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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

83/2007. (VIII. 10.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához

nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja a me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé keny -
sé get vég zõk kor össze té te lé nek – a fi a tal me zõ gaz da sá gi
ter me lõk tá mo ga tá sá val össze han golt – ja ví tá sa, az el ap ró -
zó dott bir tok szer ke zet éssze rû kon cent rá ló dá sá nak elõ se -
gí té se, és a gaz da sá gok átlagos méretének növelése.

Fogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. nem ön ál ló te vé keny ség: a sze mé lyi jö ve de lem adó -

ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény 24.  §-ának (1) be kez -
dé se sze rin ti tevékenység;

2. sa ját jogú nyug el lá tás: a tár sa da lom biz to sí tá si nyug -
el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény 6.  §-ának (1) és
(4) be kez dé se sze rin ti nyug el lá tás;

3. se gí tõ csa lád tag: a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra
és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá -
sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény 4.  §-ának
g) pont ja szerinti közeli hozzátartozó;

4. mun ka vál la ló: aki nem mi nõ sül egyé ni, il let ve tár sas 
vál lal ko zó nak, és biz to sí tás sal járó jog vi szony ke re té ben,
me zõ gaz da sá gi te vé keny ség vég zé sé re fog lal koz tat ják;

5. ál lat egy ség: az egy sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá -
sok és a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí -
ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot”, il -
let ve a „He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” fel té tel rend sze -
ré nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 4/2004. (I. 13.) FVM ren de -
let 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott tech ni kai mér -
ték egy ség;

6. me zõ gaz da sá gi par cel la: a me zõ gaz da sá gi par cel la
azo no sí tó rend szer rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren -
de let (a továb biak ban: Me PAR ren de let) 1.  §-ának e) pont -
ja sze rint meg ha tá ro zott te rü let;

7. ENAR: az egyes ál lat fa jok egye de i nek nyil ván tar tá si 
és azo no sí tá si rend sze ré rõl  szóló kü lön jog sza bá lyok sze -
rin ti rend szer;

8. gaz da ság: az át adás ra ke rü lõ ter mõ föld, ál lat ál lo -
mány, to váb bá a me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé keny ség hez
kap cso ló dó kvó ták, tá mo ga tá si jo go sult sá gok és kö te le -
zett sé gek összes sé ge;

9. át adás idõ pont ja: a gaz da ság át adá sá ról  szóló adás -
vé te li vagy aján dé ko zá si szer zõ dés kelte.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3.  §

(1) E ren de let alap ján jö ve de lem pót ló tí pu sú tá mo ga tást 
ve het igénybe

a) aki fõ te vé keny ség ként me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé -
keny sé get vé gez, va gyis nem ren del ke zik mun ka vi szony -
ból vagy más nem ön ál ló te vé keny ség bõl származó
jövedelemmel, és

aa) a Gaz da sá gi Te vé keny sé gek Egy sé ges Ága za ti
Osz tá lyo zá si Rend sze ré rõl  szóló 9003/2002. (SK. 6.) KSH 
Köz le mény (TEÁOR) sze rin ti 01.1–01.3. te vé keny sé gek
kö zül leg alább egyet fõ te vé keny ség ként vég zõ egyé ni vál -
lal ko zó, vagy

ab) egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal nem ren del ke zõ,
adó be val lás ra kö te le zett õs ter me lõ (a továb biak ban
együtt: át adó gaz dál ko dó); to váb bá

b) aki az át adó gaz dál ko dó mun ka vál la ló ja.

(2) A tá mo ga tás ad dig fo lyó sít ha tó, amíg a tá mo ga tott
ré szé re sa ját jogú nyug díj meg ál la pí tá sá ra nem ke rül sor,
de leg fel jebb 7 éven ke resz tül, il let ve az át adó gaz dál ko dó
70. élet évé nek be töl té sé ig, mun ka vál la ló ese té ben a reá
irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tár el éré sé ig.

A támogatás mértéke

4.  §

(1) Az át adó gaz dál ko dó ál tal igény be ve he tõ tá mo ga tás 
leg ki sebb össze ge ha von ta a tárgy hó nap elsõ nap ján ér vé -
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nyes mi ni mál bér 25%-a, leg ma ga sabb össze ge a tárgy hó -
nap elsõ nap ján ér vé nyes mi ni mál bér 200%-a, de leg fel -
jebb évi 18 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg.

(2) Az át adó gaz dál ko dó ál tal igény be ve he tõ tá mo ga tás 
össze gét az át ru há zott föld te rü let, il let ve ál lat ál lo mány
alap ján, az SFH táb lá zat ból1 szá mí tott üzem mé ret
(EUME) sze rint kell meg ál la pí ta ni. A tá mo ga tás egy hó -
nap ra ve tí tett alap össze ge 1 EUME ér ték ese tén a tárgy hó -
nap elsõ nap ján ér vé nyes mi ni mál bér össze gé nek 25%-a,
ame lyet min den to váb bi meg kez dett EUME ér ték után a
tárgy hó nap elsõ nap ján ér vé nyes mi ni mál bér össze gé nek
10%-ával nö vel ni kell az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott
összeg ha tár ra te kin tet tel.

(3) Az üzem mé ret szá mí tá sá nál az át adó gaz da sá gá ból
figye lembe vehetõ:

a) az a sa ját tu laj do nú ter mõ föld,
aa) amely re az át adó a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát

meg elõ zõ két év ben te rü let ala pú tá mo ga tást ka pott, va la -
mint

ab) ame lyek a ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá ig át ke rül -
nek az át ve võ tu laj do ná ba és hasz ná la tá ba;

b) az az ál lat egy ség, amely az át adás idõ pont já ban az
át adó gaz dál ko dó tu laj do ná ban van, és a ki fi ze té si ké re lem 
be nyúj tá sá ig át ke rül az átvevõ tulajdonába.

(4) A föld te rü le tek után az EUME ér té ket a (3) be kez dés 
aa) pont já ban em lí tett idõ szak hasz no sí tá si tí pu sa alap ján,
a két év hasz no sí tá si tí pu sá nak tér mér té ke sze rint sú lyo -
zott át la gá val kell meg ál la pí ta ni.

(5) Az át adó gaz dál ko dó mun ka vál la ló ja ál tal igény be
ve he tõ tá mo ga tás havi össze ge a gaz da sá got át adó gaz -
dálkodót meg il le tõ összeg 50%-a, de leg fel jebb évi
4000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg.

(6) Több mun ka vál la ló ese tén a tá mo ga tás együt tes
össze ge nem ha lad hat ja meg a mun ka vál la lót fog lal koz ta -
tó át adó gaz dál ko dó tá mo ga tá sá nak össze gét. Több mun -
ka vál la ló ese tén a tá mo ga tás össze gé nek egy más kö zöt ti
fel osz tá sá ra vo nat ko zó el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban a
tá mo ga tás össze ge a mun ka vál la lók kö zött egyen lõ arány -
ban ke rül fel osz tás ra.

(7) Amennyi ben egy me zõ gaz da sá gi üze met több át adó
ru ház át, a tá mo ga tás össz ér té ke az egyet len át adó ré szé re
nyúj tott összeg re kor lá to zó dik.

A támogatás igénybevételének feltételei

5.  §

(1) Az át adó gaz dál ko dó ak kor jo go sult tá mo ga tás ra, ha
a) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor be töl töt te az

55. élet évét, de az át adás idõ pont já ban nem éri el a reá
irány adó öreg sé gi nyugdíjkorhatárt;

1 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let 1. szá mú mel lék le te.

b) nem ré sze sül sa ját jogú nyug el lá tás ban;
c) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ tíz év

so rán me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tott, és azt a tá -
mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ öt éven ke resz tül
– a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint – õs ter me lõ ként
vagy egyé ni vállalkozóként fõtevékenységként végezte;

d) leg alább 3 hek tár ál ta la hasz no sí tott föld te rü let után
ka pott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tást a tá mo ga tá si ké -
re lem be nyúj tá sát megelõzõ két évben;

e) azt a ter mõ föl det, amely re a d) pont sze rin ti tá mo ga -
tást a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ két év ben
igé nyelt, az át ve võ re per- és igény men te sen át ru ház za
– ki vé ve azt a föld te rü le tet, amely a ké re lem be nyúj tá sa kor 
do ku men tum mal iga zol tan nincs már a tu laj do ná ban –, to -
váb bá a haszonbérletet végleg megszünteti;

f) át ad ja az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ön el -
lá tást biz to sí tó mennyi sé gen fe lü li ál lat ál lo mányt;

g) át ad ja a gaz da ság ban vég zett me zõ gaz da sá gi ter me -
lõ te vé keny ség hez kap cso ló dó kvó tá kat, tá mo ga tá si jo go -
sult sá go kat és kötelezettségeket;

h) az át adást köve tõen vég le ge sen fel hagy min den üz -
le ti célú nö vény ter me lé si, ál lat te nyész té si, ve gyes gaz dál -
ko dá si me zõ gaz da sá gi te vé keny ség gel, ki vé ve az
önellátásra történõ termelést;

i) az ön el lá tás ra tör té nõ ter me lés hez a Kö zös Ag rár po -
li ti ka ke re tén be lül nem vesz igény be to váb bi támogatást;

j) az át adan dó gaz da ság el éri vagy meg ha lad ja az
1 EUME ér té ket.

(2) A sa ját tu laj do nú ter mõ föld át adá sa után ak kor igé -
nyel he tõ tá mo ga tás, ha a ké rel me zõ a ké re lem be nyúj tá sa -
kor leg alább öt éve az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett
tu laj do no sa az át adás ra ke rü lõ föld rész let nek. Ez a sza bály 
nem vo nat ko zik azok ra az ese tek re, ha a tu laj don szer zés
örök lés, rész arány ki adás, ha tó sá gi in téz ke dés vagy bí rói
íté let alap ján tör tént.

(3) Az át adó gaz dál ko dó mun ka vál la ló ja ak kor jo go sult
tá mo ga tás ra, ha

a) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor be töl töt te az
55. élet évét, de az át adás idõ pont já ban nem éri el a reá
irány adó öreg sé gi nyugdíjkorhatárt;

b) nem ré sze sül sa ját jogú nyug el lá tás ban;
c) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 5 év so -

rán mun ka ide jé nek leg alább a fe lét me zõ gaz da sá gi mun -
ká val töl töt te se gí tõ csa lád tag ként vagy me zõ gaz da sá gi
mun ka vál la ló ként az át adó gaz dál ko dó gaz da sá gá ban;

d) a c) pont ban meg ha tá ro zott idõ tar tam alatt meg sza -
kí tás nél kül biz to sí tott volt a tár sa da lom biz to sí tás
rendszerében;

e) vég le ge sen fel hagy az üz le ti célú me zõ gaz da sá gi te -
vé keny ség gel és mun ka vál la lás sal.

(4) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le,
hogy a gaz da sá got egy me zõ gaz da sá gi ter me lõ ve gye át,
aki:

a) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
(EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 22. cik ke sze rint a fi a tal
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me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek nyúj tott jö ve de lem pót ló tá -
mo ga tá sá ban ré sze sül az át adan dó gaz da ság ra vonatko -
zóan, vagy

b) a Tv. sze rint re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki

ba) fõ te vé keny ség ként me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé -
keny sé get egyé ni vál lal ko zó ként végez,

bb) az át adás kor még nem töl ti be a 40. élet évét,

bc) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg valósuló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 13.)
FVM ren de let 5. szá mú mel lék le té ben fel so rolt leg alább
szak mun kás szin tû me zõ gaz da sá gi kép zett sé gek egyi ké -
vel vagy fel sõ fo kú ag rár vég zett ség gel ren del ke zik, va la -
mint

bd) az át vé tel a gaz da ság mé re té nek nö ve lé se cél já ból
történik.

6.  §

(1) Az át adó gaz dál ko dó és az át ve võ adás vé te li vagy
aján dé ko zá si szer zõ dést köt a gaz da ság át adá sá ról. A szer -
zõ dés hez az át adás nap já ra vo nat ko zó va gyon lel tárt kell
mel lé kel ni, amely ben ki kell mu tat ni az át adó gaz dál ko dó
ál tal hasz no sí tott me zõ gaz da sá gi par cel lá kat, va la mint az
ál lat ál lo mányt, meg je löl ve azo kat a me zõ gaz da sá gi par -
cel lá kat és ál la to kat, ame lyek leg ké sõbb a ki fi ze té si ké re -
lem be nyúj tá sá ig az át ve võ bir to ká ba ke rül nek (a továb -
biak ban együtt: át vett gaz da ság). Fel kell so rol ni to váb bá
az át vett üzem hez kap cso ló dó kvó tá kat, tá mo ga tá si jo go -
sult sá go kat és kö te le zett sé ge ket.

(2) Az át adó gaz dál ko dó ál tal az át adást meg elõ zõ két
év ben hasz nált me zõ gaz da sá gi par cel lá kat a Me PAR ren -
de let sze rin ti blokk tér ké pen (a továb biak ban: blokk tér kép) 
áb rá zol ni kell. Ha a me zõ gaz da sá gi par cel la az át adó gaz -
dál ko dó tu laj do ná ban lévõ föld rész le ten ta lál ha tó, a szer -
zõ dés ben a par cel lá val azo no sít ha tó mó don kell fel tün tet ni 
a hely raj zi számot.

(3) A szer zõ dés hez mel lé kel ni kell az üzem mé re té re
vo nat ko zó, a 4.  § (3) és (4) be kez dé se sze rint ké szí tett szá -
mí tást úgy, hogy ab ból egy ér tel mû vé vál jon az át vett gaz -
da ság mé re te.

(4) A szer zõ dés ér vé nyes sé gét az át adó gaz dál ko dó és
az át ve võ – erre irá nyu ló ki fe je zett ren del ke zé sük kel – a
tá mo ga tá si dön tés tõl függõvé tehetik.

A támogatási kérelem benyújtása

7.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met elsõ íz ben 2007. de cem ber 3.
és 2008. ja nu ár 15. kö zött, ezt köve tõen pe dig min den év
szep tem ber 15. és ok tó ber 15. kö zött lehet benyújtani.

(2) Egy tá mo ga tá si ké rel met kell be nyúj ta ni ak kor is, ha
egy gaz da sá got több gaz dál ko dó ad át, vagy ha tá mo ga tást
az át adó gaz dál ko dó mun ka vál la ló ja is igé nyel.

(3) A tá mo ga tá si ké rel met az MVH ál tal rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon írott for má ban, va la mint az MVH hon lap -
ján ke resz tül elekt ro ni kus for má ban is be kell nyújtani.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a 6.  § ren del ke zé se i nek meg fele lõen meg kö tött

adás vé te li vagy aján dé ko zá si szer zõ dést a va gyon lel tár ral
és a kap cso ló dó blokktérképpel együtt;

b) 30 nap nál nem ré geb bi tu laj do ni lap hi te les má so la -
tát az át adás ra ke rü lõ föld rész let rõl, va la mint a ké re lem
be nyúj tá sa és az azt meg elõ zõ évi te rü let ala pú tá mo ga tás
igény lé se kö zöt ti idõben eladott földrészletrõl;

c) több át adó gaz dál ko dó, il let ve több mun ka vál la ló
ese tén a tá mo ga tás össze gé nek egy más kö zöt ti fel osz tá sá -
ra vo nat ko zó ren del ke zést tartalmazó megállapodást;

d) az át adó gaz dál ko dó nyi lat ko za tát a meg tar tan dó
föld te rü let nagy sá gá ról és hasz no sí tá si tí pu sá ról, va la mint
a meg tar tan dó ál lat ál lo mány ról és tartási helyérõl;

e) a 2. szá mú mel lék let sze rin ti, az ér té ke lé si szem pon -
to kat alá tá masz tó ok ira to kat;

f) a 3. szá mú mel lék let sze rin ti, a tá mo ga tás igény lé sé -
hez szük sé ges iga zo lá so kat, ok ira to kat.

A támogatási kérelem elbírálása

8.  §

A tá mo ga tá si ké rel met az MVH e ren de let ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek sze rint bí rál ja el, és a 2. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott pon to zá si rend szer alap ján vég zett ér té -
ke lés sel, va la mint a Tv. 32.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja
szerinti rangsor állításával döntést hoz.

Kifizetési kérelem

9.  §

(1) A ki fi ze té si ké rel met egy sze ri al ka lom mal, a 2007.
de cem ber 3. és 2008. ja nu ár 15. kö zött be nyúj tott tá mo ga -
tá si ké rel mek ese tén 2008. áp ri lis 15. és 2008. má jus 15.
kö zött, a to váb bi be nyúj tá si idõ sza kok ban pe dig a tá mo ga -
tás ról  szóló dön tést kö ve tõ év áp ri lis 15. és május 15.
között lehet benyújtani.

(2) A ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) az 5.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és a 6.  § (2) be -

kez dé sé ben meg ha tá ro zott föld rész le tek re vo nat ko zó an a
be jegy zõ ha tá ro za tot vagy a hi te les tu laj do ni lap má so la -
tot, amely bõl ki tû nik, hogy az át adó gaz dál ko dó a
tulajdonjogot az átvevõre átruházta;

b) az ENAR rend sze ré be nem tar to zó ál la tok át adá sá ra
vo nat ko zó okiratot;
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c) az át adó gaz dál ko dó föld hasz ná la ti lap ját, amely bõl
ki tû nik a ha szon bér le ti szer zõ dés megszûnése;

d) az át adott tá mo ga tá si jo go sult sá gok nak és kö te le -
zett sé gek nek, va la mint kvó ták nak az át ve võ re tör té nõ át -
ru há zá sát igazoló dokumentumokat;

e) a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti
szer ve iga zo lá sát az õs ter me lõi iga zol vány ér vény te le ní té -
sé rõl, il let ve az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány má so la tát,
mely bõl tör lés re ke rült a TEÁOR 01.1–01.3 szerinti
tevékenység;

f) a ké rel me zõ gaz da sá got át adó mun ka vál la ló já ra vo -
nat ko zó an az MgSzH iga zo lá sát ar ról, hogy nem ren del ke -
zik õs ter me lõi igazolvánnyal.

(3) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ne gyed éven te, egyen lõ
rész le tek ben történik.

Jogkövetkezmény

10.  §

Ha a tá mo ga tást igény be vevõ át adó gaz dál ko dó az e
ren de let ben a reá vo nat ko zó an meg ha tá ro zott tá mo ga tá si
fel té te le ket – ide ért ve a tá mo ga tás ki fi ze té sét kö ve tõ idõ -

szak ra vál lalt kö te le zett sé gét is – nem tart ja be, ak kor az
igény be vett tá mo ga tás egé sze jo go su lat la nul igény be vett
tá mo ga tás nak mi nõ sül, amely re a Tv. sze rin ti jog kö vet -
kez mé nyek al kal ma zan dó ak.

Záró rendelkezés

11.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
hatályba.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

12.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 23. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelethez

Önellátásra megtartható állatok

Meg tart ha tó ál lat egy ség össze sen: 8 ÁE tet szõ le ges ál lat fa jon kén ti el osz lás ban, de legfeljebb:

Ál lat faj Meg tart ha tó ál lat egy ség

Szar vas mar ha/bi valy, juh, kecs ke 3-3

Ser tés 3

Ba rom fi fé lék, nyúl 2-2

Meg tart ha tó to váb bá 4 méh csa lád, a ló fé lék kor lá to zás nél kül meg tart ha tók.



2. számú melléklet a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se
Ér té ke lés mód ja

(El len õr zés mód ja)
Ér té ke lés hez ren del he tõ 

ma xi má lis pont szám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Az át adan dó gaz da ság mé re te és élet ké pes sé ge Át adan dó bir tok mé ret:
– 5 EUME fe lett
– 4–5 EUME kö zött
– 3–4 EUME kö zött
– 2–3 EUME kö zött
– 1–2 EUME kö zött

15 pont
12 pont

9 pont
6 pont
0 pont

Az át ve võ a fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ 
el in dí tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás ban ré sze sül

Meg ha tá ro zott jog cí men ki adott tá mo ga tá si
ha tá ro zat. 15 pont

Rész össze sen ma xi mum: 30 pont

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

Az át adó élet ko ra az át adás idõ pont já ban – 60 év fe lett
– 59–60 év kö zött
– 58–59 év kö zött
– 57–58 év kö zött 
– 55–57 év kö zött

10 pont
8 pont
6 pont
4 pont
0 pont

Az át ve võ élet ko ra az át adás idõ pont já ban – 30 éves vagy fi a ta labb
– 30–35 év fe let ti
– 35 év fe let ti

10 pont
5 pont
0 pont

Az át ve võ nõ 3 pont

Az át ve võ roma Nyi lat ko zat 3 pont

Ter me lõi szer ve ze ti tag ság
az át ve võ tag sá ga

Csa tol ni kell a ter me lõi cso port 
vagy TÉSZ tag ság iga zo lá sát ar ról, hogy az
át ve võ a cso port tag ja.

5 pont

5 pont

Az át ve võ vég zett sé ge Fel sõ fo kú ag rár vég zett ség
Csa tol ni kell a fel sõ fokú ok ta tá si in téz mény
ag rár ka rán szer zett ok le vél, dip lo ma má so la tát.

4 pont

Rész össze sen ma xi mum: 40 pont

Össze sen ma xi mum: 70 pont
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3. számú melléklet
a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelethez

A támogatás igényléséhez szükséges igazolások listája

1. Fõ te vé keny ség iga zo lá sa:

A) A gaz da sá got át adó me zõ gaz da sá gi ter me lõ re vo nat -
ko zó an:

– õs ter me lõi iga zol vány (be tét lap pal) má so la ta,
– egyé ni vál lal ko zói iga zol vány má so la ta, amely fõ te -

vé keny ség ként tar tal maz za a TEÁOR 01.1–01.3 sze rin ti
nö vény ter me lé si, ál lat te nyész té si, ve gyes gazdálkodási
tevékenységet,

– a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ öt év adó be val lá sá -
nak másolata.

B) A gaz da sá got át adó mun ka vál la ló já ra vo nat ko zó an:
– Nyug díj biz to sí tá si Egyé ni Nyil ván tar tó Lap (a to váb -

bi ak ban: NYENYI lap) másolata,
– a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ öt év adó be val lá sá -

nak másolata.

C) Az át ve võ egyé ni vál lal ko zó ra vo nat ko zó an
– egyé ni vál lal ko zói iga zol vány má so la ta, amely fõ te -

vé keny ség ként tar tal maz za a TEÁOR 01.1–01.3 sze rin ti
nö vény ter me lé si, ál lat te nyész té si, ve gyes gazdálkodási
tevékenységet.

2. Egyéb jo go sult sá gi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek
igazolása

A) A gaz da sá got át adó me zõ gaz da sá gi ter me lõ re vo nat -
ko zó an:

– Az át adó nyi lat ko za ta, hogy nem ré sze sül sa ját jogú
nyug díj ban.

– Az át adó a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
10 év so rán foly ta tott me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé keny sé -
gé nek iga zo lá sá ra szolgáló do ku men tu mok.

– A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ öt évre a
fõ te vé keny ség iga zo lá si dokumentumai.

– Az ezt meg elõ zõ elsõ öt évre vo nat ko zó an a ké rel me -
zõ vá lasz tá sa szerint:

= fõ te vé keny ség ként me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé -
keny sé get tar tal ma zó egyé ni vál lal ko zói
igazolvány,

= õs ter me lõi iga zol vány (be tét lap pal),
= IIER és ENAR adat bá zis,
= a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti

szer vé nek iga zo lá sa tá mo ga tás igény be vé te lé rõl,
(A gaz dál ko dás iga zo lá sa ként el fo gad ha tó, ha va -
la ki ag rár támogatást vett fel az adott évben.)

= a Me zõ gaz da sá gi és Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le -
ti szer vé nek – a fa lu gaz dász a te vé keny sé ge so rán
szer zett in for má ci ó ja alap ján – a ké rel me zõ me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ te vé keny ség folytatásáról
kiadott igazolása,

= az elsõ öt év ben mun ka vál la ló ként vég zett me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ te vé keny ség iga zo lá sa mun ka -
kör meg je lö lé sét is tar tal ma zó mun ka szer zõ dés
má so la tá val és egyéb dokumentummal is tör tén -
het,

= NYENYI lap.
– Nyi lat ko zat ar ról, hogy az át adást köve tõen vég le ge -

sen fel hagy min den üz le ti célú nö vény ter me lé si, ál lat te -
nyész té si, ve gyes gaz dál ko dá si me zõ gaz da sá gi
tevékenységgel.

B) A gaz da sá got át adó gaz dál ko dó me zõ gaz da sá gi
mun ka vál la ló já ra vo nat ko zó an:

– A mun ka vál la ló nyi lat ko za ta, hogy nem ré sze sül sa -
ját jogú nyug díj ban.

– 5.  § (3) be kez dé sé nek c), d) pont já ban meg ha tá ro zott
fel té te lek meg lé té nek iga zo lá sá ra NYENYI lap másolata.

– Nyi lat ko zat ar ról, hogy vég le ge sen fel hagy min den -
ne mû üz le ti célú me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé keny ség gel.

C) A gaz da sá got át ve võ ter me lõk re vo nat ko zó an:
– A fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk in du ló tá mo ga tá sá -

ban ré sze sü lõ sze mély: 
= a vo nat ko zó tá mo ga tá si ha tá ro zat szá ma;

– egyéb át ve võ:
= egyé ni vál lal ko zói iga zol vány má so la ta, amely fõ -

te vé keny ség ként tar tal maz za a TEÁOR 01.1–01.3
sze rin ti nö vény ter me lé si, ál lat te nyész té si, ve gyes
gaz dál ko dá si te vé keny sé gek kö zül leg alább az
egyi ket,

= az elõ írt kép zett sé get iga zo ló do ku men tum má so la ta,
= a meg lé võ üzem össze té te lé re, az üzem mé re té nek

nö ve lé sé re vo nat ko zó nyi lat ko zat,
= az 5.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti ter me lõ

bc) pont ban elõ írt szak kép zett sé gét iga zo ló do ku -
men tum má so la ta.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

84/2007. (VIII. 10.) FVM
rendelete

a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának 
és kivitelének szakmai elõ írásairól  szóló 

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 
módosításáról

Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény 49.  §
(1) be kez dé se a) pont já nak 13. al pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm -
ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

A te nyész ál lat, il let ve sza po rí tó anyag be ho za ta lá nak és
ki vi te lé nek szak mai elõ írásairól  szóló 129/2004.
(VIII. 25.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) E ren de let ha tá lya a te nyész ebek re nem ter jed
ki.

(2) A te nyész ál lat, il let ve sza po rí tó anyag be ho za ta lá val
kap cso la to san, a Tv. 41.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti be -
je len tést a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz -
pont já hoz (a továb biak ban: te nyész té si ha tó ság) kell meg -
ten ni.

(3) Nem kell be je len tést ten ni a te nyész ál lat ki ál lí tás ra,
ver seny re tör té nõ be ho za ta lá hoz, ki vi te lé hez, il let ve át -
szál lí tá sá hoz, ha az ál la tot a szár ma zá si or szág ba vissza -
szál lít ják, és ezt a kö rül ményt a be ho za tal kor, il let ve ki vi -
tel kor hi telt ér dem lõ en iga zol ják. Ha az így be ho zott te -
nyész ál la tot bel föl dön akar ják for gal maz ni, il let ve te -
nyész ál lat ként hasz no sí ta ni, a te nyész té si ha tó ság hoz ha -
la dék ta la nul meg kell ten ni a be je len tést.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A ha zai vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták
ese té ben a be ho za tal hoz szük sé ges a te nyész té si ha tó ság
mint faj ta fenn tar tó egyet ér té se .”

3.  §

Az R. 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A be ho zott mély hû tött sper mát kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel, csak a mes ter sé ges ter mé -
ke nyí té si en ge dély ki adá sát köve tõen és en ge dé lye zett
mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo más vagy sper ma tá ro ló köz -
pont út ján le het fel kí nál ni, il let ve ér té ke sí te ni.”

4.  §

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

„(2) A te nyész té si ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti el -
len õr zést az Eu ró pai Unió tag ál la má ból tör té nõ be ho za tal
ese tén szú ró pró ba sze rû en, il let ve be je len tés alap ján, har -
ma dik or szág ból tör té nõ be ho za tal ese tén pe dig min den
eset ben – ki vé ve, ha kü lön jog sza bály vagy ál lam kö zi
egyez mény más kép pen nem ren del ke zik – el vég zi.”

5.  §

Az R. 7.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.  § A kü lön jog sza bály sze rin ti vé dett õs ho nos me zõ -
gaz da sá gi ál lat faj ták és a ve szé lyez te tett me zõ gaz da sá gi
ál lat faj ták egye de it, va la mint sza po rí tó anya gát ki vin ni
csak a ki szál lí tást leg alább 15 nap pal meg elõ zõ be je len tést 
köve tõen, õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták ese té ben a
te nyész té si ha tó ság mint faj ta fenn tar tó egyet ér té se ese tén
lehet.”

6.  §

Az R. 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az OM MI-t” szö veg -
rész he lyé be „a te nyész té si ha tó sá got” szö veg rész, a
4.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az OM MI-val” szö veg rész
he lyé be „a te nyész té si ha tó ság gal” szö veg rész, az
5.  §-ának (1) be kez dé sé ben „Az OMMI” szö veg rész he -
lyé be „A te nyész té si ha tó ság” szö veg rész, a 6.  §-ának
(1)–(2) be kez dé se i ben, va la mint 8.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben az „OMMI” szö veg ré szek he lyé be a „te nyész té si ha tó -
ság” szö veg ré szek lépnek.

7.  §

Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:

(Ez a ren de let)

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

(szó ló irány el vek nek és ha tá ro za tok nak  való meg fe le lést
szol gál ja.)

8.  §

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

(2) E ren de let az egyes élõ ál la tok és ál la ti ter mé kek Kö -
zös sé gen be lü li ke res ke del mé ben a bel sõ piac meg -
valósításának cél já val al kal ma zan dó ál lat-egész ség ügyi és 
te nyész tés tech ni kai el len õr zé sek rõl  szóló 1990. jú ni us
26-i 90/425/EGK ta ná csi irány elv nek  való meg fe le lést
szol gál ja.

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

85/2007. (VIII. 10.) FVM
rendelete

az egyes géntechnológiával módosított takarmányok
behozataláról és forgalomba hozataláról  szóló

31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együttes rendelet
módosításáról

A gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl  szóló 1998. évi
XXVII. tör vény 34.  §-ának (3) be kez dé sé ben, va la mint a
ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá ról és fel -
hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény 18.  §-a
(2) be kez dé sé nek b), i), m) és p) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban ka pott fel adat kör -
ben el jár va – a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának a) pont já ban ka pott fel adat kör ben el já ró
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel, 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 ka pott fel -
adat kör ben el já ró egész ség ügyi mi nisz ter rel, 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 1.  §-ának f) pont já ban
ka pott fel adat kör ben el já ró gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter rel, va la mint a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának b) pont já ban ka pott fel adat kör ben el já ró pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem
el:

1.  §

Az egyes gén tech no ló gi á val mó do sí tott ta kar má nyok
be ho za ta lá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 31/2006.
(IV. 29.) FVM–GKM–PM együt tes ren de let (a továb biak -
ban: ER.) 3.  §-a he lyé be a következõ rendelkezés lép:

„3.  § Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ter mé ket tar tal ma zó
szál lít mány (a továb biak ban: szál lít mány) ki zá ró lag ak kor
lép tet he tõ be az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség vám te rü le té re,
il let ve bo csát ha tó sza bad for ga lom ba a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén, ha a ter mék nem tar tal maz Bt10 kód je lû ku -
ko ri ca vo na lat (a továb biak ban: Bt10 ku ko ri ca) vagy Bt10
ku ko ri cá ból elõ ál lí tott ta kar mányt.”

2.  §

Az ER. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) Az 1.  § sze rin ti ter mék nek az Eu ró pai Gaz da sá -

gi Tér ség vám te rü le té re a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá -
rán ke resz tül tör té nõ be lép te té se kor a vám te rü let re  való
be lép te tést vég zõ ha tár ál lo más he lye sze rint ille té kes ha tó -

sá gi ál lat or vos, il let ve azon a ha tár ál lo má son, ahol a Me -
zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal nak (a továb biak ban:
MgSzH) ál lat-egész ség ügyi hat ár ki ren delt sé ge van, a ha -
tár ál lo má si ál lat or vos az R. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti el len õr zés ke re té ben szú ró pró ba sze rû en
vizs gál ja, hogy a szál lít mány tar tal maz-e Bt10 ku ko ri cát
vagy Bt10 ku ko ri cá ból elõ ál lí tott takarmányt.

(2) Amennyi ben az 1.  § sze rin ti ter mék nem a Ma gyar
Köz tár sa ság ál lam ha tá rán ke resz tül lép be az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség te rü le té re, de a szál lít mányt a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén bo csát ják sza bad for ga lom ba, a sza bad
for ga lom ba bo csá tást vég zõ vám hi va tal he lye sze rint ille -
té kes ha tó sá gi ál lat or vos az R. 9.  §-ának (2) be kez dé se
sze rin ti el len õr zés ke re té ben szú ró pró ba sze rû en vizs gál ja, 
hogy a szál lít mány tar tal maz-e Bt10 ku ko ri cát vagy Bt10
ku ko ri cá ból elõ ál lí tott ta kar mányt.

(3) Az ál lat or vos fel ada ta az ál ta la vett min ta azo nos sá -
gá nak biz to sí tá sa, il let ve an nak a ha tó sá gi la bo ra tó ri um ba
történõ eljuttatása.

(4) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti el len õr zés so rán az ál -
lat or vos ál tal vett min tát az MgSzH akk re di tált ha tó sá gi la -
bo ra tó ri u ma vizs gál ja meg. A la bo ra tó ri um a vizs gá lat
ered mé nyét tar tal ma zó vizs gá la ti jegy zõ könyv egy pél dá -
nyát ha la dék ta la nul meg kül di az ál lat or vos nak. A la bo ra -
tó ri u mi vizs gá lat ered mé nyé nek az ál lat or vos hoz tör té nõ
meg ér ke zé sé ig a meg min tá zott ter mék nem bo csát ha tó
sza bad for ga lom ba. A la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ered mé nyé -
rõl az ál lat or vos ér te sí ti a ha tár vám hi va talt, il let ve a vám -
hi va talt.”

3.  §

Az ER. 7.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az MgSzH te rü le ti szer ve a for ga lom ba ho za tal so -
rán szú ró pró ba sze rû el len õr zés ke re té ben vizs gál ja, hogy
a sza bad for ga lom ba bo csá tott ku ko ri cát tar tal ma zó vagy
ab ból elõ ál lí tott ku ko ri ca-glu tén ta kar mány, va la mint sör -
tör köly tar tal maz-e Bt10 ku ko ri cát vagy Bt10 ku ko ri cá ból
elõ ál lí tott ta kar mányt.

(2) Az MgSzH te rü le ti szer ve az (1) be kez dés sze rin ti
ter mé kek min ta vé te le és vizs gá la ta so rán a 6.  § (3)–(4) be -
kez dé sei sze rint jár el.”

4.  §

Az ER. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az 1.  § sze rin ti ter mé ke ken el vég zett el len õr zé sek
szá má ról és ered mé nyé rõl az ál lat or vos az MgSzH te rü le ti
szer vé nek, az MgSzH te rü le ti szer ve pe dig az MgSzH
Köz pont já nak ne gyed éves gya ko ri ság gal je len tést küld.
Az MgSzH Köz pont ja a be ér ke zett ada tok alap ján el ké szí -
tett össze sí tett je len té sét a mi nisz té ri um nak ne gyed éves
rend sze res ség gel kül di meg.”
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5.  §

Az ER. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § Ez a ren de let a ku ko ri ca ter mé kek ben a nem en ge -

dé lye zett, gén tech no ló gi á val mó do sí tott „Bt10” szer ve zet -
re vo nat ko zó szük ség in téz ke dé sek rõl  szóló 2005/317/EK
ha tá ro zat ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2007. már ci us 
7-i 2007/157/EK ha tá ro zat nak  való meg fe le lést szol -
gálja.”

6.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg az ER. 4–5.  §-ai, va la mint az 5.  § elõt ti
al cím ha tá lyu kat vesztik.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ER.
a) 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben, va la mint 10.  §-ának

(1) be kez dé sé ben az „ál lo más” szö veg rész he lyé be az
„MgSzH te rü le ti szerve” szöveg,

b) 8.  §-ában „az FVM” szö veg rész he lyé be „a Föld mû -
ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (a továb biak -
ban: mi nisz té ri um)” szöveg,

c) 9.  §-ának „Az 5–7.  §-ok ban” szö veg ré sze he lyé be
„A 6–7.  §-ok ban” szö veg,

d) 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri u mot (a továb biak ban: mi nisz -
té ri um)” szö veg rész he lyé be a „minisztériumot” szöveg
lép.

7.  §

Ez a ren de let a ku ko ri ca ter mé kek ben a nem en ge dé lye -
zett Bt10 gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve zet re vo nat -
ko zó szük ség in téz ke dé sek rõl  szóló, 2005. áp ri lis 18-i
2005/317/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl  szóló, 2007. már ci us 7-i 2007/157/EK határozatnak
 való megfelelést szolgálja.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
73/2007. (VIII. 10.) GKM

rendelete

a légiforgalom irányításának szabályairól  szóló
16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet módosításáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
74.  §-a (1) be kez dé sé nek n) pont já ban ka pott 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
 1. § e) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a hon -
vé del mi mi nisz ter rel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1.  §

A lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg
a § ere de ti szö ve gé nek je lö lé se (1) bekezdésre változik:

„(2) Ez a ren de let a ru gal mas lég tér fel hasz ná lás ra vo -
nat ko zó kö zös sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 2005. de -
cem ber 13-ai 2150/2005/EK bi zott sá gi ren de let 6. cikk
(4) be kez dé sé nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé -
se ket ál la pít ja meg.”

2.  §

Az R. 1. mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint mó -
dosul.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a ru gal mas lég tér fel hasz ná lás ra vo nat -
ko zó kö zös sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 2005. de -
cem ber 13-ai 2150/2005/EK bi zott sá gi ren de let 6. cikk
(4) be kez dé sé nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé -
se ket ál la pít ja meg.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát veszti.

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

Melléklet
a 73/2007. (VIII. 10.) GKM rendelethez

1. A lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let (a továb biak ban: R.)
1. mel lék le te 1. fe je ze té nek 1.27.1.1. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.27.1.1. Amennyi ben a rend kí vü li hely ze tek re vo nat -
ko zó ter vek szom szé dos, kül föl di lé gi for gal mi szol gá la to -
kat is érin te nek, azo kat to váb bi fel hasz ná lás és jó vá ha gyás 
cél já ból fel kell ter jesz te ni a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz -
ter nek.”

2. Az R. 1. mel lék le te 2. fe je zet 2.5.2. pont já nak címe
és elsõ be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„2.5.2. Az irá nyí tás fe le lõs sé ge egy lég tér ben
Egy lég tér ben mû kö dõ va la mennyi lé gi jár mû irá nyí tá -

sá ért egya zon lé gi for gal mi irá nyí tó egy ség fe le lõs, azon -
ban va la mely lé gi jár mû nek vagy lé gi jár mû vek egy cso -
port já nak irá nyí tá sa más lé gi for gal mi irá nyí tó egy ség re is
át ru ház ha tó, ha az érin tett lé gi for gal mi irá nyí tó egy sé gek
kö zöt ti ko or di ná ció biz to sí tott.”

3. Az R. 1. mel lék le te 2. fe je zet 2.5.2.1. pont já nak 1. al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Ra dar ada tok. Az érin tett te rü le ten a GAT és OAT re -
pü lé sek el len õr zé sé nek ra dar ada to kon kell ala pul ni uk.

A GAT és OAT lé gi jár mû vek ra dar je le i nek az egyes ön -
ál ló irá nyí tó egységeknél

a) azo nos ra dar for rás ból vagy egy, az ille té kes lé gi köz -
le ke dé si ha tó ság ál tal jó vá ha gyott mul ti ra dar adat fel dol -
go zó rend szer tõl kell szár maz nia, és

b) ugyan azon a ra dar er nyõn kell meg je len nie.”

4. Az R. 1. mel lék le te 2. fe je zet 2.5.2.1. pont já nak 3. al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Re pü lé si terv ada tok. Az el kü lö ní té sért fe le lõs irá -
nyí tó egy sé gek szá má ra az érin tett lég tér ben fo lyó összes
GAT és OAT re pü lé sek re pü lé si terv, il let ve moz gá si ada -
ta i nak ren del ke zés re kell áll nia. Az 5. al pont ban meg ha tá -
ro zott együtt mû kö dé si el já rás ban meg ha tá ro zott mér ték -
ben mind két egy ség szá má ra (ra dar irá nyí tó) szin tén ren -
del ke zés re kell áll nia a fen ti ada tok nak, be le ért ve a ra dar -
irá nyí tók ál tal a lé gi jár mû szá má ra ki ad ni szán dé ko zott
en ge dé lye ket és uta sí tá so kat is (pl. ma gas ság és irány vál -
toz ta tá sok).”

A gazdasági és közlekedési miniszter
74/2007. (VIII. 10.) GKM

rendelete

az Energiagazdálkodási célelõirányzatba történõ
befizetésekkel kapcsolatban elismert költségekrõl 

és befizetésekrõl  szóló 
133/2004. (XII. 14.) GKM rendelet módosításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: GET) 56.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já -
ban, va la mint a GET 56. §-a (2) be kez dé sé nek o) pont já -
ban ka pott 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 1.  § g) pont já ban fog lalt fel adat -
kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – 
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat ba tör té nõ
be fi ze té sek kel kap cso lat ban el is mert költ sé gek rõl és be fi -
ze té sek rõl  szóló 133/2004. (XII. 14.) GKM ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve ge helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ab ban az eset ben, ha a köz üze mi nagy ke res ke dõt a
GET 50.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott 
be fi ze té si kö te le zett ség ter he li, az Energiaár-kompenzá -
ciós be fi ze tés elõ irány zat ba (a továb biak ban: Energiaár-
 befizetés) be fi ze ten dõ össze get a következõk szerint kell
kiszámítani:”

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

„(2) A GET 50.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján
az Ener gia ár-be fi ze tés be be fi ze tett és el szá molt hoz zá já -
ru lás a köz üze mi nagy ke res ke dõ vál lal ko zá si te vé keny sé -
ge ér de ké ben fel me rült, el is mert rá for dí tás az ár sza bá lyo -
zás ban figye lembevételre ke rül.”

2.  §

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

„(2) Az MBFH a be folyt bá nya já ra dék Bt. 20.  §-ának
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ré szét a szám la ki vo nat
be ér ke zé sé tõl szá mí tott 3 ban ki na pon be lül át utal ja a
 Magyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-
01031764-00000000 szá mú „Ener gia ár-kom pen zá ci ós
befizetés elõirányzat bevétel” számlára.

(3) A köz üze mi nagy ke res ke dõ a GET 50.  §-a (4) be -
kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott be fi ze té si kö te le -
zett ség alap ján fi ze ten dõ össze get a Ma gyar Ál lam kincs -
tár nál ve ze tett 10032000-01031764-00000000 szá mú
„Ener gia ár-kom pen zá ci ós be fi ze tés elõirányzat bevétel”
számlára utalja át.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba,
és a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon ha tá lyát vesz ti.

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

Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

2007. évi költségvetése

BEVÉTELEK

(Forintban, ezer fo rin tig le ke re kít ve)

BEVÉTELI FEJEZETEK (FORRÁSOK) 2007. ÉVI TERV

U.K. terv

I. KÖZPONTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 46 940 000 46 677 000

1. Fõ köz pon ti be vé te lek össze sen: 40 089 000 40 089 000

a. Elõ zõ évi pénz ma rad vány 5 089 000 5 089 000

b. In téz mé nyi

c. Köz pon ti ál la mi tá mo ga tás 35 000 000 35 000 000

2. Pá lyá za ti be vé tel (saj tó nél kül)

3. Egyéb be vé te lek (NEKH pá lyá zat – la kás vé tel) 5 000 000 5 000 000

a. Tar to zás vissza fi ze tés 786 000 786 000

b. Saj tó vissza fi ze tés

c. Va gyon el adás 1 065 000 1 065 000

d. Ban ki ka ma tok

e. Té ves OTP 0 0

f. Ka mat 0 0

II. SAJTÓBEVÉTELEK – ÖSSZESEN: 10 182 024 10 182 024

1. Pá lyá za tok – MNEKK 10 182 024

2. Elõ fi ze té sek, el adás

3. Ban ki ka ma tok

4. Ma rad vány

III. INTÉZMÉNYHEZ TOVÁBBÍTOTT BEVÉTELEK: 28 180 000 27 380 000

1. Mú ze um 6 600 000

2. Len gyel Ház 6 600 000

3. Len gyel Nyelv ok ta tó is ko la 14 980 000

4. Mú ze um bõ ví tés és ki ál lí tás

a. Ma rad vány

b.

c. Ban ki ka ma tok

ÖSSZES BEVÉTEL: 85 302 024

IV. VAGYON (OTP OPTIMA):

1. Va gyon (nem éves be vé tel)

2. Op ti ma be fek te té si jegy
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KIADÁSOK

(Fo rint ban, ezer fo rin tig le ke re kít ve)

Pénz for-
gal mi

szám la -
szám

Elõ-
irány zat
fõ könyv

Meg ne ve zés Sor szám Ere de ti elõ irány zat
Mó do sí tott 
elõ irány zat

MÛKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK

01 100 000 100 000

Bu da pest XVIII. LKÖ. (Po lo néz Nép tánc 
Együt tes)

01–1 100 000 100 000

MÛKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
NONPROFIT SZERVNEK

02

Len gyel Plé bá nia 02–1 700 000 700 000
Bem Jó zsef Len gyel Kul tu rá lis Egye sü let 02–2 700 000 700 000
Bem Jó zsef LKE. Se ni or Klub 02–3 50 000 50 000
Bem Jó zsef LKE. If jú sá gi Klub 02–4 50 000 50 000
Bem Jó zsef LKE. (Óvo da bér tá mo ga tás) 02–5 800 000 800 000
Szent Adal bert Egye sü let 02–6 190 000 190 000
Wy soc ki Lé gió 02–8 100 000 100 000
Cser kész csa pat 02–9 50 000 50 000
Pil suds ki LTT. 02–10 100 000 100 000
Dom Ot warty 150 000 150 000
De renk bu csú 02–11 200 000 200 000
De renk pá lyá zat 02–12 1 500 000 1 500 000
De ren ki te tõ épí tés költ sé ge 02–13 500 000 500 000
Ist ván ma jor–And rás ta nya 02–14 200 000 200 000
Vi dé ki len gyel szer ve ze tek 02–15 150 000 150 000
Bé kés csa bai Ma gyar–Len gyel Ba rá ti Tár sa ság 02–16 200 000 200 000
Or szá gos Len gyel Nyelv ok ta tó Is ko la (tá bor) 02–17 120 000 120 000
Ma gyar or szá gi Len gyel ség Mú ze u ma és Le vél tá ra
tá mo ga tás

02–18 400 000 400 000

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (01+02) 03 6 260 358 6 260 358
VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (01+02) 04 6 260 358 6 260 358

SZEMÉLYI KIADÁSOK

PÉNZBELI JUTTATÁSOK
Ön kor mány za ti kép vi se lõk jut ta tá sai 05 7 674 000 7 674 000
Régi (le kö szö nõ) el nök 05–1 260 000 260 000
Új el nök 05–2 1 350 000 1 350 000
Le kö szönt ál ta lá nos el nökhe lyet tes 05–3 150 000 150 000
Le kö szönt el nökhe lyet te sek 05–4 228 000 228 000
Új el nökhe lyet te sek 05–5 2 160 000 2 160 000
Le kö szönt bi zott sá gi el nö kök 05–6 240 000 240 000
Új bi zott sá gi el nö kök 05–7 1 440 000 1 440 000
Régi bi zott sá gi ta gok 05–8 110 000 110 000
Régi kép vi se lõk (tes tü le ti ülés) 05–9 168 000 168 000
Új kép vi se lõk (bi zott sá gi ülés) 05–10 616 000 616 000
Új kép vi se lõk (tes tü le ti ülés) 05–11 952 000 952 000
Ön kor mány za ti kép vi se lõk jut ta tá sai 05 341 850 341 850
Régi (le kö szö nõ) el nök 05–12 130 000 130 000
Le kö szönt ál ta lá nos el nökhe lyet tes 05–13 75 000 75 000
Le kö szönt bi zott sá gi el nök 05–14 60 000 60 000
Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kok 29% 05–15 76 850 76 850
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Pénz for-
gal mi

szám la -
szám

Elõ-
irány zat
fõ könyv

Meg ne ve zés Sor szám Ere de ti elõ irány zat
Mó do sí tott 
elõ irány zat

KÜLSÕ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 06 0 0
KÖZPONTI DOLGOZÓK BÉRE 07 5 364 413 5 364 413

Iro da tit kár (6 órás) 126 500*6+134 723*6 07–1 1 567 338 1 567 338
Ügy in té zõ tit kár (8 órás) 134 400*6+143 136*6 07–2 1 665 216 1 665 216
Pénz tá ros-ad mi niszt rá tor (6 órás)
85 700*6+91 400*6

07–3 1 062 600 1 062 600

Ta ka rí tó nõ 28 000*12 07–4 336 000 336 000
13. havi fi ze tés 07–5 397 259 397 259

INTERNETES HONLAP MAGYAR SZERKESZTÉSE 08 336 000 336 000
EGYÉB JUTTATÁSOK 09 349 440 349 440

Ét ke zé si hoz zá já ru lás (dol go zók nak) 09–0 180 000 180 000
Uta zá si tá mo ga tás (bér let) (dol go zók nak) 09–2 169 440 169 440

KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS 10 2 110 000 2 110 000
Le kö szönt el nök 25 000*2 10–1 50 000 50 000
Új el nök 40 000*9 10–2 360 000 360 000
Le kö szönt ál ta lá nos el nök-he lyet tes 10–3 0 0
Kép vi se lõk – el nök he lyet te sek 10–4 1 700 000 1 700 000
In ter ne tes szer kesz tõ ség uta zá si költ ség té rí tés 10–5 0 0

SZÁLLÁS TÉRÍTÉS 11 200 000 200 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
(05+06+07+09+10+11)

12 16 039 703 16 039 703

Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 36% 13–1 1 810 229 1 810 229
Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kok 29% 13–2 2 225 460 2 225 460

MUNKAADÓKAT TERHELÕ JÁRULÉKOK 13 4 035 689 4 035 689
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+13) 14 20 075 392 20 075 392

DOLOGI KIADÁSOK

KÉSZLETBESZERZÉSEK 15 695 000 695 000
Iro da szer, nyom tat vány (iro da szer) 15–1 500 000 500 000
Szak könyv 15–2 30 000 30 000
Egyéb in for má ció hor do zó (ka zet ta, CD) 15–3 0 0
Tisz tí tó sze rek 15–4 45 000 45 000
Egyéb anyag 15–5 120 000 120 000

ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK 16 2 600 000 2 600 000
Víz, csa tor na, gáz, vil lany, sze mét 16–1 2 600 000 2 600 000
Egyéb üze mel te té si célú szol gál ta tás 16–2 0 0
Egyéb ki adás (Pénz tár ból) 16–3 0 0

SZOLGÁLTATÁSOK 17 7 176 250 7 176 250
Te le fon, In ter net 17–1 1 500 000 1 500 000
Kül sõ ta ka rí tás 17–2 50 000 50 000
Fo gyasz tás 17–3 150 000 150 000
Rep re zen tá ció 17–4 350 000 350 000
Va gyon vé de lem, biz ton ság tech ni ka 17–5 200 000 200 000
Szá mí tó gé pes bér prog ram (NOVITAX) 17–6 250 000 250 000
Biz to sí tás (ál ta lá nos) 17–7 80 000 80 000
Szál lí tá si szol gál ta tá sok 17–8 30 000 30 000
Gé pek, be ren de zé sek kar ban tar tá sa 17–9 800 000 800 000
Pos ta, le vél, cso mag 17–10 260 000 260 000
Il le ték 17–11 40 000 40 000
Ügy vé di díj 17–12 50 000 50 000
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Egyéb szol gál ta tás (Bank, Ni vel co Se cu rity, tûz vé -
de lem)

17–13 500 000 500 000

Köny ve lõi szol gál ta tás 140 000*6+150 000*6+70 000 17–14 1 810 000 1 810 000
Po lo nia Tv (Andr zej Po lak) 17–15 100 000 100 000
MTV Ron do 17–16 0 0
Ke ze lés (szer ver) 17–17 300 000 300 000
Len gyel szer kesz tés 17–18 360 000 360 000
In ter net tá mo ga tás (50%) 17–19 90 000 90 000
Vá sá rolt ter mé kek és szol gál ta tá sok (pl. iro da bú tor) 17–20 0 0
Ok ta tás to vább kép zés 17–21 0 0
Egyéb do lo gi ki adás 17–22 0 0
Múze um ter ve zés (2007. 01. 29. Át uta lás) 17–23 300 000 300 000
Mú ze u mi mun ka (Mó dos és Tsa Kft.) 17–24 306 250 306 250

PROGRAMOK LEBONYOLÍTÁSI KÖLTSÉGE 18 2 200 000 2 200 000
Vi lág po lo nia ün ne pe 18–1 100 000 100 000
Ma gyar or szá gi Len gyel ség Nap ja 18–2 1 000 000 1 000 000
Ma gyar or szá gi Len gyel ség Nap ja (dí jak) 18–3 300 000 300 000
Füg get len ség Nap ja (tá mo ga tás) 18–4 100 000 100 000
Ko szo rú zá sok 18–5 100 000 100 000
For dí tás 18–6 200 000 200 000
Egyéb kép vi se lõi meg bí zá sok (prog ra mok nál) 18–7 200 000 200 000
MR Len gyel prog ram+Bog dans ka Bo ze na 18–8 200 000 200 000

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+17+16+18) 19 12 671 250 12 671 250
Ál la mi kincs tár jegy vá sár lás+ér ték pa pír be fek te tés 20–1 7 270 000 7 270 000
Szá mí tó gép vá sár lás 20–2 350 000 350 000
Fax gép 20–3 50 000 50 000

BERUHÁZÁS 20 7 670 000 7 670 000
TARTALÉK 21 0 0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN
(03+14+19+20+21)

22 46 677 000 46 677 000

EGYÉB KIADÁSOK

Saj tó ki adás 23–1 10 182 024 10 182 024
SAJTÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23 10 182 024 10 182 024

Ma gyar or szá gi len gyel ség Mú ze u ma és Le vél tá ra 24–1 6 600 000 6 600 000
Len gyel Ház 24–2 6 600 000 6 600 000
Or szá gos Len gyel Nyelv ok ta tó Is ko la 24–3 14 980 000 14 980 000

INTÉZMÉNYEK MÛKÖDÉSI KIADÁSAI 24 28 180 000 28 180 000
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 25 38 362 024 38 362 024
OLKÖ KIADÁS MINDÖSSZESEN (22+25) 26 85 039 024 85 039 024

Bu da pest, 2007. au gusz tus 3.

Mol nár né-Sa gun Zdzis»a wa Ma ria s. k.,
el nök
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

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

HU ISSN 0076—2407

07.2709 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


