg ne ve zé se
Igény be ve võk szá ma

(eb bõl idõs ko rú)

pl. házi se gít ség nyúj tás pl. ön kor mány za ti in téz mény mû köd -
te té sé vel, v. szak em ber ön kor mány za -
ti al kal ma zá sá val, v. fel adat el lát ási
szer zõ dés for má já ban ci vil szer ve zet
vég zi,  vagy más ön kor mány zat tal kö -
zö sen fenn tar tott in téz ménnyel (in téz -
mény neve, al kal ma zot tak szá ma,
al kal ma zá suk for má ja) stb.

rend sze re sen igény be ve võk (el lá tot -
tak) szá ma az elõ zõ év ben:
eb bõl az idõs ko rú ak szá ma:
idõ sza ko san igény be ve võk szá ma
elõ zõ év ben:
eb bõl az idõs ko rú ak szá ma:

Kér jük, bõ vít se a táb lá za tot to váb bi so rok kal, amennyi ben erre a kö te le zõ el lá tá sok be mu ta tá sá hoz szük sé ge van!

2.2. Az idõ sek éle tét érin tõ ön ként vál lalt fel ada tok, prog ra mok be mu ta tá sa

Ön ként vál lalt fel adat, prog ram meg ne ve zé se
Fel adat el lát ási for ma 

és az el lá tást nyúj tó meg ne ve zé se
Igény be ve võk szá ma

(eb bõl idõs ko rú)

Kér jük, bõ vít se a táb lá za tot to váb bi so rok kal, amennyi ben erre az ön ként vál lalt el lá tá sok be mu ta tá sá hoz szük sé ge van.

3. Az ön kor mány zat idõs ügyi alap el vei, kon cep ci ó ja és stra té gi á ja

3.1. Mind azok az el vek, szem pon tok, me lyek alap ve tõ en meg ha tá roz zák idõs ügy ben az ön kor mány za ti dön tés ho zást 
és a dön té sek vég re haj tá sát.

3.2. Az ön kor mány zat idõs ügyi kon cep ci ó ja, stra té gi á ja vagy a kap cso ló dó ága za ti stra té gi ák re le váns ré sze i nek rö -
vid be mu ta tá sa. Kér jük, tér jen ki arra is, hogy az ön kor mány za ti mû kö dést, fej lesz tést meg ha tá ro zó kon cep ci ók, straté -
giák mi kor szü let tek, és hol tar ta nak annak meg va ló sí tá sá ban.

Pá lyá zó ön kor mány zat:
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4. Az ed di gi ön kor mány za ti te vé keny sé gek idõs ügy ben

Kér jük, rö vi den mu tas sa be azo kat az elõ zõ évi ön kor mány za ti te vé keny sé ge ket, in téz ke dé se ket (dön té sek és meg va -
ló sí tá suk), ame lyek az idõs la kos ság éle tét be fo lyá sol ták, hoz zá já rul tak az idõ sek füg get len sé gé nek, tár sa dal mi rész vé te -
lé nek, ön meg va ló sí tá sá nak fenn tar tá sá hoz, ki ala kí tá sá hoz, mél tó sá got és gon dos ko dást biz to sí tot tak a la kos ság éle té -
ben. Kér jük, hogy szá mol jon be a te vé keny sé gek be mu ta tá sa kor az ön kor mány za ti sze rep vál la lás mi ként jé rõl, az együtt -
mû kö dõk rõl, a ked vez mé nye zet tek rõl, a kez de mé nye zõ rõl és a vég re haj tó ról, ar ról, hogy a te vé keny ség mi lyen erõ for rá -
so kat igényelt stb.

(Ezen a pon ton ne az ön kor mány za ti kö te le zõ fel ada tok el lá tá sát is mer tes se, ha nem mind azo kat a te vé keny sé ge ket,
ame lyek a fel adat el lát ást ki egé szí tik, meg ha lad ják, illetve azok mi nõ sé gét, ered mé nyes sé gét ja vít ják, köz vet le nül
 reagálnak a he lyi la kos ság ak tu á lis szük ség le te i re. A hosszú távú ered mé nyes mû kö dés fel tét éte le it, do ku men tu ma it.)

5. Az el ért ered mé nyek és az ön kor mány za ti te vé keny sé gek ha tá sa az idõ sek re, illetve a he lyi tár sa da lom ra

Kér jük, rö vi den és össze fog la ló an szá mol jon be a fen ti te vé keny sé gek ered mé nye i rõl és ha tá sá ról.

6. Ön kor mány za ti idõs ügyi együtt mû kö dés

Az ön kor mány zat ki ket, mi lyen szer ve ze te ket te kint együtt mû kö dõ part ne ré nek idõs ügy ben? Mely sze rep lõk kel, mi -
lyen te rü le ten, mi lyen cé lok kal, mi lyen for má ban va ló sul meg ez az együtt mû kö dés?

7. Nyi lat ko zat és alá írás

Alul írott, aki a pá lya mû vet be nyúj tó ön kor mány zat ne vé ben fe le lõs ség gel tar to zom, ki je len tem, hogy a meg adott ada -
tok és in for má ci ók a va ló ság nak meg fe lel nek és hi te le sek.

Amennyi ben a pá lya mû vem ben le ír ta kat az Idõs ba rát Ön kor mány zat Díj Bi zott ság be mu ta tás ra ér de mes nek íté li, biz -
to sí tom az ön kor mány za to mat, kép vi se lõ együtt mû kö dõt a díj át adó ön kor mány za ti kon fe ren cia elõ ké szí té sé hez és meg -
va ló sí tá sá hoz.

Név:

Be osz tás:

Alá írás és pe csét:

Dá tum és hely:

Aján lott mel lék le tek:

1. Aján lá sok az ön kor mány zat tal együtt mû kö dõ, idõ se ket kép vi se lõ szer ve ze tek tõl az ön kor mány zat pá lya mû vé nek
tá mo ga tá sá hoz 

2. [,,Va ló já ban ho gyan hat ránk és mi ért jó ne künk mind az, amit az ön kor mány za tunk tesz (kü lö nös te kin tet tel a pá -
lya mû ben be mu ta tott te vé keny sé gek re)?”]

3. Re le váns szük ség le tek fel mé ré se i nek ered mé nye

4. Kap cso ló dó ön kor mány za ti kon cep ci ók és stra té gi ák

5. Az ön kor mány za ti idõs ügyi te vé keny sé ge ket be mu ta tó anya gok, do ku men tu mok (fény ké pek, új ság cik kek, nap -
lók, meg hí vók, tá jé koz ta tó anya gok stb.)

Pá lyá zó ön kor mány zat:
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2. számú melléklet

„Idõsbarát Önkormányzat” Díj
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

gondozásában

Ér té ke lé si szem pon tok

Pá lyá za ti
hi vat ko zá si
szám:       /2007. év
(A pá lyáz ta tó töl ti ki!)

1. For mai ér té ke lé si szem pon tok

No. For mai ér té ke lé si szem pon tok
A pá lya mû for mai szem pont ból meg fe lel

(Igen/Nem)

1.1. A pá lyá zó ön kor mány zat jo go sult pá lya mû be nyúj tá sá ra (pá lyá zói
kör be be le tar to zik)

1.2. A pá lya mû ha tár idõ re a be nyúj tás he lyé re be ér ke zett

1.3. A pá lya mû vet 3 nyom ta tott pél dány ban
(1 ere de ti, 2 má so lat) be nyúj tot ták

1.4. A pá lyá zó hi ány ta la nul ki töl töt te a pá lyá za ti ûr la pot, és alá írá sá val
 hitelesítette azt

1.5. A pá lyá zó ön kor mány zat pá lya mû ve alap ján ele get tesz az idõ sek
 életét érin tõ kö te le zõ el lá tá si fel ada ta i nak1

Meg jegy zé sek:

1 Amennyi ben a pá lyá zó ön kor mány zat nem lát ja el kö te le zõ fel ada tai va la me lyi két, de annak he lyet te sí té sé rõl szak ma i lag el fo gad ha tó mó don gon dos ko -
dik, ak kor a pá lya mû for mai ér té ke lé sét vég zõ szak em ber az 1.5. pon tot el fo gad hat ja, dön té sét azon ban in do kol nia kell a meg jegy zés ro vat ban. Ez eset ben az
ér té ke lõ bi zott sá gi ta gok szak mai szem pont ból fe lül bí rál hat ják a for mai ér té ke lõk döntését.

Szak mai ér té ke lés re csak az a pá lya mû ke rül het, amely for mai szem pont ból el fo gad ha tó, vagyis az 1. pont ban fel so -
rolt összes szem pont nak meg fe lel.

Amennyi ben a pá lya mû ér té ke lé sé ben az 1.5. pon tot csak meg jegy zé sek kel fo gad ták el a for mai ér té ke lést vég zõk, a
szak mai ér té ke lõ bi zott sá gi ta gok fe lül bí rál hat ják a kö te le zõ el lá tá sok tel je sü lé sét.

2. Tar tal mi ér té ke lé si szem pon tok

No. Tar tal mi ér té ke lé si szem pon tok Az ad ha tó pont szám A pá lya mû re adott pont szám

2.1. Az ön kor mány zat ál tal be mu ta tott de mog rá fi ai (idõ sö dé si)
hely zet és az eb bõl adó dó he lyi szük ség le tek ér té ke lé se:
Mi lyen mér ték ben figye l a pá lyá zó az idõ sö dés kér dé se i re
mint he lyi tár sa dal mi ki hí vás ra, mennyi re re le ván sak a meg -
fo gal ma zott szük ség le tek?

1–10 pont

2.2. A fel vál lalt ön kor mány za ti fel ada tok és el lá tá si for mák
mennyi re il lesz ked nek a pá lyáz ta tó ál tal fon tos nak tar tott el -
vek hez és ér té kek hez? Az el lá tá sok mennyi re il lesz ked nek a 
be mu ta tott szük ség le tek hez?

1–10 pont

3584 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/55. szám



No. Tar tal mi ér té ke lé si szem pon tok Az ad ha tó pont szám A pá lya mû re adott pont szám

2.3. Van nak-e az ön kor mány za ti mun kát meg ha tá ro zó ér té kek,
el vek, me lyek le he tõ vé te szik a kö vet ke ze tes ön kor mány za ti
mun kát idõs ügyi kér dé sek ben?
Ren del ke zik-e a pá lyá zó az idõ sö dés he lyi tár sa dal mi prob -
lé má já nak or vo so lá sá hoz el kép ze lé sek kel? (kon cep ci ók,
stra té gi ák re le van ci á ja)

1–5 pont

2.4. Az idõs ügy te rü le tén be mu ta tott ön kor mány za ti te vé keny sé -
gek mennyi re il lesz ked nek a be mu ta tott szük ség le tek hez, és
mennyi re van nak össz hang ban az ön kor mány za ti alap el vek -
kel, kon cep ci ók kal?

1–15 pont

2.5. Az idõs ügy te rü le tén be mu ta tott ön kor mány za ti te vé keny ség 
mennyi re meg ala po zott szak ma i lag, tar tal maz-e újí tó ele met, 
mennyi re szol gál hat min tá ul más ön kor mány za tok szá má ra? 
(szak ma i ság, öt le tes ség, in no vá ció)

1–30 pont

2.6. Mennyi re ké pes part ne ri együtt mû kö dés re az ön kor mány zat
más sze rep lõk kel az idõs ügyi kér dé sek ben? (fel adat el lát ásá -
ban vagy te vé keny sé ge i ben meg je le nik-e az együtt mû kö dés, 
van nak-e együtt mû kö dõ part ne rei, kü lö nös te kin tet tel az
idõs em be re ket kép vi se lõ szer ve ze tek re)

1–15 pont

2.7. Az ön kor mány za ti te vé keny sé gek köz vet le nül gya ko rol nak-e 
ha tást az idõs la ko sok éle té re? Az idõ sek éle té re gya ko rolt
ha tás össz hang ban van-e a pá lyáz ta tó és a pá lyá zó ál tal meg -
fo gal ma zott ér té kek kel?

1–15 pont

Össze sen:   ma xi mum 100 pont

Meg jegy zé sek:

3. Az ér té ke lés me ne te

A be ér ke zõ pá lya mû vek re giszt rá lá sát, for mai ér té ke lé sét a pá lyá zat bo nyo lí tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség vég zi.
A pá lyá za tok tar tal mi ér té ke lé sét az Idõs ba rát Ön kor mány zat Díj Bi zott ság (a to váb bi ak ban: Bi zott ság) vég zi, mely

5 tagú.
A Bi zott ság 2-2 tag ját a Mi nisz te rek de le gál ták. A szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter ál tal de le gált 2 tag kö zül az egyik

tag az Idõs ügyi Ta nács tag ja. A Bi zott ság El nö két a Dí jat Ala pí tó Mi nisz te rek ké rik fel.
A Bi zott ság min den tag ja pon toz az ér té ke lé si szem pon tok sze rint. A ta gok ered mé nye i nek át la ga adja a pá lyá zó vég -

sõ pont szá mát.
A leg jobb ered ményt el érõ pá lya mû vek 
– ke rül nek dí ja zás ra, éven te leg alább hat,
– tar tal ma alap ján a Bi zott ság ja vas la tot tesz az Or szá gos Idõs ügyi Ön kor mány za ti Kon fe ren cia te ma ti ká já ra, mely

té ma ja vas lat alap ján az Idõs ügyi Tit kár ság szer ve zi a kon fe ren ci át és fel ké ri a pá lyá zó kat a kon fe ren ci án te vé keny sé gük
be mu ta tá sá ra.

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

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

HU ISSN 0076—2407

07.1487 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

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

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

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

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

Cég köz löny CD

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

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

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


