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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
190/2007. (VII. 23.) Korm.

rendelete

az állambiztonsági iratok átadása
teljesítésének értékelésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében, az Al kot -
mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ere de ti jog -
alkotói ha tás kö ré ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány – az érin tet tek in for má ci ós ön ren del ke -
zé si jo gá nak ga ran tá lá sa és a köz ér de kû ada tok meg is me -
ré sé hez fû zõ dõ al kot má nyos jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben
szük sé ges in téz ke dé sek meg ala po zá sa cél já ból – az ál lam -
biz ton sá gi ira tok át adá sa tel je sí té sé nek ér té ke lé sé re Szak -
ér tõi Bi zott sá got (a továb biak ban: bi zott ság) ál lít fel.

(2) A bi zott ság

a) meg ál la pít ja az el múlt rend szer tit kos szol gá la ti te vé -
keny sé gé nek fel tá rá sá ról és az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la -
tok Tör té ne ti Le vél tá ra lét re ho zá sá ról  szóló 2003. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 1.  § (1) be kez dés
a)–b) pont jai ha tá lya alá tar to zó, az Ál lam biz ton sá gi Szol -
gá la tok Tör té ne ti Le vél tá rá nak át nem adott, a Tv. 12.  §
(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kü lön jegy zé ken nem
sze rep lõ ira tok je len le gi õr zé si he lye it, azok mennyi sé gét,
va la mint az azok ban sze rep lõ ada tok mi nõ sí té sét, és mind -
ezek rõl té te les lis tát ké szít,

b) ja vas la to kat tesz az ál lam biz ton sá gi ira tok ku tat ha -
tó sá ga, az ada tok hoz való hoz zá fé rés és azok nyil vá nos -
ság ra jut ta tá sa fel té te le i nek ja ví tá sá ra, az erre vo nat ko zó
sza bá lyo zás eset le ges mó do sí tá sá ra, il let ve in téz ke dé sek
meg té te lé re.

(3) A bi zott ság a (2) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha -
tá ro zott tar ta lom mal 2007. szep tem ber 30-ig je len tést ké -
szít a Kor mány szá má ra.

(4) A bi zott ság el nö ke át te kin ti a Tv. 12.  § (5) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott kü lön jegy zé ket, és a (3) be kez dés
sze rin ti je len tés sel egy ide jû leg az azon sze rep lõ ira tok ke -
ze lé sé re ja vas la tot tesz a Kor mány nak.

2.  §

(1) A bi zott ság el nö két és hat to váb bi tag ját a mi nisz ter -
el nök ne ve zi ki.

(2) A bi zott ság tag já vá a mi nisz ter el nök olyan sze mé -
lye ket ne vez het ki, akik nek a kü lön tör vény ben meg ha tá -
ro zott, „C” tí pu sú kér dõ ív hez kö tõ dõ nem zet biz ton sá gi el -
len õr zé se meg tör tént, és an nak so rán koc ká za ti té nye zõ
nem me rült fel.

(3) A bi zott ság tag já nak meg bí za tá sa meg szû nik a tag
le mon dá sá val, e ren de let ha tály vesz té sé vel, il let ve ha a
 tagot a mi nisz ter el nök fel men ti.

(4) A bi zott ság tag ja az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel -
ada tai el lá tá sá ért ha von ta a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il -
let mény alap tíz sze res össze gé nek meg fe le lõ tisz te let díj ra,
to váb bá a fel adat el lá tá sá val fel me rü lõ költ sé gek fe de ze té -
re ha von ta hu szon öt ezer fo rint költ ség áta lány ra jo go sult.

3.  §

(1) A bi zott ság ha tás kö rét tes tü let ként gya ko rol ja.

(2) A bi zott ság el nö ke össze hív ja és ve ze ti a bi zott ság
ülé se it, to váb bá el lát ja a bi zott ság dön té se i nek elõ ké szí té -
sé vel és azok vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

(3) A bi zott ság dön té se it az összes tag több mint fe lé nek 
sza va za tá val hoz za, mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it
egye bek ben maga ál la pít ja meg.

(4) A bi zott ság tag jai az ál lam tit kot vagy szol gá la ti
tit kot tar tal ma zó ira tok ba az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti 
ti tok ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény ren del ke zé sei
sze rint te kint het nek be, il let ve az 1.  § (2) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott ira tok ke ze lõ i nek lé te sít mé -
nye i be a ha tá lyos jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint
lép het nek be.

(5) Az 1.  § (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ira -
tok ke ze lõi kö te le sek elõ se gí te ni a bi zott ság mun ká ját, ré -
szük re a kért tá jé koz ta tást – a (4) be kez dés re is fi gye lem -
mel – meg ad ni.

(6) A bi zott ság el he lye zé sé rõl és mû kö dé sé nek egyéb
fel té te le i rõl a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal gon dos ko dik.

4.  §

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

(2) Ez a ren de let 2007. ok tó ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter, valamint
a szociális és munkaügyi miniszter
37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM

együt tes ren de le te

egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidõs
szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi

feltételeirõl

A nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs szál lás -
hely-szol gál ta tás ról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. ren -
delet (a továb biak ban: Kr.) 25.  §-ának (1) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának a) pont já ban, va la mint a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának f) pont já ban
meg ál la pí tott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
deljük el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a kö vet ke zõ nem üz le ti célú kö zös sé -
gi, sza bad idõs szál lás he lyek re (a továb biak ban: szál lás -
hely) ter jed ki:

a) gyer mek- és if jú sá gi cso por tot fo ga dó üdü lõ
(a továb biak ban: üdü lõ),

b) gyer mek üdü lõ,
c) gyer mek- és if jú sá gi tá bor,
d) gyer mek- és if jú sá gi tá bor ban te le pí tett sá tor tá bor

(a továb biak ban: te le pí tett sá tor tá bor),
e) no mád tá bor hely.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) tá bo ro zás szer ve zõ je: az a ter mé sze tes sze mély, jogi

sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve -
zet, aki/amely a 4.  § sze rin ti be je len té si kö te le zett sé get tel -
je sí ti;

b) gyer mek- és if jú sá gi cso port: 6–18 éves kor osz tá lyú
fi a ta lok leg alább hat fõ bõl álló kö zös sé ge;

c) ve szé lyes anyag: az a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott anyag, amely ha tá sát ki fejt ve ha lált, egész ség ká ro -
so dást okoz, vagy a kör nye ze tet és az anya gi ja va kat je len -
tõ sen ká ro sít ja.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl e ren de let al kal -
ma zá sá ban a Kr. sze rin ti fo ga lom meg ha tá ro zá so kat kell
figye lembe ven ni.

3.  §

(1) Szál lás he lyen szer ve zett üdü lé sen, tá bor oro zá son
(a továb biak ban együtt: tá bo ro zás) az a sze mély ve het
részt, aki arra egész sé gi leg al kal mas és azt a szer ve zett tá -
bo ro zás meg kez dé se elõtt leg fel jebb 4 nap pal ki ál lí tott or -
vo si iga zo lás sal hi telt ér dem lõ en iga zol ja.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban jár vány ügyi szem -
pont ból egész sé gi leg az a sze mély al kal mas, aki

a) a vizs gá lat al kal má val sem mi lyen akut fer tõ zõ be -
teg ség ben nem szen ved,

b) te tû- és rüh men tes, va la mint
c) az élet kor hoz kö tött vé dõ ol tá sok kal ren del ke zik, és

ezt a vé dõ ol tá si könyv be mu ta tá sá val vagy más al kal mas
mó don iga zol ja.

(3) Ha a tá bo ro zás ban részt ve võ sze mély kör nye ze té -
ben az or vo si vizs gá la tot meg elõ zõ négy hé ten be lül akut
fer tõ zõ meg be te ge dés for dult elõ, er rõl az or vost tá jé koz -
tat ni kell, aki az egész ség ügyi al kal mas ság ról  szóló iga zo -
lást en nek figye lembe véte lével ál lít ja ki.

(4) Az egész ség ügyi al kal mas ság ról  szóló iga zo lást a
részt ve võ nek a tá bor ba tör té nõ meg ér ke zé se kor át kell ad -
nia a szer ve zõ nek. Az iga zo lást a tá bo ro zás ide je alatt a tá -
bor hely szí nén kell tar ta ni.

4.  §

(1) A tá bo ro zást a tá bo ro zás szer ve zõ je a tá bo ro zás kez -
de te elõtt leg alább 6 hét tel kö te les az Ál la mi Nép egész ség -
ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat nak a tá bor he lye sze rint ille -
té kes re gi o ná lis in té ze té nél (a továb biak ban: re gi o ná lis in -
té zet) be je len te ni. A be je len tés nek tar tal maz nia kell a tá -
bo ro zás he lyét, idõ pont ját, va la mint a tá bo ro zás ban részt
ve võk vár ha tó szá mát.

(2) Ván dor tá bor ese tén, ha az út vo nal több re gi o ná lis in -
té zet ille té kességét érin ti, a ván dor tá bort a ki in du lá si pont
sze rint ille té kes re gi o ná lis in té zet nél kell be je len te ni.

5.  §

Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott szál lás he lyek üze mel te té sé -
nek egész ség ügyi fel té te le it az 1. szá mú mel lék let, élel me -
zés- és táp lál ko zás-egész ség ügyi elõ írásait a 2. szá mú mel -
lék let tar tal maz za.

6.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.
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(2) A 3.  §, az 5.  § és a (4) be kez dés, va la mint az 1. és
2. szá mú mel lék let 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) Az (5) be kez dés 2007. szep tem ber 1-jén ha tá lyát
vesz ti.

(4) A ta nu ló if jú ság üdü lé sé nek és tá bo ro zá sá nak egész -
ség ügyi fel té te le i rõl  szóló 12/1991. (V. 18.) NM ren de let
1.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A ren de let ha tá lya azon ke res ke del mi és ma gán -
szál lás he lyek re ter jed ki, ame lyek ben a ta nu ló if jú ság
üdül te té se, tá bo roz ta tá sa és szer ve zett fog lal koz ta tá sa
(a továb biak ban: tá bo ro zás) tör té nik.”

(5) Amennyi ben a tá bo ro zás szer ve zõ je e ren de let
hatályba lépése elõtt a ta nu ló if jú ság üdü lé sé nek és tá bo ro -
zá sá nak egész ség ügyi fel té te le i rõl  szóló 12/1991. (V. 18.)
NM ren de let 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti be je len té si kö te le -
zett sé gé nek ele get tett, az e ren de let ben elõ írt be je len té si
kö te le zett ség alól men te sül.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k., Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM

együttes rendelethez

I. Szálláshelyek üzemeltetésének közös egészségügyi
szabályai

1. A szol gál ta tó nak a szál lás he lyen el sõ se gély nyúj tás -
hoz szük sé ges fel sze re lést kell biz to sí ta nia.

2. A tisz ta és szennyes tex tí li át el kü lö nít ve kell tá rol ni.

3. Az üdü lõ ben, gyer mek üdü lõ ben, gyer mek- és if jú sá -
gi tá bor ban a fes tést és má zo lást szük ség sze rin ti gya ko ri -
ság gal, de a fes tést leg alább há rom éven te, a má zo lást leg -
alább öt éven te el kell vé gez ni.

4. Az ágy mat ra cot, a pap lant, a plé det és a pár nát a szol -
gál ta tó szük ség sze rin ti gya ko ri ság gal, de leg alább éven te
kö te les tisz tít tat ni.

5. A ta ka rí tás hoz, tisz tí tás hoz és fer tõt le ní tés hez hasz -
nált esz kö zö ket, a ve szé lyes anyag nak, ve szé lyes ké szít -
mény nek nem mi nõ sü lõ tisz tí tó- és fer tõt le ní tõ sze re ket kü -
lön he lyi ség ben, egyéb zárt tá ro ló he lyen (tisz tí tó szer rak -
tár, -szek rény) vagy egyéb el zár ha tó he lyen kell tar ta ni. Ha 
azok a ve szé lyes anya gok és ve szé lyes ké szít mé nyek közé
tar toz nak, ak kor a kü lön jog sza bá lyok elõ írásait kell be tar -
ta ni.

6. A tá bo ro zás szer ve zõ jé nek a tá bo ro zás meg kez dé se
elõtt tá jé koz tat nia kell a rész ve võ ket ar ról, hogy vé dõ ol -
tás sal meg elõz he tõ a kul lancs-en cep ha li tis, azon ban a
Lyme-kór el len nem véd, ezért a kul lancs ir tó sze rek al kal -

ma zá sa és a na pon kén ti „kul lancs vi zit”, va la mint a fel fe -
de zett kul lan csok azon na li el tá vo lí tá sa szük sé ges.

A tá jé koz ta tás nak ki kell ter jed nie a nem szok vá nyos vi -
sel ke dé sû va don élõ ál la tok si mo ga tá sá val, érin té sé vel
kap cso la tos ve szé lyek re is.

Amennyi ben ál lat ha ra pás, ma rás vagy tö me ges da rázs -
csí pés tör té nik – az or vo si el lá tás biz to sí tá sán túl –, a ha ra -
pás, a ma rás vagy a csí pés té nyét azon nal je len te ni kell a
tá bor he lye sze rint ille té kes re gi o ná lis in té zet nek.

II. Üdülõ, gyermeküdülõ, gyermek- és ifjúsági tábor,
telepített sátortábor üzemeltetésének különös

egészségügyi szabályai

Üdü lõ, gyer mek üdü lõ, gyer mek- és if jú sá gi tá bor, te le -
pí tett sá tor tá bor ese tén az I. rész ben meg ha tá ro zott egész -
ség ügyi sza bá lyo kon túl az aláb bi kü lö nös egész ség ügyi
sza bá lyok be tar tá sá ról is gon dos kod ni kell:

1. Üdü lõ, gyer mek üdü lõ, gyer mek- és if jú sá gi tá bor,
te le pí tett sá tor tá bor ese tén or vo si el lá tás el ér he tõ sé gét biz -
to sí ta ni kell. 300 fõ nél na gyobb lét szám ese tén ál lan dó or -
vo si fel ügye let biz to sí tá sa kö te le zõ.

2. Üdü lõ, gyer mek üdü lõ, gyer mek- és if jú sá gi tá bor,
te le pí tett sá tor tá bor ese tén kü lön he lyi ség ben, ne mek sze -
rint el kü lö ní tett be teg szo ba biz to sí tá sa kö te le zõ. A be teg -
szo bá hoz ren delt vi zes blok kot, amely 1 db zu hany ál lás -
ból, 1 db kéz mo só ból és egy WC fül ké bõl áll, ki zá ró lag a
be teg hasz nál hat ja.

Te le pí tett sá tor tá bor ese tén – amennyi ben a vi zes blokk
fi zi kai ki ala kí tá sa az el kü lö ní tést nem te szi le he tõ vé – a
kö zös vi zes blok kot a be teg is hasz nál hat ja az zal, hogy a
hasz ná la tot köve tõen a he lyi sé get fer tõt le ní te ni kell.

A be teg szo ba szál lás cél já ra még ide ig le ne sen sem ve -
he tõ igény be.

3. Ját szó tér el he lye zé sé re (te le pí té sé re), il let ve hasz ná -
la tá ra a kü lön jog sza bály ban elõ ír ta kat kell al kal maz ni.
Ho mo ko zó ese tén a ho mok éven kén ti tel jes cse ré jé rõl az
üdü lõ, gyer mek üdü lõ, gyer mek- és if jú sá gi tá bor, te le pí tett 
sá tor tá bor szol gál ta tó ja gon dos ko dik. A hasz ná la ton kí vü -
li ho mo ko zót le kell fed ni.

III. Nomád táborhely üzemeltetésének különös
egészségügyi szabályai

No mád tá bor hely igény be vé te le (no mád tá bo ro zás) ese -
tén az I. rész ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi sza bá lyok
ér te lem sze rû al kal ma zá sán túl az aláb bi kü lö nös egész ség -
ügyi sza bá lyok be tar tá sá ról is gon dos kod ni kell:

1. A no mád tá bo ro zás tel jes idõ tar ta ma alatt kép zett el -
sõ se gély nyúj tó je len lé tét kell biz to sí ta ni. Or vos el ér he tõ -
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sé gé nek he lyé rõl és ide jé rõl a tá bor szer ve zõ je a tá bo ro zás
meg kez dé se elõtt kö te les tá jé ko zód ni.

2. Fo gyasz tás hoz, fõ zés hez, mo so ga tás hoz, fog mo sás -
hoz a lét szám nak meg fe le lõ, ele gen dõ mennyi sé gû, ivó víz
mi nõ sé gû vi zet kell biz to sí ta ni.

3. A mos dó tá lak rend sze res tisz tí tá sá ról, fer tõt le ní té sé -
rõl gon dos kod ni kell. A mos dó tá lak csak tisz tál ko dás ra
hasz nál ha tók.

4. A ke let ke zõ szenny víz, hul la dék és fe ká lia ár tal mat -
la ní tá sá ra a Kr.-ben elõ ír ta kat kell al kal maz ni.

A ke let ke zett szenny víz el szik kasz tá sá nak, az emész tõ -
gö dör nek és az ûr gö dör nek a sát rak tól és élõ víz tõl való mi -
ni má lis tá vol sá ga 20 mé ter. Emész tõ gö dör és ûr gö dör for -
rás fel lett nem lé te sít he tõ. Az il lem he lyek göd re it na pon ta
fer tõt le ní te ni kell és a tá bor vé gez té vel be kell te met ni. A
ter helt ré te get leg alább 30 cm tisz ta föld ré teg fed je.

A szenny víz el tá vo lí tá sá nak kö te le zett sé ge csak arra az
eset re vo nat ko zik, ha a hid ro ge o ló gi a i lag ér zé keny te rü le -
ten a kör nye zet vé del mi ha tó ság kör nye zet vé del mi okok -
ból nem en ge dé lye zi a he lyi szik kasz tást, va la mint az
emész tõ- és ûr gö dör lé te sí té sét.

Hid ro ge o ló gi a i lag ér zé keny te rü le te ken a he lyi szik -
kasz tást, emész tõ- és ûr gö dör lé te sí té sé nek le he tõ sé gét,
va la mint élõ víz tõl való tá vol sá gát az ille té kes kör nye zet -
vé del mi ha tó ság ál la pít ja meg. Amennyi ben hasz ná la tuk
nem en ge dé lye zett, a hul la dék gyûj té sét le he tõ ség sze rint
egy szer hasz ná la tos zsák ban vagy fe de les gyûj tõ edény ben 
kell vé gez ni. A hul la dék kom mu ná lis gyûj tõ hely re tör té nõ 
szál lí tá sá ról, a gyûj tõ e dény zet ki ürí tés utá ni mo sá sá ról és
fer tõt le ní té sé rõl gon dos kod ni kell. A ke let ke zett szenny -
víz és fe ká lia gyûj té sét zár tan és szi vár gás men te sen kell
biz to sí ta ni, és azt a tá bo ro zás után ily mó don kell el szál lí -
ta ni.

5. Fe nék lap nél kü li sá tor ban köz vet le nül a föld re mat -
rac, po li fo am, szi vacs nem he lyez he tõ.

6. A no mád tá bo ro zás be fe je zé se után a tá bor he lyet
leg alább olyan tisz ta sá gi ál la pot ban kell el hagy ni, mint
ami lyen ben az a tá bo ro zás meg kez dé se kor volt.

2. számú melléklet
a 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM

 együttes rendelethez

I. Üdülõre, gyermeküdülõre, gyermek- és ifjúsági
táborra, telepített sátortáborra vonatkozó élelmezés-

 és táplálkozás-egészségügyi szabályok

1. Üdü lõ ben, gyer mek üdü lõ ben, gyer mek- és if jú sá gi
tá bor ban, te le pí tett sá tor tá bor ban az ét kez te té si szol gál ta -
tás a kü lön jog sza bály ban elõ ír tak sze rint mû kö dõ ven dég -
lá tó, köz ét kez te tõ nyújt hat ja. Te le pí tett sá tor tá bor ban ét -
kez te té si szol gál ta tás a no mád tá bor hely re vo nat ko zó élel -

me zés- és táp lál ko zás-egész ség ügyi sza bá lyok alap ján is
nyújt ha tó.

2. A hû tõ szek ré nyek rend sze res tisz tí tá sá ról, fer tõt le ní -
té sé rõl a szol gál ta tó kö te les gon dos kod ni. Az élel mi sze rek 
hû tött tá ro lá sát a szol gál ta tó nak kell biz to sí ta nia.
Amennyi ben a hû tött tá ro lás nem meg old ha tó, csak tar tó -
sí tott élel mi szert vagy az el ké szí tést köz vet le nül meg elõ -
zõ en vá sá rolt nyers anya got sza bad fel hasz nál ni.

3. Az ön el lá tó ét kez te té si le he tõ ség cél já ra szol gá ló
épít mé nyek (kony ha, tea kony ha, fõ zõ fül ke, sza bad té ri fõ -
zõ hely) be ren de zé sé nek rend sze res tisz tí tá sá ról, fer tõt le -
ní té sé rõl a szol gál ta tó kö te les gon dos kod ni.

4. Tá vol lé võ szol gál ta tó ese tén a tá bo ro zás szer ve zõ je,
il let ve a ven dég kö te les gon dos kod ni az egész ség ügyi elõ -
írások be tar tá sá ról.

II. Nomád táborhelyre vonatkozó élelmezés- 
és táplálkozás-egészségügyi szabályok

1. No mád tá bor hely ese tén a fel ál lí tott fõ zõ sá tor ban vagy
a pony va te tõ vel vé dett sza bad te rü le ten az élel mi sze rek és a
kony hai edény zet ta laj ra he lye zé se ti los. Az élel mi sze rek és
az edény zet el he lye zé sé re mos ha tó, fer tõt le nít he tõ fe lü le tû
mun ka asz ta lo kat és tá ro ló esz kö zö ket kell biz to sí ta ni.

2. No mád tá bor he lyen tör té nõ étel ké szí tés ese tén an -
nak a sze mély nek, aki az étel ké szí tés tel jes fo lya ma tát fel -
ügye li, a kü lön jog sza bály sze rin ti köz egész ség ügyi mi ni -
mum-vizs gá val kell ren del kez nie.

3. Az étel ké szí tés ben az a sze mély ve het részt, aki a kü -
lön jog sza bály ban elõ írt sze mé lyi hi gi é nés al kal mas sá gi
vizs gá la ton al kal mas mi nõ sí tést kap.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, valamint az egészségügyi

miniszter
64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM

együttes rendelete

az állati eredetû élelmiszerek forgalomba hozatalának 
és az értékesítés helyén történõ

élelmiszer-elõállításnak élelmiszer-higiéniai
feltételeirõl

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel és a szo ci á lis
és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket 
ren del jük el:
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Általános rendelkezések

1.  §

(1) Az e ren de let ben fog lal ta kat – a (2) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel – az élel mi szer jog ál ta lá nos el ve i rõl
és kö ve tel mé nye i rõl, az Eu ró pai Élel mi szer-biz ton sá gi
Ha tó ság lét re ho zá sá ról és az élel mi szer-biz ton ság ra vo -
nat ko zó el já rá sok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2002. ja nu ár
28-i 178/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: 178/2002/EK ren de let) 3. cik ké nek
7. pont já ban meg je lölt olyan ke res ke del mi lé te sít mé nyek -
re kell al kal maz ni, ame lyek ben ál la ti ere de tû élel mi szert
for gal maz nak.

(2) Az e ren de let ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni a
kü lön jog sza bá lyok ál tal sza bá lyo zott

a) kis ter me lõi élel mi szer-ter me lés re, -elõ ál lí tás ra és ér -
té ke sí tés re, és

b) ven dég lá tó ter mé kek elõ ál lí tá sá ra, for gal ma zá sá ra.

2.  §

E ren de let te kin te té ben a 178/2002/EK ren de let 2. és
3. cik ké ben, az élel mi szer-hi gi é ni á ról  szóló, 2004. áp ri lis
29-i 852/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: 852/2004/EK ren de let) 2. cik ké ben, va la -
mint az ál la ti ere de tû élel mi sze rek kü lön le ges hi gi é ni ai
sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. áp ri lis 29-i
853/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: 853/2004/EK ren de let) 2. cik ké ben fog -
lalt fo ga lom meg ha tá ro zá so kat meg fele lõen al kal maz ni
kell.

Az állati eredetû élelmiszerek forgalomba hozatalának
általános élelmiszer-higiéniai feltételei

3.  §

(1) Azok a kis ke res ke del mi lé te sít mé nyek, ame lyek ki -
zá ró lag a vég sõ fo gyasz tó nak ér té ke sí te nek ál la ti ere de tû
élel mi szert, a 852/2004/EK ren de let ben elõ írt élel mi -
szer-hi gi é ni ai fel té te le ket kö te le sek tel je sí te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kis ke res ke del mi létesít -
mények

a) hús ké szít mény da ra bo lást, sze le te lést, elõ re da ra bo -
lást, elõ sze le te lést, ki mé rést, ke res ke del mi elõ re cso ma go -
lást,

b) a vég sõ fo gyasz tó kí ván sá gá ra és je len lé té ben hús -
da ra bo lást, cson to zást és hús da rá lást, va la mint

c) sajt da ra bo lást

vé gez het nek.

Hús és hústermékek forgalomba hozatalának
élelmiszer-higiéniai feltételei

4.  §

(1) Azok a kis ke res ke del mi lé te sít mé nyek, ame lyek
mar gi ná lis, he lyi és kor lá to zott te vé keny ség ként,

a) a vég sõ fo gyasz tó szá má ra tör té nõ ér té ke sí tés cél já -
ból az át adás he lyén élel mi szer-fel dol go zá si te vé keny sé -
get vé gez nek, vagy

b) a 853/2004/EK ren de let 1. cik ke (5) be kez dé se
b) pont já nak (ii) al pont ja sze rint egy má sik kis ke res ke del -
mi lé te sít ményt (e § vo nat ko zá sá ban a továb biak ban: vi -
szont el adó) lát nak el ál la ti ere de tû élel mi szer rel, vagy

c) mind két te vé keny sé get vég zik,
a 3.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ te vé keny sé ge ken túl me -
nõ en húst da ra bol hat nak, cson toz hat nak, elõ re da rál hat -
nak, elõ ké szí tett húst és hús ké szít mé nye ket ál lít hat nak
elõ, va la mint ha lá sza ti ter mé ke ket ál lít hat nak elõ.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt te vé keny ség ak kor mi nõ -
sül mar gi ná lis, he lyi és kor lá to zott te vé keny ség nek, ha az
aláb bi ak egy ide jû leg tel je sül nek:

a) az ér té ke sí tés a kis ke res ke del mi lé te sít mény he lyé -
tõl szá mí tott leg fel jebb 50 km szál lí tá si tá vol ság ra tör té -
nik,

b) az (1) be kez dés sze rin ti kis ke res ke del mi lé te sít -
mény ben a vi szont el adók nak ér té ke sí tett mennyi ség nem
ha lad ja meg a be ér ke zett alap anyag mennyi sé gé nek
25%-át, de hús ese té ben he ten te leg fel jebb 5 ton nát, ezen
fe lül hús ké szít mény ese té ben leg fel jebb 500 kg-ot, da rált
hús és elõ ké szí tett hús ese té ben leg fel jebb 500 kg-ot, elõ -
ké szí tett ha lá sza ti ter mék ese té ben he ten te leg fel jebb
1 ton nát,

c) a vi szont el adó ven dég lá tó egy ség, vagy olyan kis ke -
res ke del mi egy ség ré sze, amely ben ki zá ró lag a vég sõ fo -
gyasz tó nak ér té ke sí te nek ál la ti ere de tû élel mi szert, vagy
amely nem a 853/2004/EK ren de let alap ján en ge dé lye zen -
dõ lé te sít mény.

5.  §

(1) A 4.  § sze rin ti kis ke res ke del mi lé te sít mé nyek nek a
4.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ te vé keny sé gek vég zé se so -
rán a 852/2004/EK ren de let elõ írásain túl me nõ en tel je sí te -
ni ük kell a 853/2004/EK ren de let ben fog lalt aláb bi kö ve -
tel mé nye ket is:

a) hús da ra bo lás, -cson to zás ese tén:
aa) a III. mel lék let I. sza ka szá nak III. fe je ze te,
ab) a III. mel lék let I. sza ka sza V. fe je ze té nek 2. pont ja,
ac) a III. mel lék let I. sza ka szá nak VII. fe je ze te;
b) ba rom fi hús-da ra bo lás ese tén: 
ba) a III. mel lék let II. sza ka szá nak III. fe je ze te,
bb) a III. mel lék let II. sza ka szá nak V. fe je ze te;
c) da rált és elõ ké szí tett hús elõ ál lí tás so rán a III. mel -

lék let V. sza ka szá nak II. és III. fe je ze te, az zal az el té rés sel, 
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hogy cson tok ról me cha ni ku san le fej tett hús nem ál lít ha tó
elõ;

d) hús ké szít mény elõ ál lí tás so rán a III. mel lék let
VI. sza ka sza.

(2) Kis ke res ke del mi lé te sít mény nek ti los le fa gyasz ta ni
húst, da rált húst, elõ ké szí tett húst, hús ké szít ményt. Da rált
húst, elõ ké szí tett húst, hús ké szít ményt fa gyasz tott hús ból
nem ál lít hat elõ.

Élõhal és halászati termékek forgalomba hozatalának
élelmiszer-higiéniai feltételei

6.  §

Az élõ ha lat és ha lá sza ti ter mé ket a 3.  § (1) be kez dé se
sze rint for gal ma zó kis ke res ke del mi lé te sít mény nek tel je -
sí te nie kell a 853/2004/EK ren de let III. mel lék le te
VIII. sza ka szá nak VII. fe je ze té ben fog lalt, hõ mér sék let re
vo nat ko zó elõ írásokat is.

7.  §

(1) Azok a 4.  § sze rin ti kis ke res ke del mi lé te sít mé nyek,
ame lyek ha lat le öl nek, zsi ge rel nek, fi léz nek, da ra bol nak,
il let ve ha lá sza ti ter mé ke ket ál lí ta nak elõ, a 852/2004/EK
ren de let elõ írásain túl me nõ en tel je sí te ni ük kell a
853/2004/EK ren de let III. mel lék le te VIII. sza ka sza
III–VIII. fe je ze té nek elõ írásait is, azon ban a filé sze le te ket
nem kell egye di cso ma go lás sal el lát ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kis ke res ke del mi lé te sít mé -
nyek nem vé gez he tik a 853/2004/EK ren de let III. mel lék -
le te VIII. sza ka sza III. fe je ze té nek B., C. és E. al fe je ze te i -
ben sze rep lõ te vé keny sé ge ket. A fa gyasz tott ha lá sza ti ter -
mék kis ke res ke del mi lé te sít mény ben nem en ged tet he tõ
fel.

8.  §

Élõ ha lak kis ke res ke del mi lé te sít mény ben tör té nõ áru -
sí tá sa ese tén be kell tar ta ni a kü lön jog sza bály ban fog lalt
ál lat vé del mi elõ írásokat is.

Tej és tejtermékek forgalomba hozatalának
élelmiszer-higiéniai feltételei

9.  §

(1) Azok a kis ke res ke del mi lé te sít mé nyek, ame lyek
 kizárólag köz vet le nül a vég sõ fo gyasz tó nak ér té ke sí te nek
tej ter mé ke ket, a saj tok da ra bo lá sán túl me nõ en, saj tok

 elõreszeletelését és ke res ke del mi elõ re cso ma go lá sát vé -
gez he tik a (2) be kez dés ben fog lal tak be tar tá sa ese tén.

(2) A te vé keny ség so rán be kell tar ta ni a 852/2004/EK
ren de let elõ írásait, be le ért ve a cso ma go lás ra, tá ro lás ra,
szál lí tás ra vo nat ko zó elõ írásokat. A fo gyaszt ha tó sá gi
vagy mi nõ ség meg õr zé si ha tár idõ meg ha tá ro zá sa az élel -
mi szer-vál lal ko zó fel ada ta és fe le lõs sé ge. Az (1) be kez dés
sze rin ti te vé keny sé get vég zõ kis ke res ke del mi egy ség ál tal
meg ha tá ro zott és a cso ma go lá son fel tün te tett fo gyaszt ha -
tó sá gi ha tár idõ vagy mi nõ ség meg õr zé si ha tár idõ – az elõ -
ál lí tó ál tal meg ha tá ro zott tá ro lá si fel té te lek be tar tá sa mel -
lett – nem ha lad hat ja meg az elõ ál lí tó ál tal meg ha tá ro zott
és je lölt fo gyaszt ha tó sá gi ha tár idõt vagy mi nõ ség meg õr -
zé si ha tár idõt.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés ben fog lalt te vé keny sé -
get az zal a cél lal hajt ják vég re, hogy tej ter mék kel egy má -
sik kis ke res ke del mi lé te sít ményt lás sa nak el, az ak kor mi -
nõ sül mar gi ná lis, he lyi és kor lá to zott te vé keny ség nek, ha a 
vi szont el adók nak ér té ke sí tett mennyi ség nem ha lad ja meg 
a be ér ke zett mennyi ség 25%-át, de he ten te leg fel jebb
500 kg-ot, va la mint tel je sül nie kell a 4.  § (2) be kez dé sé nek 
a) és c) pont já ban fog lalt elõ írásoknak.

10.  §

Az élel mi szer-vál lal ko zó nak a 4.  §, a 7.  § és a 9.  § sze -
rint elõ ál lí tott élel mi szer rõl az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. 
évi LXXXII. tör vény 5.  §-a sze rin ti gyárt mány la pot kell
ké szí te nie, va la mint a kü lön jog sza bály elõ írásaiban fog -
lalt je lö lést kell al kal maz nia.

Tojástermékek elõállításának élelmiszer-higiéniai
feltételei

11.  §

Kis ke res ke del mi lé te sít mény ben to jás ter mé kek elõ ál lí -
tá sa ti los.

Az állati eredetû élelmiszerek nagykereskedelmi
forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételei

12.  §

(1) Azok ban a nagy ke res ke del mi lé te sít mé nyek ben,
ame lyek ben ki zá ró lag az ál la ti ere de tû élel mi sze rek tá ro -
lá sát, szál lí tá sát vég zik, a 852/2004/EK ren de let elõ írásain 
túl me nõ en a 853/2004/EK ren de let III. mel lék le té ben
meg ál la pí tott hõ mér sék le ti elõ írásokat is tel je sí te ni kell.

(2) Amennyi ben a nagy ke res ke del mi lé te sít mény te vé -
keny sé ge túl lé pi az (1) be kez dés ben fog lal ta kat, úgy a
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852/2004/EK ren de let és a 853/2004/EK ren de let elõ -
írásait kell tel je sí te ni.

13.  §

(1) A 4.  §-ban és a 9.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mennyi sé get meg ha la dó te vé keny ség csak a 853/2004/EK
ren de let alap ján en ge dé lye zett élel mi szer-elõ ál lí tó üzem -
ben vé gez he tõ.

(2) A 4.  § és a 9.  § (3) be kez dé se sze rin ti kis ke res ke del -
mi lé te sít mény kö te les írás ban be je len te ni te vé keny sé gét a 
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal nak a te vé keny ség
te lep he lye sze rint ille té kes me gyei te rü le ti szer vé nél
(a továb biak ban: MgSzH). Az MgSzH az élel mi szer-vál -
lal ko zót nyil ván tar tás ba ve szi és re giszt rá ci ós szám mal
lát ja el. Az MgSzH a nyil ván tar tás ba vett kis ke res ke del mi
lé te sít mé nyek lis tá ját az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz -
ti or vo si Szol gá lat lé te sít mény he lye sze rint ille té kes te rü -
le ti in té ze té nek meg kül di. A nyil ván tar tás ba vé tel so rán az 
élel mi szer-vál lal ko zó a kü lön jog sza bály sze rin ti igaz ga -
tá si szol gál ta tá si dí jat kö te les meg fi zet ni.

(3) A nyil ván tar tás ba vé tel rõl ka pott iga zo lást a te lep he -
lyen kell tar ta ni és azt ha tó sá gi el len õr zés so rán az el len õr -
zõ ha tó ság ké ré sé re be kell mu tat ni.

Záró rendelkezés

14.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján
lép ha tály ba.

Gráf Jó zsef s. k., Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si egész ség ügyi mi nisz ter

 mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

65/2007. (VII. 23.) FVM
rendelete

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól  szóló

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény
65. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-ának 10. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„10. Fer tõ zött kör zet: a meg ál la pí tott fer tõ zés, a fel té te -

le zett fer tõ zött ség és a ká ro sí tó va ló szí nû ter je dé se alap ján 
ki je lölt te rü let.”

(2) Az R. 1.  §-ának 24. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„24. Tran zit kül de mény (szál lít mány): az a kül de mény,

ame lyet át szál lí ta nak egy or szá gon anél kül, hogy oda im -
por tál ták vol na, és amely re nö vény egész ség ügyi in téz ke -
dé sek al kal maz ha tók.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az Eu ró pai Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság)
ál tal fel ha tal ma zott szak ér tõ jo go sult Ma gyar or szá gon a
nö vény egész ség ügyi kö zös sé gi elõ írások be tar tá sát, va la -
mint a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont
(a továb biak ban: MgSzH Köz pont), a Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vei (a továb biak ban:
MgSzH te rü le ti szer ve) és a nö vény vé del mi fel ügye lõ ha -
tó sá gi te vé keny sé gét el len õriz ni.”

3.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § Zár la ti ká ro sí tók meg te le pe dé sé nek, il let ve to -

vább ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ra és a fer tõ zés fel szá -
mo lá sá ra vo nat ko zó bel sõ nö vény egész ség ügyi elõ -
írásokat, zár la ti sza bá lyo kat a 7. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.”

4.  §

Az R. 14.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A Ma gyar or szá gon nem ho nos, az 1. szá mú mel lék -
let A. ré szé nek I. sza ka szá ban és a 2. szá mú mel lék let
A. ré szé nek I. sza ka szá ban fel so rolt ká ro sí tók elõ for du lá -
sá ról, va la mint az 1. szá mú mel lék let A. ré szé nek II. sza -
ka szá ban vagy B. ré szé ben, to váb bá a 2. szá mú mel lék let
A. ré szé nek II. sza ka szá ban vagy B. ré szé ben fel so rolt ká -
ro sí tók Ma gyar or szág te rü le té nek olyan ré szén tör té nõ
meg je le né sé rõl, ahol azok ko ráb ban nem vol tak je len – a
7. szá mú mel lék let ben elõ ír ta kon túl me nõ en –, a mi nisz té -
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ri um ér te sí ti a Bi zott sá got és a tag ál la mo kat, va la mint a
vo nat ko zó nem zet kö zi szer zõ dé sek ben fog lal tak nak meg -
fele lõen a meg ha tá ro zott szer ve ze te ket és in téz mé nye ket.”

5.  §

Az R. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21.  § (1) A kár ta la ní tá si igényt az MgSzH Köz pont az

ál ta la le foly ta tott becs lé si el já rás, va la mint a meg sem mi sí -
tés vég re haj tá sát le foly ta tó MgSzH te rü le ti szer vé nek je -
len té se alap ján bí rál ja el.

(2) Ha a kár ta la ní tá si igény jog alap já nak és össze gé nek
meg ál la pí tá sá hoz a ren del ke zés re álló ada tok nem ele gen -
dõ ek, a kel lõ szak is me ret tel ren del ke zõ szak ér tõ vé le mé -
nyét kell ki kér ni.

(3) Amennyi ben a kár ta la ní tás meg ta ga dá sá nak alap já ul 
szol gá ló kö rül mé nyek azt mu tat ják, hogy a föld hasz ná ló,
ter me lõ ál tal el kö ve tett bûn cse lek mény  miatt bün te tõ el já -
rást kell kez de mé nyez ni, az el já rást a bün te tõ el já rás jog -
erõs be fe je zé sé ig fel kell füg gesz te ni.

(4) A ter me lõ a meg sem mi sí tés vég re haj tá sá val meg bí -
zott MgSzH te rü le ti szer vé hez, a mi e lõb bi ter me lés be in dí -
tá sa ér de ké ben, rész kár ta la ní tá si ké rel met nyújt hat be.
 Ennek össze ge a vár ha tó tel jes kár ta la ní tás 50%-áig ter jed -
het. Az MgSzH te rü le ti szer vé nek a be nyúj tott ké rel met
3 na pon be lül fel kell ter jesz te nie az MgSzH Köz pont nak.

(5) A kár ta la ní tá si igény be nyúj tá sa kor két pél dány ban
kell csa tol ni va la mennyi, a meg sem mi sí tett vizs gá lat kö te -
les áru szár ma zá sá val, nö vény egész ség ügyi el len õr zé sé -
vel kap cso la tos do ku men tu mot, va la mint a meg sem mi sí -
tés vagy en ge dé lye zett fel hasz ná lás so rán ke let ke zett va la -
mennyi ok ira tot, be le ért ve a vég sõ el szá mo lást is.”

6.  §

Az R. 33.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Amennyi ben a zár la ti ká ro sí tók el ter je dé sé nek ve szé lye 
nem áll fenn,]

„a) men te sül az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ba
vé te li kö te le zett ség és a nö vény egész ség ügyi el len õr zé si
kö te le zett ség alól az a kis ter me lõ, aki a tel jes nö vény, nö -
vé nyi ter mék vagy egyéb anyag kész le tét – a 6. szá mú mel -
lék let A. ré szé nek 1.1., 1.4., 1.5. és 2.1. pont ja i ban fel so -
rolt fás szá rú sza po rí tó anya gok ki vé te lé vel – sa ját cél ra
hasz nál ja vagy a he lyi pi a con vég sõ fel hasz ná lás cél já ból
ér té ke sí ti (he lyi for gal ma zás),”

7.  §

Az R. 63.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A nö vény vé del mi fel ügye lõ hely szí ni szem lé re jo -
go sí tó ha tó sá gi iga zol vány min tá ját a Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá sá ról és mû kö dé sé rõl
 szóló kor mány ren de let tar tal maz za.”

8.  §

(1) Az R. 69. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:]

„c) a Ta nács 2006/91/EK irány el ve (2006. no vem ber 7.) 
a ka li for ni ai pajzs te tû el le ni vé de ke zés rõl,”

(2) Az R. 69.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:]

„j) a Ta nács 93/85/EGK irány el ve (1993. ok tó ber 4.) a
bur go nya gyû rûs rot ha dá sa el le ni vé de ke zés rõl, va la mint
az azt mó do sí tó 2006/56/EK bi zott sá gi irány elv,”

(3) Az R. 69.  §-a (1) be kez dé sé nek n) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:]

„n) a Ta nács 98/57/EK irány el ve (1998. jú li us 20.) a
Rals to nia so la na ce a rum (Smith) Ya bu u chi et al. el len õr zé -
sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 2006/63/EK bi zott sá gi
irány elv,”

(4) Az R. 69.  §-a (2) be kez dé sé nek 2–4. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ha tá ro za tok nak
való meg fe le lést szol gál ja:]

„2. a Bi zott ság 2002/499/EK ha tá ro za ta (2002. jú ni us
26.) a Ko re ai Köz tár sa ság ból szár ma zó, ter mé sze te sen
vagy mes ter sé ge sen tör pe nö vé sû Cha ma e cy pa ris Spach,
Ju ni pe rus L. és Pi nus L. nö vé nyek re vo nat ko zó
2000/29/EK ta ná csi irány elv egyes ren del ke zé se i tõl való
el té ré sek en ge dé lye zé sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
2005/775/EK bi zott sá gi ha tá ro zat,

3. a Bi zott ság 2002/757/EK ha tá ro za ta (2002. szep tem -
ber 19.) a Phy topht ho ra ra mo rum Wer res, De Cock & Man 
in ‘t Veld sp. nov. Kö zös ség be tör té nõ be hur co lá sá nak és a 
Kö zös sé gen be lü li el ter je dé se el le ni ide ig le nes nö vény -
egész ség ügyi szük ség in téz ke dé sek rõl és az azt mó do sí tó
2004/426/EK, 2007/201/EK bi zott sá gi ha tá ro zat,

4. a Bi zott ság 2002/887/EK ha tá ro za ta (2002. no vem -
ber 8.) a Ja pán ból szár ma zó, ter mé sze tes vagy mes ter sé ges 
mó don tör pe nö vé sû Cha ma e cy pa ris Spach, Ju ni pe rus L.
és Pi nus L. nö vény te kin te té ben a 2000/29/EK ta ná csi
irány elv bi zo nyos elõ írásaitól való el té rés en ge dé lye zé sé -
rõl, va la mint az azt mó do sí tó 2004/826/EK, 2006/915/EK
bi zott sá gi ha tá ro zat,”

(5) Az R. 69.  §-a (2) be kez dé sé nek 11. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ha tá ro za tok nak
való meg fe le lést szol gál ja:]

„11. a Bi zott ság 2006/916/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 11.) a Hor vát or szág ból vagy a Ma ce dó nia volt Ju go -
szláv Köz tár sa ság ból szár ma zó Vi tis L. nö vé nyek re a ter -
més ki vé te lé vel vo nat ko zó an a 2000/29/EK ta ná csi irány -
elv egyes ren del ke zé se i tõl való el té rés rõl,”

9.  §

(1) Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 5. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az R. 6. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(4) Az R. 7. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(5) Az R. 9. szá mú mel lék le te e ren de let 5. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 22.  §-ának (6) be kez dé se, 22.  §-a (7) be kez dé -

sé nek elsõ mon da ta, 25.  §-ának (2) be kez dé se, 55/B.  §-a
(7) be kez dé se má so dik mon da tá nak az „és a mi nisz té ri u -
mot” szö veg ré sze, va la mint 12. szá mú mel lék le te,

b) a nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 37/2003. (IV. 4.) FVM ren de let 8.  §-a
és 17.  §-a,

c) a nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 63/2004. (IV. 27.) FVM ren de let
1.  §-a, to váb bá mel lék le té nek V. 5. pont ja,

d) a nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 16/2006. (II. 24.) FVM ren de let
2.  §-a,

e) a nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 56/2006. (VIII. 1.) FVM ren de let
1. szá mú mel lék le te III. 2., III. 3., IV. 2. pont ja,

f) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i val össze füg gõ egyes föld mû ve lés ügyi ága -
za ti mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 97/2005.
(X. 28.) FVM ren de let 10.  §-a
ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
2/A.  §-ában az „a Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be
az „az MgSzH Köz pont” szö veg, 3.  §-ának (6) be kez dé sé -
ben az „A Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az
MgSzH Köz pont” szö veg, 5.  §-ának (3) be kez dé sé ben az
„az ille té kes Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer vét” szö veg, 5/B.  §-ának
(7) be kez dé sé ben az „a Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be az 
„az MgSzH te rü le ti szer vét” szö veg, 9.  §-ának b) pont já -
ban az „az ille té kes Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé nek” szö veg, 10.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat nak” szö veg rész he lyé be
az „az MgSzH te rü le ti szer vé nek” szö veg, 11.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az
„az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 11.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben az „A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az
MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 12.  §-ában az „a Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve”
szö veg, 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Szol -
gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö -
veg, 13.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Szol gá -
lat” szö veg ré szek he lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö -
veg, 14.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „az ille té kes Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti
szer ve”, az „a Köz pon ti Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be
az „az MgSzH Köz pon tot” szö veg, 14/A.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben „A mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be „Az
MgSzH Köz pont” szö veg, 14/A.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont já ban az „a Köz pon ti Szol gá lat nak” szö veg rész he -
lyé be az „az MgSzH Köz pont nak”, és az „az ille té kes
Szol gá la tok” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes
te rü le ti szer vei” szö veg, 14/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben az 
„az ille té kes Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg, 14/A.  §-ának (7) be kez -
dé sé ben az „a Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az
„az MgSzH Köz pont” szö veg, 14/A.  §-ának (8) be kez dé -
sé ben „a mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be „az MgSzH
Köz pont” szö veg, 14/C.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „A
Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH
Köz pont” szö veg, 14/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a
Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
Köz pont” szö veg, 14/D.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a
Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
Köz pont”, és az „az ille té kes Szol gá lat nál” szö veg rész he -
lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé nél”, to váb bá
az „A Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az
MgSzH Köz pont” szö veg, 14/D.  §-ának (3) be kez dé sé ben
az „a Szol gá lat nak” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te -
rü le ti szer vé nek”, to váb bá az „A Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve”, és az „a Köz pon ti
Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pon -
tot” szö veg, 14/D.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a Köz pon -
ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont”, 
és az „a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü -
le ti szer ve” szö veg, 15.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „A
Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH

7180 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/97. szám



Köz pont” szö veg, 15.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „A Köz -
pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH Köz -
pont” szö veg, 15.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont”
szö veg, 16.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Szol -
gá lat” szö veg ré szek he lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö -
veg, 16.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö veg,
17.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „a Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 
17.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 
18.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 18.  §-ának
(2) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az
„az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 18.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben a „Szol gá la tot vagy Szol gá la to kat” szö veg rész
he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer vét” szö veg, 18.  §-ának
(5) be kez dé sé ben a „Szol gá lat nak” szö veg rész he lyé be az
„MgSzH te rü le ti szer vé nek”, és a „Föld mû ve lés ügyi Költ -
ség ve té si Iro dá nak (a továb biak ban: Iro da)” szö veg rész
he lyé be az „MgSzH Köz pont nak” szö veg, 18.  §-ának
(6) be kez dé sé ben az „Az ille té kes Szol gá lat nak” szö veg -
rész he lyé be az „Az MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé nek”, a 
„Szol gá lat nak” szö veg rész he lyé be „MgSzH te rü le ti szer -
vé nek” szö veg, és „a mi nisz té ri um nak” szö veg rész he lyé -
be „az MgSzH Köz pont nak” szö veg, 19.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben az „az ille té kes Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az
„az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg, a „Szol gá lat” 
szö veg rész he lyé be „MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, és az
„a mi nisz té ri um nak” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
Köz pont nak” szö veg, 19.  §-ának (3) be kez dé sé ben a
„Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer -
ve” szö veg, 20.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a nö vé nyi
hul la dék ke let ke zé sé nek he lye sze rint ille té kes Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH – a nö vé nyi hul la dék
ke let ke zé sé nek he lye sze rint ille té kes – te rü le ti szer ve”, és
az „a meg sem mi sí tés he lye sze rint ille té kes Szol gá la tot”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH – a meg sem mi sí tés he -
lye sze rint ille té kes – te rü le ti szer vét” szö veg, 20.  §-ának
(2) be kez dé sé ben az „a kár ese mény he lye sze rint ille té kes
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH – a kár ese -
mény he lye sze rint ille té kes – te rü le ti szer ve” szö veg,
20.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a nö vé nyi hul la dék ke let -
ke zé si he lye sze rint ille té kes Szol gá lat nak” szö veg rész he -
lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer vé nek”, to váb bá a „Szol -
gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH – a nö vé nyi hul -
la dék ke let ke zé si he lye sze rint ille té kes – te rü le ti szer vé -
nek”, az „A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH
te rü le ti szer ve” szö veg, és az „Iro dá nak” szö veg rész he -
lyé be „az MgSzH Köz pont nak” szö veg, 20.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben az „Az Iro da” szö veg rész he lyé be az „Az
MgSzH Köz pont” szö veg, 23.  §-ának (1) be kez dé sé ben az
„a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti
szer ve” szö veg, 24.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a mi nisz -
té ri um” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö -

veg, 25.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „az Iro da” szö veg rész 
he lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö veg, 28.  §-ában az
„az ille té kes Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer vét” szö veg, 31.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az
„az MgSzH te rü le ti szer vé nek” szö veg, 31.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben az „a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, to váb bá az „a Szol gá lat -
tal” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer vé vel”
szö veg, 33.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat nak”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer vé nek” szö -
veg, 33.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat” szö veg -
rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg,
33.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „A Szol gá lat” szö veg ré -
szek he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg,
33.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „A Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 33.  §-ának 
(6) be kez dé sé ben az „A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az
„Az MgSzH te rü le ti szer ve”, és az „a Köz pon ti Szol gá lat -
nak” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont nak” szö -
veg, 33.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „A Köz pon ti Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH Köz pont” szö veg,
33.  §-ának (10) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 34.  §-ában
az „A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü -
le ti szer ve”, és az „a Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he -
lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö veg, 36.  §-a (1) be kez -
dé sé nek d) pont já ban az „a Szol gá lat tal” szö veg rész he lyé -
be az „az MgSzH te rü le ti szer vé vel” szö veg, 36.  §-a
(1) be kez dé sé nek e) pont já ban az „a Szol gá lat” szö veg rész 
he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 36.  §-a
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban az „a Szol gá lat tal” szö veg -
rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer vé vel” szö veg,
36.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban az „a Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer vé nek” szö -
veg, 36.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban az „az ille té kes
Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes
te rü le ti szer vét” szö veg, 36.  §-ának (2) be kez dé sé ben az
„A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti
szer ve” szö veg, 36.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „A Szol -
gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve”
szö veg, 36/C.  §-ának a) pont já ban az „a Szol gá lat” szö -
veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg,
36/C.  §-ának b) pont já ban az „a Szol gá lat” szö veg rész he -
lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve”, és az „OMMI” szö -
veg rész he lyé be az „MgSzH Köz pont” szö veg,
36/C.  §-ának c) pont já ban az „a Szol gá lat” szö veg rész he -
lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 36/D.  §-ának
(3) be kez dé sé ben az „az ille té kes Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve”, és az „az
ille té kes Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
ille té kes te rü le ti szer vét” szö veg, 36/E.  §-a (4) be kez dé sé -
nek c) pont já ban az „az ille té kes Szol gá lat” szö veg rész he -
lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg,
36/G.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „A Szol gá lat” szö veg -
rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve”, és az „a Szol -
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gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve”
szö veg, 36/G.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont”,
és az „a Szol gá lat tól” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
te rü le ti szer vé tõl” szö veg, 36/G.  §-ának (9) be kez dé sé ben
az „az ille té kes Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg, 36/G.  §-ának
(10) be kez dé sé ben az „az ille té kes Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve”, és az „A
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti
szer ve” szö veg, 39.  §-ában az „a fel adás he lye sze rint ille -
té kes Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH – fel -
adás he lye sze rint ille té kes – te rü le ti szer ve” szö veg,
41.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 41.  §-ának
(4) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat” szö veg ré szek he lyé be
az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 42.  §-ának (6) be -
kez dé sé ben az „a Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be
az „az MgSzH Köz pont” szö veg, 44/B.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben az „A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az
MgSzH te rü le ti szer ve”, és az „a Köz pon ti Szol gá lat” szö -
veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö veg,
44/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „A Köz pon ti Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH Köz pont”, és az „a
Szol gá lat tól” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti
szer vé tõl” szö veg, 44/B.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a
Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
Köz pont”, az „az ille té kes Szol gá lat nak” szö veg rész he -
lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé nek” szö veg,
44/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö veg,
48.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „az ille té kes Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer -
ve” szö veg, 50/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az ille té kes 
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te -
rü le ti szer vé nek” szö veg, 50/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben
az „az ille té kes Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé nek” szö veg, 51.  §-ának
(2) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat nak” szö veg rész he lyé be
az „az MgSzH te rü le ti szer vé nek”, és az „az ille té kes Szol -
gá la tot” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü -
le ti szer vét” szö veg, 51.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a
Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti
szer vét” szö veg, 51/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a
Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti
szer vét” szö veg, 51/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „A
Szol gá lat” szö veg ré szek he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti
szer ve” szö veg, 53.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „A mi -
nisz té ri um” szö veg ré szek he lyé be az „Az MgSzH Köz -
pont” szö veg, 54.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „az ille té kes 
Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes
te rü le ti szer vét” szö veg, 55.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont -
já ban az „a mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH Köz pont” szö veg, to váb bá az „az ille té kes Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti
szer ve” szö veg, 55.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a ren del -

te té si hely sze rint ille té kes Szol gá lat” szö veg rész he lyé be
az „az MgSzH ren del te té si hely sze rint ille té kes te rü le ti
szer vé nek” szö veg, to váb bá az „a Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer vé nek” szö veg, az
55.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „az ille té kes Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer -
ve” szö veg, 55/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az ille té kes 
Szol gá lat hat ár ki ren delt sé ge” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé nek hat ár ki ren delt sé ge”
szö veg, to váb bá az „az ille té kes Szol gá lat” szö veg rész he -
lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg,
55/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „az ille té kes Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer -
ve” szö veg, 55/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „A Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve”
szö veg, 55/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „az ille té kes
Szol gá lat hoz” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes
te rü le ti szer vé hez” szö veg, 55/B.  §-ának (3) be kez dé sé ben 
az „A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü -
le ti szer ve” szö veg, 55/B.  §-ának (4) be kez dé sé ben a
„Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer -
vé nek” szö veg, to váb bá az „a Szol gá lat” szö veg rész he -
lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 55/B.  §-ának
(5) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az
„az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 55/B.  §-ának (6) be -
kez dé sé ben az „a Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be
az „az MgSzH Köz pont” szö veg, 55/B.  §-ának (7) be kez -
dé sé ben az „Az ille té kes Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az
„Az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg, to váb bá az
„a Szol gá lat ér te sí ti a Köz pon ti Szol gá la tot és a miniszté -
riumot, a mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH te rü le ti szer ve ér te sí ti MgSzH Köz pon tot, amely”
szö veg, 55/B.  §-ának (8) be kez dé sé ben az „a ren del te té si
hely sze rint ille té kes Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be az
„az MgSzH ren del te té si hely sze rint ille té kes te rü le ti szer -
vét” szö veg, 55/B.  §-ának (10) be kez dé sé ben az „az en ge -
dé lye zett el len õr zé si hely sze rint ille té kes Szol gá la tot”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH az en ge dé lye zett el len -
õr zé si hely sze rint ille té kes te rü le ti szer vét” szö veg,
55/B.  §-ának (11) be kez dé sé ben az „Az ille té kes Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH ille té kes te rü le ti
szer ve” szö veg, to váb bá az „a szol gá la ti bé lyeg zõ” szö -
veg rész he lyé be „bé lyeg zõ” szö veg, 55/B.  §-ának (12) be -
kez dé sé ben a „Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „MgSzH
te rü le ti szer ve” szö veg, 55/B.  §-ának (13) be kez dé sé ben
az „a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti 
szer ve” szö veg, 56.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Szol gá -
lat nak” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer vé -
nek” szö veg, 56.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „A Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer vé nek” 
szö veg, 57.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a ren del te té si cím 
sze rint ille té kes Szol gá lat nak” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ren del te té si cím sze rint ille té kes te rü le ti szer vé -
nek” szö veg, 57.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a hat ár ki -
ren delt ség sze rint ille té kes Szol gá lat” szö veg rész he lyé be
az „az MgSzH hat ár ki ren delt ség sze rint ille té kes te rü le ti
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szer ve” szö veg, 58.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a Köz -
pon ti Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz -
pon tot” szö veg, 58.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „a Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer vé nek”
szö veg, 59.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az ille té kes Szol -
gá lat nak” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te -
rü le ti szer vé nek”, to váb bá az „a Szol gá lat hoz” szö veg rész
he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer vé hez” szö veg,
59.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a la kó he lye sze rint ille té -
kes Szol gá lat tól” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH la kó -
he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer vé tõl” szö veg,
60.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a ki lé põ nö vény egész ség -
ügyi hat ár ki ren delt ség sze rint ille té kes Szol gá la tot” szö -
veg rész he lyé be az „az MgSzH ki lé põ nö vény egész ség -
ügyi hat ár ki ren delt ség sze rint ille té kes te rü le ti szer vét”
szö veg, 61.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „az ille té kes Szol -
gá la tot” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü -
le ti szer vét” szö veg, a He te dik fe je ze té nek cí mé ben a „A
Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH
Köz pont” szö veg, 62.  §-ának fel ve ze tõ mon da tá ban az „a
Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
Köz pont” szö veg, 62.  §-ának a) pont já ban az „a Szol gá la -
tok” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer vei”
szö veg, 62.  §-ának b) pont já ban az „a Szol gá la tok” szö -
veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer vei” szö veg,
62.  §-ának f) pont já ban az „a Szol gá la tok” szö veg rész he -
lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer vei” szö veg, 63.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az
„az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 64.  §-ának b) pont já -
ban az „a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te -
rü le ti szer ve” szö veg, 64.  §-ának c) pont já ban az „a Szol -
gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve”
szö veg, 64.  §-ának d) pont já ban az „a Szol gá lat” szö veg -
rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg,
65.  §-ának a) pont já ban az „a Szol gá lat” szö veg rész he lyé -
be az „az MgSzH te rü le ti szer vé nek” szö veg, 65.  §-ának
b) pont já ban az „a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 67.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um mal (a továb biak ban: BM),
a Köz le ke dé si és Víz ügyi Mi nisz té ri um mal (a továb biak -
ban: Kö ViM) és a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa -
rancs nok sá gá val (a továb biak ban: VPOP)” szö veg rész he -
lyé be „a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá -
gá val (a továb biak ban: VPOP)” szö veg, 67.  §-ának (7) be -
kez dé sé ben az „a szol gá lat igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be 
az „az MgSzH te rü le ti szer vé nek ve ze tõ je” szö veg,
67.  §-ának (8) be kez dé sé ben az „a szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 68.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Szol gá lat a BM, a
 KöViM és” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont”
szö veg, 68.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Szol -
gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö -
veg, 68.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat” szö veg -
rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 5. szá -
mú mel lék le te A. ré sze II. sza ka szá nak 18.3. pont ja i ban az
„a Köz pon ti Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be az „az

MgSzH Köz pon tot” szö veg, 5. szá mú mel lék le te A. ré sze
II. sza ka szá nak 18.4. pont ja i ban az „a Köz pon ti Szol gá la -
tot” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pon tot” szö -
veg, 7. szá mú mel lék le te 1.1.2. pont já nak a) al pont já ban
az „a te rü le ti leg ille té kes Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az 
„az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg, 7. szá mú
mel lék le te 1.1.2. pont já nak b) al pont já ban az „a Szol gá lat” 
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 
to váb bá az „a te rü le ti leg ille té kes Szol gá la tot” szö veg rész
he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer vét”, 7. szá mú
mel lék le te 1.1.2. pont já nak c) al pont já ban az „a Szol gá lat” 
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 
7. szá mú mel lék lete 1.1.2. pont já nak d) al pont já ban az
„a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti
szer ve” szö veg, 7. szá mú mel lék le té nek 1.1.2. pont já ban
az „A Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az
MgSzH Köz pont”, 7. szá mú mel lék le té nek 1.1.9.2. pont já -
ban az „az ille té kes Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg, 7. szá mú mel lék -
le té nek 1.1.9.3. pont já ban az „az ille té kes Szol gá lat” szö -
veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve”
szö veg, 7. szá mú mel lék le té nek 1.1.9.4. pont já ban az „az
ille té kes Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg, 7. szá mú mel lék le té nek
1.1.9.5. pont já ban az „az ille té kes Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg,
7. szá mú mel lék le té nek 1.1.9.6. pont já ban az „az ille té kes
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te -
rü le ti szer ve” szö veg, 7. szá mú mel lék le té nek 1.2.3.4.
pont já ban az „a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 7. szá mú mel lék le te
1.2.3.7. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gé ben az „a Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 
7. szá mú mel lék le té nek 1.3.2. pont já ban az „A Köz pon ti
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH Köz pont ja” 
szö veg, 7. szá mú mel lék le té nek 1.3.6. pont já ban az „az
ille té kes Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg, 8. szá mú mel lék le te I. ré -
sze 1. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gé ben az „A Köz pon ti
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH Köz pont”
szö veg, 8. szá mú mel lék le te I. ré sze 1. pont já nak b) al pont -
já ban az „a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
te rü le ti szer ve” szö veg, 8. szá mú mel lék le te I. ré sze
1. pont já nak c) al pont já ban az „a Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 8. szá mú
mel lék le te I. ré szé nek 3. pont já ban az „A Szol gá lat” szö -
veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg,
to váb bá az „a Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az
„az MgSzH Köz pont” szö veg, 8. szá mú mel lék le te I. ré -
szé nek 4. pont já ban az „a Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö veg, to váb bá az „a
Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti
szer vét” szö veg, 8. szá mú mel lék le te I. ré sze 5. pont já nak
fel ve ze tõ szö ve gé ben az „A Szol gá lat” szö veg rész he lyé -
be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 8. szá mú mel -
lék le te I. ré sze 6. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gé ben az
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„A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti
szer ve” szö veg, 9. szá mú mel lék le té nek 1. pont já ban az
„az ille té kes Szol gá lat nak” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé nek” szö veg, to váb bá az
„A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti
szer ve” szö veg, 9. szá mú mel lék le té nek 2. pont já ban az
„az ille té kes Szol gá lat nak” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé nek” szö veg, to váb bá az
„A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti
szer ve” szö veg, 9. szá mú mel lék le té nek 3. pont já ban az
„az ille té kes Szol gá lat nak” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé nek” szö veg, to váb bá az
„A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti
szer ve” szö veg, 9. szá mú mel lék le té nek 4. pont já ban az
„az ille té kes Szol gá lat nak” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé nek” szö veg, to váb bá az
„A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti
szer ve” szö veg, 9. szá mú mel lék le té nek 5. pont já ban az
„az ille té kes Szol gá lat nak” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé nek” szö veg, to váb bá az
„A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti
szer ve” szö veg, 9. szá mú mel lék le té nek 6. pont já ban az
„az ille té kes Szol gá lat nak” szö veg ré szek he lyé be az
„MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé nek” szö veg, 9. szá mú
mel lék le té nek 6.2. pont já ban az „A Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, to váb bá az 
„a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti
szer ve” szö veg, 9. szá mú mel lék le té nek 6.3. pont já ban az
„a Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
Köz pont” szö veg, 9. szá mú mel lék le té nek 7. pont já ban az
„az ille té kes Szol gá lat nak” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé nek” szö veg, to váb bá az
„A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti
szer ve” szö veg, 9. szá mú mel lék le té nek 8.1. pont já ban az
„az ille té kes Szol gá lat nak” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé nek” szö veg, az „a Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve”
szö veg, to váb bá az „A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az
„Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 9. szá mú mel lék le té -
nek 8.2.7. pont já ban az „A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be
az „Az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg, 9. szá mú
mel lék le té nek 9. pont já ban az „az ille té kes Szol gá lat nak”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer -
vé nek” szö veg, to váb bá az „A Szol gá lat” szö veg rész he -
lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 9. szá mú
mel lék le té nek 10. pont já ban az „az ille té kes Szol gá lat nak” 
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer -
vé nek” szö veg, to váb bá az „A Szol gá lat” szö veg rész he -
lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 9. szá mú
mel lék le té nek 11.1. pont já ban az „az ille té kes Szol gá lat -
nak” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti
szer vé nek” szö veg, to váb bá az „A Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 9. szá mú
mel lék le té nek 11.2. pont já ban az „az ille té kes Szol gá lat -
nak” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti
szer vé nek” szö veg, to váb bá az „A Szol gá lat” szö veg rész

he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 9. szá mú
mel lék le té nek 12. pont já ban az „az ille té kes Szol gá lat nak” 
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer -
vé nek” szö veg, to váb bá az „A Szol gá lat” szö veg rész he -
lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, 9. szá mú
mel lék le té nek 13. pont já ban az „az ille té kes Szol gá lat nak” 
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH ille té kes te rü le ti szer -
vé nek” szö veg, az „A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az
„Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg, to váb bá az „a Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve”
szö veg, 13. szá mú mel lék le te I. ré sze 2. pont já nak f) al -
pont já ban az „a Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be
az „az MgSzH Köz pont” szö veg, 13. szá mú mel lék le te
I. ré szé nek 3.4.6. pont já ban az „a Köz pon ti Szol gá lat” szö -
veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö veg, 13. szá -
mú mel lék le te I. ré szé nek 3.6.2. pont já ban az „a Köz pon ti
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont”
szö veg, 13. szá mú mel lék le te I. ré szé nek 5.1. pont já ban az
„a Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
Köz pont” szö veg, 13. szá mú mel lék le te I. ré szé nek
6.1. pont já ban az „a Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he -
lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö veg, 13. szá mú mel lék -
le te II. ré szé nek 1. pont já ban az „a Köz pon ti Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö veg,
13. szá mú mel lék le te II. ré sze 3. pont já nak g) al pont já ban
az „a Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH Köz pont” szö veg, 13. szá mú mel lék le te II. ré sze
3. pont já nak h) al pont já ban az „a Köz pon ti Szol gá lat” szö -
veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö veg, 13. szá -
mú mel lék le te II. ré sze 3. pont já nak i) al pont já ban az „a
Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
Köz pont” szö veg, 13. szá mú mel lék le te 6.1. pont já ban az
„a Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
Köz pont” szö veg, 13. szá mú mel lék le te II. ré szé nek
7.4. pont já ban az „A Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he -
lyé be az „Az MgSzH Köz pont” szö veg, 13. szá mú mel lék -
le te II. ré szé nek 7.5. pont já ban az „a Köz pon ti Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont” szö veg,
15. szá mú mel lék le té nek 2. pont já ban az „a Szol gá lat nak”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer vé nek” szö -
veg, 15. szá mú mel lék le te 2. pont já nak d) al pont já ban az
„a me gyei Szol gá la tok, a Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer vei, az MgSzH Köz -
pont”, 15. szá mú mel lék le te 3. pont já ban az „A Szol gá lat -
nak” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer vé -
nek” szö veg, 15. szá mú mel lék le te 3.1. pont já nak b) al -
pont já ban az „a me gyei Szol gá la tok” szö veg rész he lyé be
az „az MgSzH te rü le ti szer vei”, to váb bá az „a Köz pon ti
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH Köz pont”
szö veg, 23. szá mú mel lék le te III. ré szé nek b) pont já ban az
„a Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti
szer ve” szö veg, 25. szá mú mel lék le te 3.1. pont já nak b) al -
pont já ban az „a Szol gá la tok” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH te rü le ti szer vei” szö veg, 25. szá mú mel lék le té nek
3.4. pont já ban az „A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „Az 
MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg lép.
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11.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2006/91/EK irány el ve (2006. no vem ber 7.) 
a ka li for ni ai pajzs te tû el le ni vé de ke zés rõl,

b) a Ta nács 2006/56/EK irány el ve (2006. jú ni us 12.) a
bur go nya gyû rûs rot ha dá sa el le ni vé de ke zés rõl,

c) a Ta nács 2006/63/EK irány el ve (2006. jú li us 14.) a
Rals to nia so la na ce a rum (Smith) Ya bu u chi et al. el len õr zé -
sé rõl,

d) a Bi zott ság 2007/201/EK ha tá ro za ta (2007. már ci us
27.) a Phy topht ho ra ra mo rum Wer res, De Cock & Man
in ‘t Veld sp. nov. Kö zös ség be tör té nõ be hur co lá sá nak és a 

Kö zös sé gen be lü li el ter je dé se el le ni ide ig le nes nö vény -
egész ség ügyi szük ség in téz ke dé sek rõl,

e) a Bi zott ság 2006/915/EK ha tá ro za ta (2006. de cem ber
11.) a Ja pán ból szár ma zó, ter mé sze tes vagy mes ter sé ges mó -
don tör pe nö vé sû Cha ma e cy pa ris Spach, Ju ni pe rus L. és
 Pinus L. nö vény te kin te té ben a 2000/29/EK ta ná csi irány elv
bi zo nyos elõ írásaitól való el té rés en ge dé lye zé sé rõl,

f) a Bi zott ság 2006/916/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 11.) a Hor vát or szág ból vagy a Ma ce dó nia volt Ju go -
szláv Köz tár sa ság ból szár ma zó Vi tis L. nö vé nyek re a ter -
més ki vé te lé vel vo nat ko zó an a 2000/29/EK ta ná csi irány -
elv egyes ren del ke zé se i tõl való el té rés rõl.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelethez

1. Az R. 4. szá mú mel lék le te A. ré szé nek 12. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek behozatala Magyarországra
és az Európai Unió valamennyi tagállamába tilos]

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Szár ma zá si or szág]

„12. So la num L. fa jok és hib rid je ik nek gu mó ja a 10. és a
11. pont ban meg ha tá ro zot tak kivételével

A bur go nya gu mó ra vo nat ko zó, és az 5. szá mú mel lék let
A. ré sze I. sza ka szá ban fel so rolt kü lön le ges elõ írások
vál to zat lan ér vé nyes sé gé vel va la mennyi har ma dik or szág 
az aláb bi ak ki vé te lé vel:
– Al gé ria, Iz ra el, Egyip tom – a 2004/4/EK bi zott sá gi

ha tá ro zat ban elõ írt fel té te lek vál to zat lan
ér vé nyes sé gé vel –, Lí bia, Ma rok kó, Szí ria, Svájc,
Tu né zia és Tö rök or szág,

– eu ró pai har ma dik or szá gok, ame lye ket az EU
Nö vény vé del mi Ál lan dó Bi zott ság men tes nek is mert
el a Cla vi bac ter mi chi ga nen sis ssp. se pe do ni cus
(Spi ec ker mann és Kott hoff) Da vis et al. kór oko zó tól,
vagy ame lyek ben az Eu ró pai Unió Cla vi bac ter
mi chi ga nen sis ssp. se pe do ni cus (Spi ec ker mann és
Kott hoff) Da vis et al. el le ni vé de ke zés sel kap cso la tos
ren del ke zé se i vel EU Nö vény vé del mi Ál lan dó
Bi zott ság által egyenértékûnek elismert
rendelkezéseket tartanak be,

– Kuba, a 2003/63/EK bizottsági határozatban elõírtak
változatlan érvényességével.”

2. Az R. 4. szá mú mel lék le te A. ré szé nek 15. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek behozatala Magyarországra
 és az Európai Unió valamennyi tagállamába tilos]

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Szár ma zá si or szág]

„15. Vi tis L. nö vény, a ter més ki vé te lé vel Har ma dik or szá gok Svájc, Hor vát or szág és a Ma ce dó nia
volt Ju go szláv Köz tár sa ság ki vé te lé vel a 2005/477/EK és 
a 2006/916/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban elõ ír tak
vál to zat lan érvényességével.”



2. számú melléklet a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelethez

1. Az R. 5. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka szá nak 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Magyarországra,
 illetve valamely tagállamba történõ behozatalakor alkalmazandó különleges elõ írások]

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„4. a) Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból szár ma zó
aláb bi fa jok hoz tar to zó nö vé nyek a ter més és a mag vak
ki vé te lé vel: Acer mac rop hyl lum Pursh, Acer
pse u dop la ta nus L., Adi an tum ale u ti cum (Rupr.) Pa ris,
Adi an tum jor da nii C. Mu ell., Aes cu lus ca li for ni ca
(Spach) Nutt., Aes cu lus hip po cas ta num L., Ar bu tus
men zi e sii Pursch., Ar bu tus une do L., Arc tos tap hy los spp. 
Adans, Cal lu na vul ga ris (L.) Hull, Ca mel lia spp. L.,
Cas ta nea sa ti va Mill., Fa gus syl va ti ca L., Fran gu la
ca li for ni ca (Eschsch.) Gray, Fran gu la purs hi a na (DC.)
Co o per, Fra xi nus ex cel si or L., Gri se li nia lit to ra lis
(Ra o ul), Ha ma me lis vir gi ni a na L., He te ro me les
ar bu ti fo lia (Lind ley) M. Ro e mer, Kal mia la ti fo lia L.,
La u rus no bi lis L., Le u cot hoe spp. D. Don, Lit ho car pus
den sif lo rus (Hook. & Arn.) Rehd., Lo ni ce ra his pi du la
(Lindl.) Do ugl. ex Torr. & Gray, Mag no lia spp. L.,
Mi che lia dolt so pa Buch.- Ham. ex DC, Not ho fa gus
ob li qua (Mir bel) Blu me, Os mant hus he te rop hyl lus 
(G. Don) P. S. Gre en, Par ro tia per si ca (DC) C.A. 
Me y er, Pho ti nia x fra se ri Dress, Pi e ris spp. D. Don,
Pse u dot su ga men zi e sii (Mir bel) Fran co, 
Qu er cus spp. L., Rho do dend ron spp. L., Rho do dend ron
sim sii Planch. ki vé te lé vel, Rosa gymno car pa Nutt., Sa lix
cap rea L., Se qu o ia sempervirens (Lamb. ex D. Don)
Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis
latifolia (Hook), Umbellularia californica 
(Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum 
Pursh és Viburnum spp. L egyedei.

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a nö vény meg fe lel a 
2002/757/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban fog lalt
kö ve tel mé nyek nek.

b) Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból szár ma zó Acer
mac rop hyl lum Pursh., Aes cu lus ca li for ni ca Nutt.,
Lit ho car pus den sif lo rus (H & A) és Qu er cus spp. L. és
Ta xus bre vi fo lia Nutt. faanyaga.

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a nö vény meg fe lel a 
2002/757/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban fog lalt
kö ve tel mé nyek nek.”

2. Az R. 5. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka szá nak 54. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Magyarországra,
illetve valamely tagállamba történõ behozatalakor alkalmazandó különleges elõ írások]

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„54. Af ga nisz tán ból, In di á ból, Irak ból, Irán ból,
Me xi kó ból, Ne pál ból, Pa kisz tán ból, Dél-Af ri ká ból 
és az USA-ból szár ma zó Tri ti cum, Se ca le és 
X Tri ti co se ca le nem zet sé gek hez tar to zó 
ga bo na nö vé nyek szem ter mé se, ahol a Tilletia indica
Mitra elõfordul.

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy
a) a szem ter més olyan te rü let rõl szár ma zik, ahol a
Til le tia in di ca Mit ra nem for dul elõ; a szár ma zá si te rü let
ne vét fel kell tün tet ni a nö vény egész ség ügyi
bi zo nyít vá nyon, vagy
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[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

b) a Til le tia in di ca Mit ra tü ne te it nem ész lel ték az utol só
tel jes ve ge tá ci ós idõ szak alatt a ter mesz tés he lyén lévõ
nö vé nye ken, és mind a be ta ka rí tást, mind pe dig a
be ra kást meg elõ zõ en vett rep re zen ta tív mag min ták
vizs gá la ta alap ján a meg vizs gált té tel men tes Til le tia
in di ca Mit ra kór oko zó tól, mely nek té nyét a
nö vény egész ség ügyi bi zo nyít vány „a ter mék neve”
ro va tá ban fel kell tün tet ni a kö vet ke zõ szö veg be írá sá val: 
„A tesztvizsgálatokat elvégezték és mentesnek találták
Tilletia indica Mitra kórokozótól.”

3. Az R. 5. szá mú mel lék lete A. ré sze II. sza kaszának 23. pont ja jobb ol da li osz lo pá ban a „22.1.” szö veg rész he lyé be
„21.1.” szö veg lép.

3. számú melléklet a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelethez

1. Az R. 6. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka szá nak 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Olyan nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok, ame lye ket nö vény ter mesz tés sel hi va tás sze rû en fog lal ko zó
sze mé lyek nek tör té nõ elõ ál lí tás ra és ér té ke sí tés re fel ha tal ma zott ter me lõ ter mesz tett, és ame lyek ese té ben a tag ál la mok
fe le lõs ha tó sá gai biz to sít ják, hogy a ne ve zett nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok elõ ál lí tá sa más ter mé kek tõl 
egy ér tel mû en el kü lö nít ve tör té nik. A nö vény út le vél-ki ál lí tás kö te le zett sé ge nem vo nat ko zik a vég sõ fel hasz ná ló nak
való ér té ke sí tés re ter mesz tett és elõ ké szí tett nö vé nyek re, nö vé nyi ter mé kek re és egyéb anya gok ra.”

2. Az R. 6. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka szá nak 2.4. pont já ban a „hagy ma gu mói” szö veg rész he lyé be „hagy mái” 
szö veg lép.

3. Az R. 6. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka szá nak 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Az aláb bi nö vé nyek ül te tés re szánt hagy mái és hagy ma gu mói, ame lye ket nö vény ter mesz tés sel hi va tás sze rû en
fog lal ko zó sze mé lyek nek tör té nõ elõ ál lí tás ra és ér té ke sí tés re fel ha tal ma zott ter me lõ ter mesz tett, és ame lyek ese té ben a
tag ál la mok fe le lõs ha tó sá gai biz to sít ják, hogy a ne ve zett nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok elõ ál lí tá sa más
ter mé kek tõl egy ér tel mû en el kü lö nít ve tör té nik. A nö vény út le vél-ki ál lí tás kö te le zett sé ge nem vo nat ko zik a vég sõ fel -
hasz ná ló nak való ér té ke sí tés re ter mesz tett és elõ ké szí tett nö vé nyek re, nö vé nyi ter mé kek re és egyéb anya gok ra.

Ca mas sia Lindl., Chi o no do xa Bo iss., Cro cus fla vus Wes ton „Gol den Yel low”, Ga lant hus L., Gal to nia can di cans
(Ba ker) Dec ne., a Gla di o lus To urn. ex L. mik ro sza po rí tá sú vál to za tai és hib rid jei, pl. Gla di o lus cal li ant hus Ma ra is,
Gla di o lus col vil lei Swe et, Gla di o lus na nus hort., Gla di o lus ra mo sus hort. és Gla di o lus tu ber ge nii hort., Hy a cint hus
L., Iris L., Is me ne Her bert, Mus ca ri Mil ler, Nar cis sus L., Orint ho ga lum L., Pusch ki nia Adams, Scil la L., Tig ri dia
Juss. és Tu li pa L.”

4. Az R. 6. szá mú mel lék le te A. ré sze II. sza ka szá nak 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Olyan nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok, ame lye ket nö vény ter mesz tés sel hi va tás sze rû en fog lal ko zó
sze mé lyek nek tör té nõ elõ ál lí tás ra és ér té ke sí tés re fel ha tal ma zott ter me lõ ter mesz tett, és ame lyek ese té ben a tag ál la mok
fe le lõs ha tó sá gai biz to sít ják, hogy a ne ve zett nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok elõ ál lí tá sa más ter mé kek tõl 
egy ér tel mû en el kü lö nít ve tör té nik. A nö vény út le vél-ki ál lí tás kö te le zett sé ge nem vo nat ko zik a vég sõ fel hasz ná ló nak
való ér té ke sí tés re ter mesz tett és elõ ké szí tett nö vé nyek re, nö vé nyi ter mé kek re és egyéb anya gok ra.”

5. Az R. 6. szá mú mel lék le te B. ré sze I. sza ka sza 6. pont já nak a) al pont já ban a „2. pont já ban” szö veg rész he lyé be a
„2.3. pont já ban” szö veg lép.

6. Az R. 6. szá mú mel lék le te B. ré sze I. sza ka szá nak 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8. Az Af ga nisz tán ból, Dél-Af ri ká ból, In di á ból, Irak ból, Irán ból, Me xi kó ból, Ne pál ból, Pa kisz tán ból és az Egye sült
Ál la mok ból szár ma zó Tri ti cum, Se ca le és X Tri ti co se ca le nem zet ség be tar to zó ga bo na nö vé nyek szem ter mé se.”
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4. számú melléklet a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelethez

1. Az R. 7. szá mú mel lék le té nek címe he lyé be a kö vet ke zõ cím lép:

„Zárlati károsítók megtelepedésének, illetve továbbterjedésének megakadályozására és a fertõzés
felszámolására vonatkozó belsõ növényegészségügyi elõ írások, zárlati szabályok”

2. Az R. 7. szá mú mel lék le té nek 1.2.1. és 1.2.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1.2. Bak té ri u mok]
,,1.2.1. Cla vi bac ter mi chi ga nen sis (Smith) Da vis et al. ssp. se pe do ni cus (Spi ec ker mann et Kott hoff) Da vis et al.
1.2.1.1. A fer tõ zés ve szé lyé nek fel me rü lé sé tõl (tü ne tek vi zu á lis ész le lé se, vagy az im mu nof lu o resz cens fes té si teszt -

szû rõ vizs gá lat po zi tív ered mé nye) a meg erõ sí tõ vagy el ve tõ la bo ra tó ri u mi vizs gá lat be fe je zé sé ig az MgSzH te rü le ti
szer ve:

a) a fel té te le zet ten fer tõ zött té tel re for ga lom ba ho za ta li és fel hasz ná lá si kor lá to zást ren del el, szál lí tá sát meg tilt ja, ki -
vé ve, ha az az MgSzH te rü le ti szer vé nek fel ügye le te alatt tör té nik, és a té tel szál lí tá sa nem jár a kór oko zó ter je dé sé nek
ve szé lyé vel,

b) meg ha tá roz za a fer tõ zés ere de tét,
c) a kór oko zó eset le ges ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ra, a be csült koc ká zat alap ján ki egé szí tõ in téz ke dé se ket ha tá -

roz meg. Ezek az in téz ke dé sek ki ter jed het nek a fel té te le zet ten fer tõ zött té tel lel a ter me lõ egy sé gen be lül vagy azon kí vül
kap cso lat ba ke rült va la mennyi bur go nya té tel vagy nö vény szál lí tá si kor lá to zá sá ra is.

1.2.1.2. Ha a ha tó sá gi la bo ra tó ri um ál tal a kü lön köz le mény ben meg je len te tett mód szer rel el vég zett vizs gá lat meg erõ -
sí tet te, hogy a gu mó ból, nö vény bõl vagy nö vé nyi rész bõl szár ma zó min ta fer tõ zött a kór oko zó val, ak kor az MgSzH te rü -
le ti szer ve nö vény egész ség ügyi zár lat el ren de lé sé vel:

a) fer tõ zött nek mi nõ sí ti azo kat a gu mó kat vagy nö vé nye ket, szál lít mányt és/vagy té telt, to váb bá a fel dol go zó/ma ni -
pu lá ló gé pe ket, a szá raz föl di/vízi szál lí tó esz kö zö ket, tá ro ló kat vagy ezek el kü lö nít he tõ ré sze it, és min den egyéb anya got 
(be le ért ve a cso ma go ló anya got is), amely bõl a min ta szár ma zott, va la mint, amennyi ben ér tel mez he tõ, azt a ter mõ he lyet
(ter mõ he lye ket), táb lát (táb lá kat), amely rõl (ame lyek rõl) a gu mó kat vagy a nö vé nye ket be ta ka rí tot ták;

b) meg ál la pít ja a fel té te le zett fer tõ zött ség mér té két az aláb bi ak figye lembe véte lével:
ba) az a) be kez dés sze rint fer tõ zött nek mi nõ sí tett ter mõ he lyen ter mesz tett gu mók vagy nö vé nyek,
bb) az a) be kez dés sze rint fer tõ zött nek mi nõ sí tett gu mók kal vagy nö vé nyek kel ter me lé si kap cso lat ban álló ter mõ -

hely(ek), be le ért ve azo kat, ahol – köz vet le nül, vagy kö zös szol gál ta tón ke resz tül – kö zö sen hasz nál nak ter me lé si esz kö -
zö ket és be ren de zé se ket,

bc) azok a gu mók vagy nö vé nyek, ame lye ket a bb) al be kez dés ben em lí tett ter mõ he lye(ke)n ter mesz tet tek, vagy ame -
lyek je len vol tak a ter mõ he lye(ke)n ab ban az idõ szak ban, ami kor az a) be kez dés sze rint fer tõ zött nek mi nõ sí tett gu mók
vagy nö vé nyek is je len vol tak a ba) al be kez dés ben em lí tett ter mõ he lyen,

bd) rak tá ra kat, ahol a ba), bb), bc) al be kez dé sek ben em lí tett ter mõ he lyek rõl szár ma zó bur go nyát tá rol ják,
be) va la mennyi fel dol go zó/ma ni pu lá ló gép, szá raz föl di/vízi szál lí tó esz köz, tá ro ló vagy ezek el kü lö nít he tõ ré szei, és

min den egyéb anyag (be le ért ve a cso ma go ló anya got is), ame lyek érint ke zés be ke rül het tek az a) be kez dés sze rint fer tõ -
zött nek mi nõ sí tett gu mók kal vagy nö vé nyek kel,

bf) va la mennyi gumó vagy nö vény, ame lyek a be) be kez dés ben fel so rolt épít mé nyek vagy tár gyak bár me lyi ké ben tá -
ro lás ra ke rül tek, vagy azok bár me lyi ké vel érint ke zés be ke rül tek, ezen épít mé nyek és tár gyak tisz tí tá sát és fer tõt le ní té sét
meg elõ zõ en,

bg) az 1.2.1.5. pont sze rint el vég zett vizs gá lat ered mé nye ként azok a gu mók vagy nö vé nyek, ame lyek egye nes- vagy
ol dal ági klo ná lis kap cso lat ban áll nak az a) be kez dés sze rint fer tõ zött nek mi nõ sí tett gu mók kal vagy nö vé nyek kel, és
ame lyek a klo ná lis kap cso lat  miatt fel té te le zet ten fer tõ zöt tek, an nak el le né re, hogy a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat alap ján
men te sek a kór oko zó tól. A fer tõ zött és a klo ná lis kap cso lat ban álló gu mók vagy nö vé nyek azo nos sá gá nak meg erõ sí té sé -
re az MgSzH te rü le ti szer ve faj ta vizs gá lat el vég zé sét ren del he ti el,

bh) a bg) al be kez dés ben em lí tett gu mók vagy nö vé nyek ter mõ he lye/ter mõ he lyei;
c) ki je lö li a fer tõ zött kör ze tet az a) be kez dés sze rint meg ál la pí tott fer tõ zés, a b) be kez dés sze rint meg ál la pí tott fel té te -

le zett fer tõ zött ség és a ká ro sí tó va ló szí nû ter je dé se alap ján, az aláb bi ak figye lembe véte lével:
– azok nak a ter mõ he lyek nek a kö zel sé ge, ahol bur go nya ter mesz tés vagy egyéb gaz da nö vé nyek ter mesz té se fo lyik,
– a ve tõ bur go nya kö zös ter mesz té se, fel dol go zá sa és tá ro lá sa.
1.2.1.3. Az MgSzH Köz pont azon nal ér te sí ti a Bi zott sá got és a tag ál la mo kat, va la mint a vo nat ko zó nem zet kö zi szer -

zõ dé sek ben fog lal tak nak meg fele lõen a meg ha tá ro zott szer ve ze te ket és in téz mé nye ket az aláb bi ak figye lembe véte lével:
a) Amennyi ben a kü lön köz le mény ben meg je len te tett mód sze rek kel el vég zett la bo ra tó ri u mi vizs gá lat meg erõ sí tet te,

hogy a gu mó ból, nö vény bõl vagy nö vé nyi rész bõl szár ma zó min ta fer tõ zött a kór oko zó val, a be je len tést azon nal meg
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kell ten ni. A je len tés nek leg alább a bur go nya té tel faj tá ját, tí pu sát (áru, vetõ stb.) és amennyi ben ér tel mez he tõ, a sza po rí -
tá si fo ko za tát kell tar tal maz nia.

b) Amennyi ben fenn áll a ve szé lye an nak, hogy má sik tag ál lam(ok)ból ér ke zõ vagy oda szál lí tott bur go nya be fer tõ -
zõd he tett, az MgSzH Köz pont ha la dék ta la nul ér te sí ti az érin tett ta gál la mo(ka)t, majd az ér te sí tés té nyét köz li a Bi zott -
ság gal.

Az ér te sí tés tar tal maz za:
– a bur go nya té tel faj tá ját,
– a fel adó és a cím zett ne vét és cí mét,
– a fel adás (szál lí tás) idõ pont ját,
– a fel adott (szál lí tott) té tel nagy sá gát,
– a nö vény út le vél má so la tát vagy leg alább a nö vény út le vél szá mát, adott eset ben a ter me lõ vagy a for gal ma zó re -

giszt rá ci ós szá mát és a szál lí tó le vél má so la tát.
c) Amennyi ben az összes vizs gá lat le zá rult, az MgSzH Köz pont min den egyes eset ben ér te sí tést küld az aláb bi ak ról:
– a fer tõ zés meg erõ sí té sé nek idõ pont ja,
– a fer tõ zés for rá sá nak és le het sé ges ter je dé sé nek azo no sí tá sa cél já ból vég zett vizs gá lat rö vid le írá sa, ide ért ve a min -

ta vé te le zés mér té két,
– a fer tõ zés azo no sí tott vagy fel té te lez he tõ for rá sá ra/for rá sa i ra vo nat ko zó in for má ció,
– a fer tõ zés mér té ké re vo nat ko zó rész le tek, be le ért ve a ter mõ he lyek szá mát, és bur go nya ese té ben a té te lek szá mát a

faj ta és – ve tõ bur go nyá nál – a sza po rí tá si fok meg je lö lé sé vel,
– a fer tõ zött kör zet re vo nat ko zó rész le tek, be le ért ve a fer tõ zött nek nem mi nõ sí tett, de az öve zet be be vont ter mõ he -

lyek szá mát,
– amennyi ben a Bi zott ság kéri, egyéb, a fer tõ zés sel kap cso la tos in for má ci ók.
1.2.1.4. A Bi zott ság tól, il let ve más tag ál lam tól ka pott ér te sí tés és az ab ban sze rep lõ ada tok alap ján, amennyi ben ér tel -

mez he tõ, az MgSzH te rü le ti szer ve(i) – az MgSzH Köz pont irány mu ta tá sa mel lett – az 1.2.1.2. pont tal össz hang ban és az 
1.2.1.5. pont sze rint el vég zett vizs gá lat alap ján meg ál la pít ja a fer tõ zést, meg ha tá roz za a fel té te lez he tõ fer tõ zés mér té két
és ki je lö li a fer tõ zött kör zet(ek)et.

1.2.1.5. A kü lön köz le mény ben meg je len te tett mód sze rek kel la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ban kell ré sze sí te ni va la mennyi
bur go nya té telt, amely klo ná lis kap cso lat ban van az 1.2.1.2. a) be kez dés ben meg ha tá ro zott fer tõ zött té tel lel (gumó vagy
nö vény). A tesz tet annyi gu món/nö vé nyen kell el vé gez ni a koc ká zat mér té ké nek fi gye lembe vé te lé vel, amely ele gen dõ
ah hoz, hogy az el sõd le ges fer tõ zé si for rás és a fel té te le zett fer tõ zés mér té ke meg ál la pít ha tó le gyen.

A vizs gá la tok ered mé nyé tõl füg gõ en, amennyi ben ér tel mez he tõ, az MgSzH te rü le ti szer ve az 1.2.1.2. pont alap ján is -
mét meg ha tá roz za a fer tõ zött ség és a fel té te le zett fer tõ zött ség mér té két, va la mint ki je lö li a fer tõ zött kör ze tet.

1.2.1.6. a) Az MgSzH te rü le ti szer ve el ren de li az 1.2.1.2. pont alap ján fer tõ zött nek mi nõ sí tett bur go nya gu mó, vagy
nö vény el ül te té sé nek a ti lal mát, to váb bá hogy ha tó sá gi fel ügye let mel lett azt azon nal meg kell sem mi sí te ni, vagy olyan
mó don kell ár tal mat lan ná ten ni, hogy ne áll jon fent a ká ro sí tó el ter je dé sé nek ve szé lye.

b) Az al kal maz ha tó ha tó sá gi lag fel ügyelt in téz ke dé sek a kö vet ke zõk:
– ál la ti ta kar mány ként való fel hasz ná lás, olyan hõ ke ze lést köve tõen, amely so rán a kór oko zó el pusz tul, vagy
– a biz ton sá gos el he lye zés egy olyan ha tó sá gi lag en ge dé lye zett hul la dék le ra kó te le pen, ahol nem áll fenn a kór oko zó

kör nye zet be ju tá sá nak ve szé lye, pl. a me zõ gaz da sá gi te rü le tek re való át szi vár gás sal, vagy
– el ége tés, vagy
– ipa ri fel dol go zás azon na li el szál lí tás sal köz vet le nül egy olyan fel dol go zó üzem be, amely ren del ke zik olyan ha tó sá -

gi lag en ge dé lye zett hul la dé kár tal mat la ní tó be ren de zé sek kel, me lyek nél nem áll fenn a ká ro sí tó ter je dé sé nek ve szé lye, és 
ren del ke zik a szál lí tó jár mû vek tisz tí tá sá ra és fer tõt le ní té sé re al kal mas rend szer rel/be ren de zés sel, vagy

– egyéb in téz ke dé sek, me lyek biz to sít ják, hogy nem áll fenn a ká ro sí tó ter je dé sé nek ve szé lye. Ezek rõl az in téz ke dé -
sek rõl és szak mai in dok lá suk ról az MgSzH Köz pont ér te sí ti a Bi zott sá got és a töb bi tag ál la mot.

c) Az MgSzH te rü le ti szer ve a ke let ke zõ hul la dék ke le zé lé sét az 1.2.1.10. pont ban fog lal tak nak meg fele lõen ren de li el.
1.2.1.7. a) Az MgSzH te rü le ti szer ve meg tilt ja az 1.2.1.2. b) be kez dés ben elõ ír tak alap ján fel té lez he tõ en fer tõ zött

 gumók vagy nö vé nyek el ül te té sét.
b) Az 1.2.1.5. pont sze rint el vég zett vizs gá lat ered mé nyé nek vál to zat lan ér vé nyes sé gé vel az MgSzH te rü le ti szer ve

az aláb bi ba)–bc) be kez dé sek ben meg ál la pí tott he lye ken el ren de li a fel té te lez he tõ en fer tõ zött té te lek fel ügye le te mel let ti 
fel hasz ná lá sát, il let ve ár tal mat la ní tá sát.

A fel té te lez he tõ en fer tõ zött té te le ket:
ba) áru bur go nya ként ét ke zé si és ta kar má nyo zá si cél ra az ere de ti, köz vet len szál lí tás ra al kal mas cso ma go lás ban,

olyan te lep he lyen le het fel hasz nál ni, amely meg fe le lõ hul la dék el he lye zés re szol gá ló be ren de zé sek kel ren del ke zik.
A ve tõ bur go nyát csak ak kor le het ugyan ezen a te lep he lyen (rak tár ban) cso ma gol ni, il let ve tá rol ni, ha az el kü lö nít ve,
vagy a te lep hely (rak tár) tisz tí tá sa és fer tõt le ní té se után tör té nik, vagy
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bb) ipa ri fel dol go zás ra szánt bur go nya ként le het fel hasz nál ni, és azon nal el kell szál lí ta ni egy olyan fel dol go zó üzem -
be, amely ren del ke zik meg fe le lõ hul la dék el he lye zés re szol gá ló be ren de zé sek kel és a szál lí tó jár mû vek tisz tí tá sá ra és fer -
tõt le ní té sé re al ka lmas rend szer rel, vagy

bc) az MgSzH te rü le ti szer vé nek en ge dé lye alap ján egyéb mó don is fel hasz nál ha tók vagy ár tal mat la nít ha tók,
amennyi ben nem áll fenn a ká ro sí tó ter je dé sé nek ve szé lye.

Ab ban az eset ben, ha a fel té tele zet ten fer tõ zött té te lek más tag ál lam ban ke rül nek fel dol go zás ra vagy cso ma go lás ra, az 
MgSzH Köz pont az 1.2.1.3. pont b) be kez dés alap ján ér te sí ti a tag ál la mot a fo lya ma tos fel ügye let biz to sí tá sa ér de ké ben.

1.2.1.8. Az MgSzH te rü le ti szer ve va la mennyi az 1.2.1.2. pont alap ján fer tõ zött nek, il let ve fel té tele zet ten fer tõ zött nek 
mi nõ sí tett gép, szál lí tó esz köz, tá ro ló vagy ezek egy sé gei és egyéb anya gok, be le ért ve a cso ma go ló anya got is, te kin te té -
ben el ren de li azok meg sem mi sí té sét, vagy olyan meg fe le lõ mód szer rel vég zett, ha tó sá gi fel ügye let me llett tör té nõ meg -
tisz tí tá sát és fer tõt le ní té sét, hogy ne áll jon fenn a ká ro sí tó ter je dé sé nek ve szé lye.

A fer tõt le ní tés után a zár lat fe lold ha tó, a té tel nem te kint he tõ fer tõ zött nek.

1.2.1.9. Az 1.2.1.6–1.2.1.8. pon tok ban el ren del tek vál to zat lan ér vé nyes sé gé vel az 1.2.1.2. pont c) be kez dés sze rint ki -
je lölt fe rtõ zött kör zet ben az MgSzH te rü le ti szer ve az aláb bi a kat ren de li el:

1.2.1.9.1. az 1.2.1.2. pont a) be kez dé se alap ján fer tõ zött ter mõ he lyen:

a) az 1.2.1.2. pont a) be kez dé se alap ján fer tõ zött táb la ese tén:

I. vál to zat: – a fer tõ zöt té mi nõ sí tés évét kö ve tõ leg alább há rom ter mesz té si év so rán

1. az ár va ke lé sû bur go nya nö vé nye ket, va la mint a kór oko zó egyéb, a ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz da nö vé nye it
ki kell ir ta ni, és

2. ti los a bur go nya gu mó, -nö vé nyek vagy va ló di ma gok, vagy a kór oko zó egyéb, ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz -
da nö vé nye i nek vagy olyan kul túr nö vé nyek ül te té se, ame lyek ese té ben fel me rül het a kór oko zó ter je dé sé nek ve -
szé lye,

– a há rom ter mesz té si évet kö ve tõ elsõ bur go nya ter mesz té si év ben – az zal a fel té tel lel, hogy az ül te tést meg elõ zõ leg -
alább két egy mást kö ve tõ te nyész idõ szak ban, a ha tó sá gi el len õr zé sek so rán a táb lát men tes nek ta lál ták az ár va ke lé sû
bur go nya nö vé nyek tõl, va la mint a kór oko zó egyéb, ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz da nö vé nye i tõl –, csak áru bur go nya
ter meszt he tõ, és a be ta ka rí tott bur go nya gu mó kat meg kell vizs gál ni a kü lön köz le mény ben meg je len te tett el já rás nak
meg fele lõen,

– az elõ zõ ek sze rin ti má so dik (a fer tõ zést kö ve tõ ötö dik) bur go nya ter mesz té si év ben – meg fe le lõ ve tés for gó mel lett,
amely ve tõ bur go nya-ter mesz tés ese tén leg alább két év, mind ve tõ-, mind áru bur go nya ül tet he tõ. A te rü le te ket be kell
von ni a 9. szá mú mel lék let 6.3. pont já ban elõ írt ha tó sá gi mo ni tor ing rend szer be, amely a ter mõ he lyek szem lé jét és a be -
ta ka rí tott/be tá rolt gu mó té te lek el len õr zé sét je len ti,

vagy

II. vál to zat: – a fer tõ zöt té mi nõ sí tés évét kö ve tõ négy te nyész idõ sza kon át

1. az ár va ke lé sû bur go nya nö vé nye ket, va la mint a kór oko zó egyéb, a ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz da nö vé nye it
ki kell ir ta ni, és fe ke te uga ro lást kell vé gez ni, vagy ál lan dó le ge lõ ként kell hasz no sí ta ni, gya ko ri és ala cso nyan
ka szá lás sal, vagy in ten zí ven le gel te tés sel,

2. a négy ter mesz té si évet kö ve tõ elsõ bur go nya ter mesz té si év ben, az zal a fel té tel lel, hogy a táb lát ha tó sá gi el len -
õr zé sek so rán men tes nek ta lál ták az ül te tést meg elõ zõ leg alább két egy mást kö ve tõ te nyész idõ szak ban az ár va -
ke lé sû bur go nya nö vé nyek tõl, va la mint a kór oko zó egyéb, ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz da nö vé nye i tõl ve tõ-
vagy áru bur go nya ter meszt he tõ, és a be ta ka rí tott bur go nya gu mó kat meg kell vizs gál ni a kü lön köz le mény ben
meg je len te tett el já rás nak meg fele lõen;

b) a fer tõ zött ter mõ hely egyéb táb lá in, amennyi ben az MgSzH te rü le ti szer ve meg bi zo nyo so dik ar ról, hogy az ár va -
ke lé sû bur go nya nö vé nyek és a kór oko zó egyéb, ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz da nö vé nyei ál tal je len tett ve szély meg -
szûnt:

– a fer tõ zöt té mi nõ sí tés évét kö ve tõ te nyész idõ szak ban ti los bur go nya gu mó, bur go nya nö vény vagy va ló di bur go nya -
ma gok, vagy a ká ro sí tó egyéb, ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz da nö vé nye i nek ül te té se, vagy

– fém zá rolt ve tõ bur go nya ül tet he tõ ki zá ró lag áru bur go nya-ter mesz tés cél já ra,

– a fer tõ zöt té mi nõ sí tés évét kö ve tõ má so dik te nyész idõ szak ban ve tõ- vagy áru bur go nya-ter mesz tés cél já ra ki zá ró lag 
fém zá rolt ve tõ bur go nya vagy olyan ve tõ bur go nya ül tet he tõ, ame lyet be vizs gál tak gyû rûs rot ha dás ra néz ve, és ha tó sá gi
fel ügye let mel lett ter mesz tet ték az 1.2.1.9.1. pont ban em lí tet tek tõl el té rõ ter mõ he lye ken,

– a fer tõ zöt té nyil vá ní tás évét kö ve tõ leg alább har ma dik te nyész idõ szak ban, ve tõ- vagy áru bur go nya-ter mesz tés cél -
já ra ki zá ró lag fém zá rolt ve tõ bur go nya vagy olyan ve tõ bur go nya ül tet he tõ, ame lyet ha tó sá gi fel ügye let mel lett ter mesz -
tet tek fém zá rolt ve tõ bur go nyá ból,
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– a ko ráb bi be kez dé sek ben em lí tett te nyész idõ sza kok mind egyi ké ben, az ár va ke lé sû bur go nya nö vé nye ket és a ká ro -
sí tó egyéb, ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz da nö vé nye it ki kell ir ta ni, va la mint mind egyik bur go nya táb lát ha tó sá gi vizs -
gá lat ban kell ré sze sí te ni, a be ta ka rí tott gu mó kat pe dig meg kell vizs gá la ni a kü lön köz le mény ben meg je len te tett el já rás
sze rint;

c) köz vet le nül az 1.2.1.2. pont a) be kez dés sze rin ti fer tõ zöt té mi nõ sí tés és az azt kö ve tõ elsõ te nyész idõ szak után a
ter mõ he lyen ta lál ha tó és a bur go nya ter mesz tés hez hasz nált va la mennyi gé pet és tá ro ló lé te sít ményt meg kell tisz tí ta ni,
és – amennyi ben szük sé ges – fer tõt le ní te ni a meg fe le lõ mód sze rek fel hasz ná lá sá val, az 1.2.1.8. pont ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint;

d) azon ter mé sze tes gaz da nö vé nyek ter mesz tõ be ren de zé sé ben, ahol le he tõ ség van a ter mesz tõ kö zeg tel jes cse ré jé re,

– ti los a bur go nya gu mók, bur go nya nö vé nyek vagy va ló di ma gok ül te té se, ki vé ve, ha a ter mesz té si egy sé get ha tó sá -
gi lag fel ügyelt in téz ke dé sek nek ve tet ték alá a kór oko zó el pusz tí tá sa és va la mennyi gaz da nö vény anyag el tá vo lí tá sa cél -
já ból, be le ért ve – leg alább – a ter mesz tõ kö zeg tel jes cse ré jét, va la mint a ter mesz té si egy ség és az összes fel sze re lés tisz -
tí tá sát és fer tõt le ní té sét, és ezt köve tõen az ille té kes hi va ta los szer vek en ge délyt ad tak a bur go nya ter mesz tés re, és – a
bur go nya ter mesz tést ta nú sí tott ve tõ bur go nyá val, vagy be vizs gált for rás ból szár ma zó mi ni gu mók kal vagy mik ro nö vé -
nyek kel vég zik;

1.2.1.9.2. a fer tõ zött kör zet ben az 1.2.1.9.1. pont ban rész le te zett in téz ke dé sek vál to zat lan ér vé nyes sé gé vel, az
MgSzH te rü le ti szer ve:

a) a fer tõ zöt té nyil vá ní tást köve tõen azon nal el ren de li a te lep he lyen lévõ, és a bur go nya ter mesz tés hez hasz nált va la -
mennyi gép és tá ro ló hely meg tisz tí tá sát, és – amennyi ben ér tel mez he tõ – meg fe le lõ mód sze rek kel tör té nõ fer tõt le ní té sét, 
az 1.2.1.8. pont ban meg ha tá ro zot tak sze rint;

b) azon nal, és a fer tõ zöt té mi nõ sí tést kö ve tõ leg alább há rom te nyész idõ sza kon át:

– fel ügye le te alá von ja a bur go nya ter me lõ te rü le te ket, a tá ro ló vagy ke ze lõ te lep he lye ket, azon te lep he lyek fel ügye -
le té vel együtt, ame lyek bur go nya ter mesz tés hez hasz nált gé pe ket szer zõ dé ses ala pon üze mel tet nek,

– elõ ír ja, hogy a fer tõ zött kör ze ten be lül bár mi fé le bur go nya ter mesz tés cél já ra ki zá ró lag fém zá rolt ve tõ bur go nyát
vagy ha tó sá gi fel ügye let mel lett ter mesz tett ve tõ bur go nyát hasz nál ja nak, és hogy be ta ka rí tás után az 1.2.1.2. pont b) be -
kez dés sze rint fel té te le zet ten fer tõ zött nek mi nõ sí tett ter mõ he lyen ter mesz tett ve tõ bur go nyát la bo ra tó ri u mi vizs gá lat nak
ves sék alá,

– elõ ír ja a be ta ka rí tott ve tõ bur go nya-kész le tek nek az áru bur go nya-kész le tek tõl való el kü lö ní tett ke ze lé sét a fer tõ zött 
kör ze ten be lü li összes te lep he lyen, vagy a tisz tí tást és fer tõt le ní tést a ve tõ bur go nya és az áru bur go nya kész le tek ke ze lé se 
kö zött,

– a te rü le te ket be von ja a 9. szá mú mel lék let 6.3. pont já ban elõ írt ha tó sá gi mo ni tor ing rend szer be, amely a ter mõ he -
lyek szem lé jét és a be ta ka rí tott/be tá rolt gu mó té te lek el len õr zé sét je len ti;

c) amennyi ben al kal maz ha tó, elõ ír ja egy olyan prog ram ki ala kí tá sát, amely ;orán, meg fe le lõ idõ tar tam alatt, a tel jes
ve tõ bur go nya ál lo mány le cse ré lõ dik.

1.2.1.10. Az 1.2.1.6. pont ban em lí tett, ha tó sá gi lag jó vá ha gyott hul la dék el he lye zé si mód sze rek nek ele get kell ten ni ük
az aláb bi ren del ke zé sek nek, hogy meg elõz zék a kór oko zó el ter je dé sé nek ve szé lyét:

a) bur go nya hul la dék (be le ért ve a ki se lej te zett bur go nyát és hé jat), va la mint bár mi lyen más, a bur go nyá hoz kap cso ló -
dó szi lárd hul la dé kot (be le ért ve föl det, kö ve ket és egyéb tör me lé ket), vagy

– olyan ha tó sá gi lag en ge dé lye zett, erre a cél ra ren delt hul la dék tá ro ló te le pen kell el he lyez ni, ahol nem áll fenn a kór -
oko zó kör nye zet be ju tá sá nak ve szé lye, pl. a me zõ gaz da sá gi te rü le tek re való át szi vár gás sal. A hul la dé kot biz ton sá gos
kö rül mé nyek kö zött köz vet le nül a tá ro ló hely re kell szál lí ta ni oly mó don, hogy ne áll jon fenn a hul la dék el szó ró dá sá nak
ve szé lye, vagy

– el kell éget ni, vagy

– egyéb in téz ke dé se ket kell el ren del ni, mely nél biz to sí tott, hogy nem áll fenn a kór oko zó ter je dé sé nek ve szé lye.

Ezek rõl az in téz ke dé sek rõl és az in do ko lá suk ról a MgSzH Köz pont ér te sí ti a Bi zott sá got és a töb bi tag ál la mot;

b) tech no ló gi ai szenny víz: az el he lye zést meg elõ zõ en a le be gõ szi lárd anya go kat tar tal ma zó szenny vi zet szû ré si
vagy üle pí té si el já rás nak kell alá vet ni e szi lárd anya gok el tá vo lí tá sa ér de ké ben. Eze ket a szi lárd anya go kat az a) al be kez -
dés ben fog lal tak sze rint kell el he lyez ni.

Az el he lye zést meg elõ zõ en a fo lya dé kot úgy kell hõ ke zel ni, hogy a szenny víz min den ré szé ben a hõ mér sék let 30 per -
cen ke resz tül leg alább 60 °C le gyen, vagy

– egyéb ha tó sá gi lag en ge dé lye zett és ha tó sá gi lag fel ügyelt mó don kell el he lyez ni olyan te rü le ten, ahol nem áll fenn a
szenny víz me zõ gaz da sá gi te rü let tel való érint ke zé sé nek ve szé lye. En nek rész le te i rõl az MgSzH Köz pont ér te sí ti a töb bi
tag ál la mot és a Bi zott sá got.

A fer tõ zött té te lek ke ze lé sé re, el he lye zé sé re és fel dol go zá sá ra is a fen ti ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.
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1.2.1.11. Amenny iben a kü lön köz le mény ben meg je len te tett el já rás nak meg fele lõen el vég zett la bo ra tó ri u mi vizs gá lat 
ered mé nye alap ján meg ál la pí tott fer tõ zés érin ti a ve tõ bur go nya-ter mesz tést, ak kor a la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat a klón -
sze lek ci ó ra ki vá lasz tott bur go nya nö vé nye ken is el kell vé gez ni.

1.2.1.12. A zár lat a vá lasz tott al ter na tí vá ban meg ha tá ro zott utol só ter mesz té si év vé gén ak kor old ha tó fel, ha a ter me lõ 
az elõ ír ta kat be tar tot ta.

1.2.2. Rals to nia so la na ce a rum (Smith) Ya bu u chi et al.
1.2.2.1. A fer tõ zés ve szé lyé nek fel me rü lé sé tõl (tü ne tek vi zu á lis ész le lé se, vagy az im mu nof lu o resz cens fes té si teszt -

szû rõ vizs gá lat po zi tív ered mé nye) a meg erõ sí tõ vagy el ve tõ la bo ra tó ri u mi vizs gá lat be fe je zé sé ig az MgSzH te rü le ti
szer ve:

a) a fel té te le zet ten fer tõ zött té tel re for ga lom ba ho za ta li és fel hasz ná lá si kor lá to zást ren del el, szál lí tá sát meg tilt ja, ki -
vé ve, ha az az MgSzH te rü le ti szer vé nek fel ügye le te alatt tör té nik, és a té tel szál lí tá sa nem jár a kór oko zó ter je dé sé nek
ve szé lyé vel,

b) meg ha tá roz za a fer tõ zés ere de tét,
c) a kór oko zó eset le ges ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ra, a be csült koc ká zat alap ján ki egé szí tõ in téz ke dé se ket ha tá -

roz meg a bur go nya- (be le ért ve a gu mót is) és a pa ra di csom nö vé nyek (a ter més és a ve tõ meg ki vé te lé vel) ter mesz té sé re
(a to váb bi ak ban: gu mók és nö vé nyek), il let ve a fel té te le zet ten fer tõ zött té tel ter mõ he lyén elõ ál lí tott, nem min tá zott ve tõ -
bur go nya-té te lek szál lí tá sá ra vo nat ko zó an.

1.2.2.2. Ha a ha tó sá gi, vagy a ha tó ság ál tal fel ügyelt la bo ra tó ri um a kü lön köz le mény ben meg je len te tett, vagy egyéb
hi va ta lo san el fo ga dott mód szer rel vég zett vizs gá la ta meg erõ sí tet te, hogy az e ren de let ben fog lal tak sze rint vett min ta
fer tõ zött a kór oko zó val, ak kor az MgSzH te rü le ti szer ve meg fe le lõ tu do má nyos el vek, a ká ro sí tó bi o ló gi á ja, va la mint
gaz da nö vé nye i nek Ma gyar or szá gon be lü li sa ját sá gos ter mesz té si, ér té ke sí té si és fel dol go zó rend sze rei alap ján:

1.2.2.2.1. a bur go nya, a pa ra di csom és a kór oko zó egyéb gaz da nö vé nyei vo nat ko zá sá ban:
a) az aláb bi ak figye lembe véte lével meg ha tá roz za a fer tõ zés mér té két és el sõd le ges for rá sát vagy for rá sa it, és el ren de -

li az egy más sal klo ná lis ro kon ság ban álló ve tõ bur go nya-té te lek, -ál lo má nyok la bo ra tó ri u mi vizs gá la tát.
A fer tõ zés mér té ké nek és el sõd le ges for rá sá nak vagy for rá sa i nak meg ha tá ro zá sá nál figye lembe kell ven ni azo kat a

ter mõ he lye ket,
aa) ahol a kór oko zó val fer tõ zött bur go nyá val klo ná lis kap cso lat ban álló bur go nyát ter mesz te nek, il let ve ter mesz tet tek,
ab) ahol olyan pa ra di cso mot ter mesz te nek, il let ve ter mesz tet tek, amely ugyan ab ból a for rás ból szár ma zik, mint a

kór oko zó val fer tõ zött nek ta lált pa ra di csom,
ac) ahol olyan bur go nyát vagy pa ra di cso mot ter mesz te nek, il let ve ter mesz tet tek, ame lyet ha tó sá gi el len õr zés alá kel -

lett he lyez ni a kór oko zó elõ for du lá sá nak gya nú ja  miatt,
ad) ahol olyan bur go nyá val klo ná lis kap cso lat ban álló bur go nyát ter mesz te nek, il let ve ter mesz tet tek, ame lyet kór -

oko zó val fer tõ zött ter mõ he lyen ál lí tot tak elõ,
ae) ahol bur go nyát vagy pa ra di cso mot ter mesz te nek, és ame lyek a fer tõ zött ter mõ he lyek szom széd sá gá ban ta lál ha -

tók, be le ért ve azo kat a ter mõ he lye ket is, ame lyek köz vet le nül, vagy kö zös vál lal ko zó út ján köz vet ve ugyan azo kat a me -
zõ gaz da sá gi be ren de zé se ket és lé te sít mé nye ket hasz nál ják,

af) ahol bár mely olyan for rás ból szár ma zó fel szí ni vi zet hasz nál nak ön tö zés vagy per me te zés cél já ra, amely nél fenn -
áll vagy be iga zo ló dott a kór oko zó val való fer tõ zött ség gya nú ja,

ag) ahol olyan for rás ból szár ma zó fel szí ni vi zet hasz nál nak ön tö zés vagy per me te zés cél já ra, amely kö zös hasz ná lat -
ban áll olyan ter mõ he lyek kel, ahol fenn áll vagy be iga zo ló dott a kór oko zó val való fer tõ zött ség gya nú ja,

ah) ame lye ket olyan fel szí ni víz ön tött el, amely nél fenn áll vagy be iga zo ló dott a kór oko zó val való fer tõ zött ség gya -
nú ja, va la mint
az olyan táb lák vagy más ter mõ he lyek ön tö zé sé re vagy per me te zé sé hez hasz nált, il let ve eze ket el ön tõ fel szí ni vi ze ket,
ahol be iga zo ló dott a ká ro sí tó val való fer tõ zött ség gya nú ja;

b) fer tõ zött nek mi nõ sí ti azo kat a gu mó kat vagy nö vé nye ket, szál lít mányt és/vagy té telt, to váb bá a fel dol go zó/ma ni -
pu lá ló gé pe ket, a szá raz föl di/vízi szál lí tó esz kö zö ket, tá ro ló kat vagy ezek el kü lö nít he tõ ré sze it, és min den egyéb anya got 
(be le ért ve a cso ma go ló anya got is), ame lyek érint ke zés be ke rül tek az zal a nö vény anyag gal, amely bõl a min ta szár ma zik.
Va la mint, amennyi ben ér tel mez he tõ, fer tõ zött nek mi nõ sí ti azt a ter mõ he lyet (ter mõ he lye ket), táb lát (táb lá kat) és egyéb
ter mesz tõ be ren de zé se ket, amely rõl (ame lyek rõl) a meg min tá zott gu mó kat vagy a nö vé nye ket be ta ka rí tot ták. A te nyész -
idõ szak so rán vett min ták ese té ben pe dig fer tõ zött nek mi nõ sí ti az adott kul tú ra azon táb lá ját, ter mõ he lyét, il let ve ter -
mesz tõ egy sé gét, ahon nan a min ták szár maz nak;

c) meg ál la pít ja a fel té te le zett fer tõ zött ség mér té két az aláb bi ak figye lembe véte lével:
ca) a b) be kez dés sze rint fer tõ zött nek mi nõ sí tett ter mõ he lyen ter mesz tett gu mók vagy nö vé nyek,
cb) a b) be kez dés sze rint fer tõ zött nek mi nõ sí tett gu mók kal vagy nö vé nyek kel ter me lé si kap cso lat ban álló ter mõ -

hely(ek), be le ért ve azo kat, ahol – köz vet le nül vagy kö zös szol gál ta tón ke resz tül – kö zö sen hasz nál nak ter me lé si esz kö -
zö ket és be ren de zé se ket,
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cc) azok a gu mók vagy nö vé nyek, ame lye ket a cb) al be kez dés ben em lí tett ter mõ he lye(ke)n ter mesz tet tek, vagy ame -
lyek je len vol tak a ter mõ he lye(ke)n ab ban az idõ szak ban, ami kor a b) be kez dés sze rint fer tõ zött nek mi nõ sí tett gu mók
vagy nö vé nyek is je len vol tak a ca) al be kez dés ben em lí tett ter mõ he lyen,

cd) rak tá rak, ahol a ca), cb), cc) al be kez dé sek ben em lí tett ter mõ he lyek rõl szár ma zó gu mó kat vagy nö vé nye ket tá -
rolják,

ce) va la mennyi fel dol go zó/ma ni pu lá ló gép, szá raz föl di/vízi szál lí tó esz köz, tá ro ló vagy ezek el kü lö nít he tõ ré szei, és
min den egyéb anyag (be le ért ve a cso ma go ló anya got is), ame lyek érint ke zés be ke rül het tek a b) be kez dés sze rint fer tõ -
zött nek mi nõ sí tett gu mók kal vagy nö vé nyek kel,

cf) va la mennyi gumó vagy nö vény, ame lyek a ce) be kez dés ben fel so rolt épít mé nyek vagy tár gyak bár me lyi ké ben tá -
ro lás ra ke rül tek, vagy azok bár me lyi ké vel érint ke zés be ke rül tek, ezen épít mé nyek és tár gyak tisz tí tá sát és fer tõt le ní té sét
meg elõ zõ en,

cg) az 1.2.2.2.1. pont ban elõ írt vizs gá lat és la bo ra tó ri u mi teszt ered mé nye ként azok a bur go nya gu mók vagy nö vé -
nyek, ame lyek egye nes- vagy ol dal ági klo ná lis kap cso lat ban áll nak a b) be kez dés sze rint fer tõ zött nek mi nõ sí tett gu mók -
kal vagy nö vé nyek kel, és azok a pa ra di csom nö vé nyek, ame lyek ugyan ab ból a for rás ból szár maz nak, mint a b) be kez dés
sze rint fer tõ zött nek mi nõ sü lõ nö vé nyek, és ame lyek a klo ná lis kap cso lat  miatt fel té te le zet ten fer tõ zöt tek, an nak el le né re, 
hogy a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat alap ján men te sek a kór oko zó tól. A fer tõ zött és a klo ná lis kap cso lat ban álló gu mók vagy
nö vé nyek azo nos sá gá nak meg erõ sí té sé re az MgSzH te rü le ti szer ve faj ta vizs gá lat el vég zé sét ren del he ti el,

ch) a cg) al be kez dés ben em lí tett gu mók vagy nö vé nyek ter mõ he lye/ter mõ he lyei,
ci) az olyan gu mók és nö vé nyek ter mõ he lyét/ter mõ he lye it, mely nek ön tö zé sé hez vagy per me te zé sé hez fer tõ zött nek

mi nõ sü lõ vi zet hasz nál tak,
cj) a fel szí ni víz zel – mely ese té ben meg erõ sí tést nyert, hogy a ká ro sí tó val fer tõ zött – el árasz tott táb lá kon ter mesz tett

gu mók és nö vé nyek;
d) ki je lö li a fer tõ zött kör ze tet a b) be kez dés sze rint meg ál la pí tott fer tõ zés, a c) be kez dés sze rint meg ál la pí tott fel té te -

le zett fer tõ zött ség és a ká ro sí tó va ló szí nû ter je dé se alap ján, az aláb bi ak figye lembe véte lével:
da) azok nak a ter mõ he lyek nek a kö zel sé ge, ahol bur go nya ter mesz tés vagy egyéb gaz da nö vé nyek ter mesz té se fo lyik,
db) a ve tõ bur go nya kö zös ter mesz té se, fel dol go zá sa és tá ro lá sa,
dc) a fel so rolt nö vény anyag ön tö zé sé hez vagy per me te zé sé hez fel szí ni vi zet hasz ná ló ter mõ he lyek, azok ban az ese -

tek ben, ami kor fenn áll vagy fenn állt a ve szé lye, hogy a fel szí ni víz el fo lyik a b) be kez dés sze rint fer tõ zött nek mi nõ sí tett
ter mõ he lyek rõl, vagy el áraszt ja azo kat;

1.2.2.2.2. az 1.2.2.2.1. pont ban nem em lí tett olyan ter mesz tett gaz da nö vé nyek vo nat ko zá sá ban, ahol a fel so rolt nö -
vény anyag ter mesz té se fer tõ zé si ve szély nek van ki té ve, az MgSzH te rü le ti szer ve

a) vizs gá la tot ren del el az 1.2.2.2.1. pont a) be kez dés sze rint,
b) fer tõ zött nek mi nõ sí ti a kór oko zó gaz da nö vé nye it, ame lyek bõl a min ta szár ma zik, és
c) meg ál la pít ja a fel té te le zett fer tõ zés mér té két, meg ha tá roz za a fer tõ zött kör ze tet az 1.2.2.2.1. pont b) és d) bekezdés

sze rint a fel so rolt gu mók és nö vé nyek ter mesz té se vo nat ko zá sá ban;
1.2.2.2.3. a fel szí ni vi zek, be le ért ve a gu mók kal és nö vé nyek kel fog lal ko zó fel dol go zó- vagy cso ma go ló üze mek ál tal

ki bo csá tott fo lyé kony hul la dé kot is, és a bur go nya fé lék hez tar to zó olyan va don élõ gaz da nö vé nyek vo nat ko zá sá ban,
ahol a gu mók és a nö vé nyek ter mesz té se ve szély ben fo rog a fel szí ni víz zel tör té nõ ön tö zés, per me te zés, il let ve a fel szí ni
víz ki ára dá sa ál tal, az MgSzH te rü le ti szer ve

a) vizs gá la tot foly tat a fer tõ zés mér té ké nek meg ál la pí tá sá ra, be le ért ve a fel szí ni víz bõl és je len lé tük ese tén a bur go -
nya fé lék hez tar to zó va don élõ gaz da nö vé nyek bõl meg fe le lõ idõ pon tok ban vett min ták ha tó sá gi el len õr zé sét, és

b) fer tõ zött nek mi nõ sí ti a fel szí ni vi zet, ahon nan a min ta vé tel tör tént, az a) be kez dés nek meg fele lõen vég zett vizs gá -
lat alap ján in do kolt mér té kig, és

c) meg ha tá roz za a fel té te le zett fer tõ zött sé get és a fer tõ zött kör zet nagy sá gát a b) be kez dés sze rint mi nõ sí tett fer tõ zés
és a ká ro sí tó va ló szí nû el ter je dé se alap ján, figye lembe véve az 1.2.2.2.1. pont c) be kez dés vo nat ko zó ren del ke zé se it, va -
la mint az aláb bi a kat:

olyan ese tek ben, ami kor az 1.2.2.2.3. pont c) be kez dés sze rint a fel szí ni víz fer tõ zött nek mi nõ sült, a vizs gá lat ba be
kell von ni:

ca) a gu mók és nö vé nyek olyan ter mõ he lye it, ame lyek fer tõ zött nek mi nõ sí tett fel szí ni víz kö ze lé ben ta lál ha tók, vagy
ame lye ket az ilyen fel szí ni víz ál ta li el árasz tás fe nye get,

cb) a fer tõ zött nek mi nõ sí tett fel szí ni víz zel össze köt te tés ben lévõ kü lön ál ló ön tö zõ víz tá ro zó kat,
cc) a fer tõ zött nek mi nõ sí tett fel szí ni víz zel össze köt te tés ben lévõ víz tö me ge ket, figye lembe véve:

1. a fer tõ zött víz fo lyás irá nyát és fo lyá si se bes sé gét,
2. va don élõ bur go nya fé lék mint gaz da nö vé nyek je len lé tét.

1.2.2.3. Az MgSzH Köz pont azon nal ér te sí ti a fer tõ zés té nyé rõl, va la mint a fer tõ zött kör zet ki je lö lé sé rõl a Bi zott sá got
és a töb bi tag ál la mot, il let ve az ille té kes nem zet kö zi szer ve ze te ket és in téz mé nye ket, az aláb bi ak figye lembe véte lével:
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a) Köz vet le nül azt köve tõen, hogy a kü lön köz le mény ben meg je len te tett mód sze rek kel vég zett la bo ra tó ri u mi vizs gá -
lat meg erõ sí tet te a kór oko zó je len lé tét, leg alább:

aa) a bur go nya ter mesz tés ese té ben a je len tés nek tar tal maz nia kell
– a té tel faj ta ne vét,
– a tí pust (áru-, ve tõ- stb.) és – ahol al kal maz ha tó – a ve tõ gu mó sza po rí tá si fo kát,
ab) a pa ra di csom ter mesz tés ese té ben a je len tés nek tar tal maz nia kell a té tel faj ta ne vét és – ahol al kal maz ha tó – a sza -

po rí tá si fo kot.
b) A kór oko zó elõ for du lá sá nak olyan gya nú ja ese tén, ami kor fenn áll a gu mók és nö vé nyek vagy a fel szí ni vi zek

szennye zõ dé sé nek az egyik tag ál lam ból vagy tag ál lam ba tör té nõ át vi te lé nek ve szé lye, az MgSzH Köz pont ha la dék ta la -
nul je len ti az elõ for du lás gya nú ját. A meg ál la pí tott koc ká zat alap ján ha la dék ta la nul köz li az érin tett tag ál lam mal vagy
tag ál la mok kal a vélt elõ for du lás sal kap cso la tos rész le tes ada to kat, és az em lí tett tag ál la mok kö te le sek meg fele lõen
együtt mû köd ni a ve szély el há rí tá sá ra. Az ér te sí tett tag ál lam vagy tag ál la mok el ren de lik a meg fe le lõ óv in téz ke dé se ket,
és meg te szik a szük sé ges to váb bi in téz ke dé se ket.

Az ér te sí tés nek az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:
ba) a bur go nya té tel faj ta ne ve;
bb) a fel adó és a cím zett neve és címe;
bc) a bur go nya- vagy pa ra di csom té tel szál lí tá sá nak idõ pont ja;
bd) a szál lí tott bur go nya- vagy pa ra di csom té tel mé re te;
be) a nö vény út le vél má so la ta vagy leg alább a nö vény út le vél szá ma, ahol ér tel mez he tõ, va la mint ahol ér tel mez he tõ, a

ter me lõ re giszt rá ci ós szá ma és a szál lí tó le vél má so la ta.
Az ér te sí tés té nyé rõl az MgSzH Köz pont ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a Bi zott sá got.
1.2.2.4. Az MgSzH Köz pont va la mennyi vizs gá lat le zá ru lá sát köve tõen meg kül di a Bi zott ság nak az aláb bi ak ban

meg ha tá ro zott ki egé szí tõ ér te sí tést:
a) a fer tõ zés meg erõ sí té sé nek idõ pont ja;
b) a fer tõ zés for rá sá nak és le het sé ges ter je dé sé nek azo no sí tá sa cél já ból vég zett vizs gá lat rö vid le írá sa, a min tá zá si

szin tet is be le ért ve;
c) a fer tõ zés azo no sí tott vagy fel té te lez he tõ for rá sá ra/for rá sa i ra vo nat ko zó in for má ció;
d) a mi nõ sí tett fer tõ zés mér té ké re vo nat ko zó rész le tek, be le ért ve a ter mõ he lyek szá mát, és bur go nya ese té ben a té te -

lek szá mát a faj ta és – ve tõ bur go nyá nál – a sza po rí tá si fok meg je lö lé sé vel;
e) a fer tõ zött kör zet re vo nat ko zó rész le tek, be le ért ve a fer tõ zött nek nem mi nõ sí tett, de a kör zet be be vont ter mõ he lyek 

szá mát;
f) víz mi nõ sí té sé nek rész le tei, be le ért ve a víz tö meg ne vét és he lyét, és a mi nõ sí tés/ön tö zé si ti la lom mér té két;
g) a fer tõ zött nek mi nõ sí tett pa ra di csom nö vény-szál lít má nyok vagy -téte lek ese té ben az e ren de let ál tal elõ írt nö vény -

egész ség ügyi bi zo nyít vány és nö vény út le vél szá ma;
h) a Bi zott ság eset le ges igé nye sze rin ti meg erõ sí tett fer tõ zés re vo nat ko zó egyéb in for má ci ók.
1.2.2.5. A Bi zott ság tól, il let ve más tag ál lam tól ka pott ér te sí tés és az ab ban sze rep lõ ada tok alap ján, amennyi ben ér tel -

mez he tõ, az MgSzH te rü le ti szer ve – az MgSzH Köz pont irány mu ta tá sa mel lett – az el vég zett vizs gá lat alap ján, meg ál la -
pít ja a fer tõ zést, meg ha tá roz za a fel té te lez he tõ fer tõ zés mér té két és ki je lö li a fer tõ zött kör zet(ek)et.

1.2.2.6. A MgSzH te rü le ti szer ve meg tilt ja a fer tõ zött té tel el ül te té sét, to váb bá el len õr zé se alatt azt meg kell sem mi sí -
te ni, vagy egyéb mó don ár tal mat lan ná kell ten ni.

A fer tõ zött gu mók ra és nö vé nyek re vo nat ko zó ren del ke zé sek a kö vet ke zõk:
a) ál la ti ta kar mány ként való fel hasz ná lás, olyan hõ ke ze lést köve tõen, amely so rán a kór oko zó el pusz tul, vagy
b) biz ton sá gos el he lye zés egy olyan ha tó sá gi lag en ge dé lye zett hul la dék le ra kó te le pen, ahol nem áll fenn a kór oko zó

kör nye zet be ju tá sá nak ve szé lye, pl. a me zõ gaz da sá gi te rü le tek re való át szi vár gás sal, vagy
c) el ége tés, vagy
d) ipa ri fel dol go zás azon na li el szál lí tás sal köz vet le nül egy olyan fel dol go zó üzem be, amely ren del ke zik olyan ha tó sá -

gi lag en ge dé lye zett hul la dé kár tal mat la ní tó be ren de zé sek kel, me lyek nél nem áll fenn a ká ro sí tó ter je dé sé nek ve szé lye, és 
ren del ke zik a szál lí tó jár mû vek tisz tí tá sá ra és fer tõt le ní té sé re al kal mas rend szer rel/be ren de zés sel, vagy

e) egyéb in téz ke dé sek, me lyek biz to sít ják, hogy nem áll fenn a ká ro sí tó ter je dé sé nek ve szé lye. Ezek rõl az in téz ke dé -
sek rõl és szak mai in dok lá suk ról az MgSzH Köz pont ér te sí ti a Bi zott sá got és a töb bi tag ál la mot.

1.2.2.7. Bár mi lyen az 1.2.2.6. pont ban elõ írt ren del ke zé sek kel össze füg gõ vagy azok ból ere dõ fenn ma ra dó hul la dé kot 
ha tó sá gi lag jó vá ha gyott mód sze rek kel kell meg sem mi sí te ni az aláb bi ak nak meg fele lõen:

1.2.2.7.1. Bur go nya- és pa ra di csom hul la dék (be le ért ve a ki se lej te zett bur go nyát és bur go nya hé jat, va la mint a pa ra di -
cso mot) és bár mi lyen egyéb, a bur go nyá hoz és pa ra di csom hoz kap cso ló dó szi lárd hul la dé kot (be le ért ve a ta lajt, kö ve ket
és egyéb tör me lé ket)

7194 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/97. szám



a) olyan ha tó sá gi lag en ge dé lye zett, erre a cél ra ren delt hul la dék le ra kó te le pen kell el he lyez ni, ahol nem áll fenn a kór -
oko zó kör nye zet be ju tá sá nak ve szé lye, pl. a me zõ gaz da sá gi te rü le tek re való át szi vár gás sal vagy me zõ gaz da sá gi te rü le -
tek ön tö zé sé re hasz nál ha tó víz for rá sok kal való érint ke zés sel. A hul la dé kot biz ton sá gos kö rül mé nyek kö zött köz vet le nül 
a le ra kó hely re kell szál lí ta ni oly mó don, hogy ne áll jon fenn a hul la dék el szó ró dá sá nak ve szé lye, vagy

b) el kell éget ni, vagy
c) egyéb in téz ke dé se ket kell el ren del ni, fel té ve hogy meg ál la pí tást nyert, hogy nem áll fenn a kór oko zó ter je dé sé nek

ve szé lye. Ezek rõl az in téz ke dé sek rõl az MgSzH Köz pont ér te sí ti a Bi zott sá got és a töb bi tag ál la mot.
1.2.2.7.2. Tech no ló gi ai szenny víz: az el he lye zést meg elõ zõ en a le be gõ szi lárd anya go kat tar tal ma zó szenny vi zet szû -

ré si vagy üle pí té si el já rás nak kell alá vet ni e szi lárd anya gok el tá vo lí tá sa ér de ké ben. Eze ket a szi lárd anya go kat az
1.2.2.7.1. pont ban fog lal tak sze rint kell el he lyez ni.

A fo lya dé kot ezt köve tõen:
a) az el he lye zést meg elõ zõ en a fo lya dé kot úgy kell hõ ke zel ni, hogy a szenny víz min den ré szé ben a hõ mér sék let

30 per cen ke resz tül leg alább 60 °C le gyen, vagy
b) egyéb ha tó sá gi lag en ge dé lye zett és ha tó sá gi lag fel ügyelt mó don kell el he lyez ni olyan te rü le ten, ahol nem áll fenn

a szenny víz me zõ gaz da sá gi te rü let tel való érint ke zé sé nek ve szé lye. En nek rész le te i rõl az MgSzH Köz pont ér te sí ti a töb -
bi tag ál la mot és a Bi zott sá got.

Az itt meg ha tá ro zott ren del ke zé se ket kell al kal maz ni a fer tõ zött té te lek ke ze lé sé re, el he lye zé sé re és fel dol go zá sá ra
vo nat ko zó an is.

1.2.2.8. Az MgSzH te rü le ti szer ve meg tilt ja a fel té lez he tõ en fer tõ zött és a fel té te le zetten fer tõ zött ter mõ he lyen elõ ál lí -
tott gu mók vagy nö vé nyek el ül te té sét. Azok csak az MgSzH te rü le ti szer ve el len õr zé se mel lett, az aláb bi ak sze rint hasz -
nál ha tók fel, il let ve ár tal mat la nít ha tók, meg gyõ zõd ve ar ról, hogy nem áll fenn a kór oko zó el ter je dé sé nek ve szé lye.

A fel té te le zet ten fer tõ zött gu mók és nö vé nyek meg fe le lõ fel hasz ná lá sa vagy ár tal mat la ní tá sa – az MgSzH te rü le ti
szer ve fel ügye le te mel lett, a tag or szá gok ille té kes ha tó sá gai kö zöt ti meg fe le lõ in for má ció cse ré vel, e fel ügye let min den -
ko ri biz to sí tá sa ér de ké ben, és azon tag ál lam ille té kes ha tó sá gá nak jó vá ha gyá sá val, ahol a bur go nyát cso ma gol ják vagy
fel dol goz zák – a kö vet ke zõ kép pen tör té nik:

a) bur go nya gu mók ese té ben
aa) áru bur go nya ként ét ke zé si és ta kar má nyo zá si cél ra az ere de ti, köz vet len szál lí tás ra al kal mas cso ma go lás ban,

olyan te lep he lyen le het fel hasz nál ni, amely meg fe le lõ hul la dék el he lye zés re szol gá ló be ren de zé sek kel ren del ke zik. A
ve tõ bur go nyát csak ak kor le het ugyan ezen a te lep he lyen (rak tár ban) cso ma gol ni, il let ve tá rol ni, ha az el kü lö nít ve, vagy
a te lep hely (rak tár) tisz tí tá sa és fer tõt le ní té se után tör té nik, vagy

ab) ipa ri fel dol go zás ra szánt bur go nya ként le het fel hasz nál ni, és azon nal el kell szál lí ta ni egy olyan fel dol go zó üzem -
be, amely ren del ke zik meg fe le lõ hul la dék el he lye zés re szol gá ló be ren de zé sek kel és a szál lí tó jár mû vek tisz tí tá sá ra és fer -
tõt le ní té sé re alk la mas rend szer rel, vagy

ac) az MgSzH te rü le ti szer vé nek en ge dé lye alap ján egyéb mó don is fel hasz nál ha tók vagy ár tal mat la nít ha tók,
amennyi ben nem áll fenn a kór oko zó ter je dé sé nek ve szé lye;

b) egyéb nö vé nyi ré szek ese té ben, be le ért ve a szár- és le vél hul la dé kot,
ba) meg sem mi sí tés, vagy
bb) az MgSzH te rü le ti szer vé nek en ge dé lye alap ján egyéb mó don is fel hasz nál ha tók vagy ár tal mat la nít ha tók,

amennyi ben nem áll fenn a kór oko zó ter je dé sé nek ve szé lye.
1.2.2.9. Az MgSzH te rü le ti szer ve va la mennyi fer tõ zött nek, il let ve fel té tele zet ten fer tõ zött nek mi nõ sí tett gép, szál lí -

tó esz köz, tá ro ló vagy ezek egy sé gei és egyéb anya gok, be le ért ve a cso ma go ló anya got is, te kin te té ben el ren de li azok
meg sem mi sí té sét, vagy olyan meg fe le lõ mód szer rel vég zett, ha tó sá gi fel ügye let me llett tör té nõ meg tisz tí tá sát és fer tõt -
le ní té sét, hogy ne áll jon fenn a kór oko zó ter je dé sé nek ve szé lye.

A fer tõt le ní tés után a zár lat fe lold ha tó, a té tel nem te kint he tõ fer tõ zött nek.
1.2.2.10. A fe rtõ zött kör zet ben az MgSzH te rü le ti szer ve az aláb bi a kat ren de li el:
1.2.2.10.1. a fer tõ zött ter mõ he lyen:
a) A fer tõ zött táb la vagy ter mesz tõ be ren de zés ese tén:
I. vál to zat:
1. A fer tõ zöt té mi nõ sí tés évét kö ve tõ leg alább négy ter mesz té si év so rán,
1.1. az ár va ke lé sû bur go nya-, il let ve pa ra di csom nö vé nye ket, va la mint a kór oko zó egyéb, a ter mé szet ben meg ta lál ha tó 

gaz da nö vé nye it – be le ért ve a So la na ce ae csa lád ba tar to zó gyom nö vé nye ket – ki kell irta ni, és
1.2. ti los a bur go nya gu mó, -nö vé nyek vagy va ló di ma gok, a pa ra di csom nö vé nyek és ma gok, va la mint fi gye lem -

be véve a kór oko zó bi o ló gi á ját, a kór oko zó egyéb, ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz da nö vé nye i nek, és a Bras si ca
 fajok vagy olyan kul túr nö vé nyek ül te té se, ame lyek ese té ben fel me rül het a kór oko zó ter je dé sé nek vagy fenn ma ra -
dá sá nak ve szé lye.
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2. A négy ter mesz té si évet kö ve tõ elsõ bur go nya ter mesz té si év ben – az zal a fel té tel lel, hogy az ül te tést meg elõ zõ leg -
alább két egy mást kö ve tõ te nyész idõ szak ban a ha tó sá gi el len õr zé sek so rán a táb lát men tes nek ta lál ták az ár va ke lé sû bur -
go nya-, il let ve pa ra di csom nö vé nyek tõl, va la mint a kór oko zó egyéb, ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz da nö vé nye i tõl, be le -
ért ve a So la na ce ae csa lád ba tar to zó gyom nö vé nye ket –, a bur gonya ese té ben csak áru bur go nya ter meszt he tõ. A bur go -
nya és a pa ra di csom ese té ben a be ta ka rí tott bur go nya gu mó kat vagy a pa ra di csom nö vé nye ket meg kell vizs gál ni a kü lön
köz le mény ben meg je len te tett el já rás nak meg fele lõen.

3. Az elõ zõ ek sze rin ti má so dik (a fer tõ zést kö ve tõ ha to dik) bur go nya ter mesz té si év ben – meg fe le lõ ve tés for gó mel -
lett, amely ve tõ bur go nya-ter mesz tés ese tén leg alább két év, a te rü le te ket be kell von ni a 9. szá mú mel lék let 6.3. pont já -
ban elõ írt ha tó sá gi mo ni tor ing rend szer be. A fel de rí tés ma gá ban fog lal ja a bur go nya- és a pa ra di csom nö vény ter mõ he -
lyek szem lé jét és a be ta ka rí tott/be tá rolt gu mó té te lek el len õr zé sét, va la mint a ter mé szet ben meg ta lál ha tó, a So la na ce ae
csa lád ba tar to zó gaz da nö vé nyek, az ön tö zõ vi zek, a bur go nya, il let ve a pa ra di csom fel dol go zó üze mek ál tal ki bo csá tott,
ön tö zés re hasz nált víz vizs gá la tát.

Vagy
II. vál to zat:
A fer tõ zöt té mi nõ sí tés évét kö ve tõ öt te nyész idõ sza kon át,

1. az ár va ke lé sû bur go nya és pra di csom nö vé nye ket, va la mint a kór oko zó egyéb, a ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz -
da nö vé nye it ki kell ir ta ni, be le ért ve a So la na ce ae csa lád ba tar to zó gyomnö vé nye ket, és

2. a te rü le ten az elsõ há rom év ben fe ke te uga ro lást kell vé gez ni vagy ál lan dó le ge lõ ként kell hasz no sí ta ni, gya ko ri
és ala cso nyan ka szá lás sal, vagy in ten zí ven le gel te tés sel. Ve tõ mag-elõ ál lí tás cél já ból ga bo na fé lé ket vagy fû fé -
lé ket le het ter mel ni. A kö vet ke zõ két év ben olyan nem gaz da nö vény kul tú rát kell ter mel ni, ame lye ken a kór -
oko zó nem ma rad fenn, és ame lyek kel nem ter jed,

3. a ne gye dik ter mesz té si év ben az zal a fel té tel lel, hogy a táb lát ha tó sá gi el len õr zé sek so rán men tes nek ta lál ták az
ül te tést meg elõ zõ leg alább két egy mást kö ve tõ te nyész idõ szak ban az ár va ke lé sû bur go nya- és pa ra di csom nö vé -
nyek tõl, va la mint a kór oko zó egyéb, ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz da nö vé nye i tõl, be le ért ve a So la na ce ae csa -
lád ba tar to zó gyom nö vé nye ket, a bur gonya ese té ben ve tõ- és áru bur go nya ter meszt he tõ. A bur go nya és a pa ra -
di csom ese té ben a be ta ka rí tott bur go nya gu mó kat vagy a pa ra di csom nö vé nye ket meg kell vizs gál ni a kü lön köz -
le mény ben meg je len te tett el já rás nak meg fele lõen.

b) A fer tõ zött ter mõ hely egyéb táb lá in, amennyi ben az MgSzH te rü le ti szer ve meg bi zo nyo so dik ar ról, hogy az ár va -
ke lé sû bur go nya- és pa ra di csom nö vé nyek és a kór oko zó egyéb, ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz da nö vé nyei – be le ért ve a
So la na ce ae csa lád ba tar to zó gyomnö vé nye ket – ál tal je len tett ve szély meg szûnt:

1. a fer tõ zöt té mi nõ sí tés évét kö ve tõ te nyész idõ szak ban ti los bur go nya gu mó, bur go nya nö vény vagy va ló di bur go -
nya ma gok, vagy a kór oko zó egyéb, ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz da nö vé nye i nek ül te té se, vagy a bur go nya -
ter mesz tés ese té ben fém zá rolt ve tõ bur go nya ül tet he tõ ki zá ró lag áru bur go nya-ter mesz tés cél já ra. A pa ra di -
csom ter mesz tés ese té ben csak olyan ve tõ mag ból ne velt pa ra di csom ter meszt he tõ friss fo gyasz tá si vagy kon -
zerv ipa ri cél ra, amely ve tõ mag meg fe lel e ren de let elõ írásainak,

2. a fer tõ zöt té mi nõ sí tés évét kö ve tõ má so dik te nyész idõ szak ban a bur go nya ter mesz tés ese tén ve tõ- vagy áru bur -
go nya-ter mesz tés cél já ra ki zá ró lag fém zá rolt ve tõ bur go nya vagy olyan ve tõ bur go nya ül tet he tõ, ame lyet be -
vizs gál tak a bar na rot ha dás ra néz ve, és ha tó sá gi fel ügye let mel lett ter mesz tet ték az 1.2.2.10.1. pont a) be kez -
dés ben em lí tet tek tõl el té rõ ter mõ he lye ken. A pa ra di csom ter mesz tés ese té ben ki zá ró lag e ren de let kö ve tel mé -
nye i nek meg fe le lõ ve tõ mag ról ter mesz tett pa ra di csom nö vé nyek, vagy ve ge ta tív sza po rí tás ese tén az ilyen ve tõ -
mag vak ról szár ma zó és ha tó sá gi fel ügye let mel lett az 1.2.2.10.1. pont a) be kez dés ben em lí tet tek tõl el té rõ he -
lye ken ter mesz tett pa ra di csom nö vé nyek ül tet he tõk sza po rí tá si vagy fo gyasz tá si cél lal,

3. a fer tõ zöt té nyil vá ní tás évét kö ve tõ leg alább har ma dik te nyész idõ szak ban, a bur go nya ter mesz tés ese té ben ve tõ- 
vagy áru bur go nya-ter mesz tés cél já ra ki zá ró lag fém zá rolt ve tõ bur go nya vagy olyan ve tõ bur go nya ül tet he tõ,
ame lyet ha tó sá gi fel ügye let mel lett ter mesz tet tek fém zá rolt ve tõ bur go nyá ból ál lí tot tak elõ. A pa ra di csom ter -
mesz tés ese té ben ki zá ró lag e ren de let kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ ve tõ mag ról ter mesz tett pa ra di csom nö vé -
nyek, vagy ve ge ta tív sza po rí tás ese tén az ilyen ve tõ ma gok ról szár ma zó és ha tó sá gi fel ügye let mel lett ter mesz -
tett pa ra di csom nö vé nyek ül tet he tõk sza po rí tá si vagy fo gyasz tá si cél lal,

4. a ko ráb bi be kez dé sek ben em lí tett te nyész idõ sza kok mind egyi ké ben, az ár va ke lé sû bur go nya nö vé nye ket és a
ká ro sí tó egyéb, ter mé szet ben meg ta lál ha tó gaz da nö vé nye it ki kell ir ta ni, va la mint, mind egyik bur go nya táb lát
ha tó sá gi vizs gá lat ban kell ré sze sí te ni, a be ta ka rí tott gu mó kat pe dig meg kell vizs gál ni a kü lön köz le mény ben
meg je len te tett el já rás sze rint.

c) Az MgSzH te rü le ti szer ve a fer tõ zés be iga zo ló dá sát köve tõen ha la dék ta la nul és a fer tõ zést kö ve tõ elsõ év ben el -
ren de li a ter mõ he lyen mû köd te tett, a bur go nya- vagy a pa ra di csom ter mesz tés so rán hasz nált min den gép és min den tá ro -
ló egy ség tisz tí tá sát és meg fe le lõ mó don való fer tõt le ní té sét. A kór oko zó ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ra az ön tö zõ és
per me te zõ be ren de zé se ket ha tó sá gi el len õr zé se alá von ja, szük ség ese tén hasz ná la tu kat meg tilt ja.
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d) A fer tõ zött ter mesz tõ be ren de zé sek ben, ame lyek ben a ter mesz tõ kö zeg tel jes cse ré je le het sé ges:

1. csak ab ban az eset ben ül tet he tõ bur go nya gu mó, -nö vény vagy va ló di mag, il let ve a kór oko zó egyéb gaz da nö vé -
nyei, be le ért ve a pa ra di csom nö vényt és ma got is, ha a fer tõ zés fel szá mo lá sá ra irá nyu ló, az MgSzH te rü le ti szer -
ve ál tal fel ügyelt in téz ke dé se ket fo ga na to sí tot tak. Az in téz ke dé sek ki ter jed nek min den gaz da nö vény anyag el -
tá vo lí tá sá ra, a ter mesz tõ kö zeg tel jes cse ré jé re, va la mint a ter me lõ egy ség, a be ren de zé sek és esz kö zök meg tisz -
tí tá sá ra és fer tõt le ní té sé re. A ter mesz tõ be ren de zés bur go nya- vagy pa ra di csom ter mesz tés re való al ka mas sá gá -
ról az MgSzH te rü le ti szer ve dönt,

2. ezek ben a ter mesz tõ be ren de zé sek ben a bur go nya ter mesz tés csak fém zá rolt ve tõ bur go nya ül te té sé vel, vagy el -
len õr zött for rás ból szár ma zó mi ni gu mó vagy mik ro sza po rí tá sú nö vény al kal ma zá sá val en ge dé lye zett,

3. pa ra di csom ter mesz tés ese té ben ki zá ró lag e ren de let kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ ve tõ mag el ve té sé vel vagy,
ve ge ta tív sza po rí tás ese tén, ilyen mag ról szár ma zó és ha tó sá gi fel ügye let mel lett ter mesz tett pa ra di csom nö vé -
nyek kel vé gez he tõ,

4. a kór oko zó ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ra az ön tö zõ és per me te zõ be ren de zé se ket az MgSzH te rü le ti szer ve
ha tó sá gi el len õr zé se alá von ja, szük ség ese tén hasz ná la tu kat meg tilt ja.

1.2.2.10.2. A fer tõ zött kör zet ben az 1.2.2.10.1. pont ban elõ ír tak vál to zat lan ér vé nyes sé gé vel:

a) Az MgSzH te rü le ti szer ve a fer tõ zés be iga zo ló dá sát köve tõen ha la dék ta la nul el ren de li a ter mõ he lyen mû köd te tett,
a bur go nya- vagy a pa ra di csom ter mesz tés so rán hasz nált min den gép és min den tá ro ló egy ség tisz tí tá sát és meg fe le lõ
mó don való fer tõt le ní té sét.

b) Az MgSzH te rü le ti szer ve a fer tõ zés be iga zo ló dá sát köve tõen ha la dék ta la nul és a kö vet ke zõ leg alább há rom év ben 
az aláb bi ak sze rint jár el.

ba) A fer tõ zött kör zet ben:

1. fel ügye le te alá von ja a bur go nya- vagy pa ra di csom ter me lõ te rü le te ket, a tá ro ló vagy ke ze lõ te lep he lye ket, azon
te lep he lyek fel ügye le té vel együtt, ame lyek bur go nya-, vagy pa ra di csom ter mesz tés hez hasz nált gé pe ket szer zõ -
dé ses ala pon üze mel tet nek,

2. elõ ír ja, hogy a fer tõ zött kör ze ten be lül bár mi fé le bur go nya ter mesz tés cél já ra ki zá ró lag fém zá rolt ve tõ bur go nyát 
vagy ha tó sá gi fel ügye let mel lett ter mesz tett ve tõ bur go nyát hasz nál ja nak, és hogy be ta ka rí tás után a fel té te le zet -
ten fer tõ zött nek mi nõ sí tett ter mõ he lyen ter mesz tett ve tõ bur go nyát la bo ra tó ri u mi vizs gá lat nak ves sék alá,

3. elõ ír ja a be ta ka rí tott ve tõ bur go nya-kész le tek nek az áru bur go nya-kész le tek tõl való el kü lö ní tett ke ze lé sét a fer -
tõ zött kör ze ten be lü li összes te lep he lyen, vagy a tisz tí tást és fer tõt le ní tést a ve tõ bur go nya és az áru bur go nya
kész le tek ke ze lé se kö zött,

4. pa ra di csom ter mesz tés ese tén elõ ír ja, hogy a fer tõ zött kör zet ben a ter mesz tés ki zá ró lag e ren de let kö ve tel mé -
nye i nek meg fe le lõ ve tõ mag el ve té sé vel vagy, ve ge ta tív sza po rí tás ese tén, ilyen mag ról szár ma zó és ha tó sá gi
fel ügye let mel lett ter mesz tett pa ra di csom nö vé nyek kel vé gez he tõ,

5. a te rü le te ket be von ja az R. 9. szá mú mel lék let 6.3. pont já ban elõ írt ha tó sá gi mo ni tor ing rend szer be.

bb) Amennyi ben a fel szí ni víz for rá sok fer tõ zött nek bi zo nyul tak vagy hoz zá já rul hat nak a kór oko zó ter je dé sé hez:

1. el vég zi a víz for rá sok, és amennyi ben ér tel mez he tõ, a víz for rá sok ban a So la na ce ae csa lád ba tar to zó gaz da nö vé -
nyek meg fe le lõ mód szer rel tör té nõ éven kén ti rend sze res min ta vé tel lel egy be kö tött nö vény egész ség ügyi fel de -
rí té sét és tesz te lé sét,

2. el vég zi az ön tö zõ és per me te zõ prog ra mok el len õr zé sét, szük ség sze rint meg tilt ja a fer tõ zött nek mi nõ sí tett víz -
for rá sok hasz ná la tát a fo gé kony kul tú rák ön tö zé sé re és per me te zé sé re, a kór oko zó ter je dé sé nek meg aka dá lyo -
zá sa cél já ból; ez a ti la lom a vizs gá la ti ered mé nyek tõl füg gõ en éven te fe lül vizs gál ha tó. A ti la lom ak kor old ha tó
fel, ha a fel de rí tés ered mé nye ként és a vizs gá la tok alap ján a fel szí ni víz már nem fer tõ zött. A ti la lom alatt álló
víz gaz da nö vé nyek ön tö zé sé re vagy per me te zé sé re való fel hasz ná lá sa ha tó sá gi fel ügye let mel lett ab ban az eset -
ben en ge dé lyez he tõ, ha ha tó sá gi lag en ge dé lye zett el já rást al kal maz nak, me lyek el pusz tít ják a kór oko zót és
meg aka dá lyoz zák an nak ter je dé sét,

3. ha az ipa ri ter mék fel dol go zás vagy a ter mék cso ma go lás so rán a szi lárd vagy fo lyé kony hul la dék fer tõ zött le het,
ak kor ha tó sá gi el len õr zést ve zet be a fel so rolt nö vény anya got ke ze lõ ipa ri fel dol go zó- vagy cso ma go ló üze mek
ál tal ki bo csá tott szi lárd vagy fo lyé kony hul la dék ár tal mat la ní tá sá ra.

c) Az MgSzH te rü le ti szer ve, ahol le het sé ges, elõ ír ja egy olyan prog ram ki ala kí tá sát, amely so rán, meg fe le lõ idõ tar -
tam alatt, a tel jes ve tõ bur go nya-ál lo mány le cse ré lõ dik.

1.2.2.11. A zár lat a vá lasz tott al ter na tí vá ban meg ha tá ro zott utol só ter mesz té si év vé gén ak kor old ha tó fel, ha a ter me lõ 
az elõ ír ta kat be tar tot ta.”
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5. számú melléklet a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelethez

Az R. 9. szá mú mel lék le te 8.2.8. pont já ban lévõ tábl ázat 8.2.4. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.2.4. Csont hé jas nö vé nyek 1. V. 15.–VII. 15.
2. VIII. 15.–IX. 15.

Al ma ter mé sû ek 1. V. 15.–VII. 15.

Bo gyó sok 1. V. 15.–VII. 15.

Gesz te nye 1. VI. 1.–IX. 15.

Szõ lõ Éven te egy al ka lom mal, vál ta koz va:
elsõ év ben: VI. 1.–VII. 31.
má so dik év ben: VIII. 15.–IX. 30.

Egyéb 1. V. 15.–IX. 30.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
69/2007. (VII. 23.) GKM

rendelete

az öngyújtók forgalomba hozatalának
egyes követelményeirõl  szóló

28/2007. (III. 7.) GKM rendelet módosításáról

A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
56.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé nek g) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az ön gyúj tók for ga lom ba ho za ta lá nak egyes kö ve tel mé -
nye i rõl  szóló 28/2007. (III. 7.) GKM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 6.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A vizs gá la ti je len tést ki ál lít hat ja:]
„a) az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szab vány ál tal

meg ha tá ro zott, a vizs gá ló- és ka lib rá ló la bo ra tó ri u mok fel -
ké szült sé ge ál ta lá nos kö ve tel mé nye i nek ele get tevõ, a
Nem zet kö zi La bo ra tó ri um akk re di tá lá si Együtt mû kö dés
(ILAC) egy tag ja ál tal az ön gyúj tók gyer mek biz tos sá gá ra
vo nat ko zó vizs gá la tok el vég zé sé re akk re di tált vizs gá la ti
szerv vagy erre a cél ra más mó don az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ille té kes ha -
tó sá ga ál tal el is mert szerv;”

2.  §

Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy ide jû leg az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (3) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(2) A 2007. már ci us 11. elõtt az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ban pi ac ra he -
lye zett nem gyer mek biz tos és új sze rû ön gyúj tók 2008.
már ci us 11-éig ér té ke sít he tõ ek a fo gyasz tók szá má ra, ide -
ért ve az in gye nes min ta, áru át adá sát is.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2006/502/EK ha tá ro za ta (2006. má jus
11.) a ki zá ró lag gyer mek biz tos ön gyúj tók for ga lom ba ho -
za ta lát biz to sí tó és az új sze rû ön gyúj tók for ga lom ba ho za -
ta lát til tó, tag ál la mok ál tal meg ho zan dó in téz ke dé sek elõ -
írásáról;

b) a Bi zott ság 2007/231/EK ha tá ro za ta (2007. áp ri lis
12.) a ki zá ró lag gyer mek biz tos ön gyúj tók for ga lom ba ho -
za ta lát biz to sí tó és az új sze rû ön gyúj tók for ga lom ba ho za -
ta lát til tó, tag ál la mok ál tal meg ho zan dó in téz ke dé sek elõ -
írásáról  szóló 2006/502/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, és a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 6.  §-a
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban a „vizs gá ló la bo ra tó ri um”
szö veg rész, és az R. 6.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban a
„vizs gá la ti la bo ra tó ri um” szö veg rész he lyé be a „vizs gá la ti
szerv” szö veg lép.
 (3) Ez a ren de let a ki zá ró lag gyer mek biz tos ön gyúj tók
for ga lom ba ho za ta lát biz to sí tó és az új sze rû ön gyúj tók for -
ga lom ba ho za ta lát til tó, tag ál la mok ál tal meg ho zan dó in -
téz ke dé sek elõ írásáról  szóló 2006/502/EK bi zott sá gi ha tá -
ro zat mó do sí tá sá ról  szóló, 2007. áp ri lis 12-i 2007/231/EK
bi zott sá gi ha tá ro zat nak való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter



Az oktatási és kulturális miniszter
29/2007. (VII. 23.) OKM

rendelete

a különleges védelem alatt álló kulturális javak
nemzetközi jegyzékérõl

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, a
kul tu rá lis ja vak fegy ve res össze üt kö zés ese tén való vé del -
mé rõl  szóló 1954. évi Há gai Egyez mény Má so dik Ki egé -
szí tõ Jegy zõ köny vé nek ki hir de té sé rõl és a Bün te tõ Tör -
vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi XXIX. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 4.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a Tv. 4.  §-ának (2) be kez dé se sze rint a hon vé del mi
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kul tu rá lis ja vak fegy ve res össze üt kö zés ese tén való
vé del mé rõl  szóló 1954. évi Há gai Egyez mény 8. Cik ké nek 
6. pont já ban em lí tett kü lön le ges vé de lem alatt álló kul tu -
rá lis ja vak nem zet kö zi jegy zé két e ren de let mel lék le té vel
hir de tem ki.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba. E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a kul tu rá lis ja vak nem zet kö zi vé del mé nek biz to sí tá -
sa ér de ké ben ma gyar ta nács adó bi zott ság szer ve zé sé rõl
 szóló 2/1958. (III. 9.) MM ren de let, va la mint a mó do sí tá -
sá ról  szóló 4/1996. (III. 23.) MKM ren de let.

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

Melléklet
a 29/2007. (VII. 23.) OKM rendelethez

A különleges védelem alatt álló kulturális javak
nemzetközi jegyzéke

I. Mû em lék köz pon tok

1. The who le of Va ti can City Sta te – Va ti kán Város -
állam tel jes együt te se.

Te rü le te: kb. 440 000 m2

Hosszú sá gi fok: 12° 26’ 55” Ke let
Szé les sé gi fok: 41° 54’ 06” Észak

II. Óvó he lyek
 1. Ober ri ed Mine Drift Cent ral Re fu ge (Ober ri ed te le -
pü lés tõl dél nyu gat ra ta lál ha tó bá nya vá gat ban ki ala kí tott
köz pon ti óvó hely), Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
Baden- Württemberg ál lam

Te rü le te: kb. 1440 m2

Hosszú sá gi fok: 7° 56’ 12” Ke let
Szé les sé gi fok: 47° 55’ 23” Észak

 2. Zab Re fu ge for Cul tu ral Pro perty (Zand vo ort tele -
püléstõl dél ke let re ki ala kí tott óvó hely), Hol lan dia,
Észak-Hol land tar to mány

Te rü le te: 150 m2

Hosszú sá gi fok: 4° 33’ 46” Ke let
Szé les sé gi fok: 52° 20’ 46” Észak

 3. Zod Re fu ge for Cul tu ral He ri ta ge (Zab óvó hely tõl
dél nyu gat ra ki ala kí tott óvó hely), Hol lan dia, Észak-
 Holland tar to mány

Te rü le te: 150 m2

 4. St-Pi e ters berg Re fu ge for Cul tu ral Pro perty (Ma ast -
richt te le pü lés tõl dél re ki ala kí tott óvó hely), Hol lan dia,
Lim burg tar to mány

Te rü le te: 96 m2

Hosszú sá gi fok: 5° 41’ 10” Ke let
Szé les sé gi fok: 50° 50’ 01” Észak

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1058/2007. (VII. 23.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív Program,

valamint a Végrehajtás Operatív Program
2007–2008. évekre vonatkozó Akcióterveinek

elfogadásáról

A Kor mány a ma gyar tár sa da lom és gaz da ság hosszú
távú fej lesz té sé nek a meg ala po zá sa, to váb bá az or szág
elõtt meg nyí ló uni ós tá mo ga tá sok ered mé nyes és ha té kony 
fel hasz ná lá sa ér de ké ben el fo gad ja a Gaz da ság fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram, va la mint a Vég re haj tás Ope ra tív
Program 2007–2008. évek re vo nat ko zó Ak ció ter ve it.

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

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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