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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
231/2007. (IX. 4.) Korm.

rendelete

a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl  szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII.
tör vény 45.  §-a (7) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a 14.  §-ának (2) és a
15/D.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A víz bá zi sok, a táv la ti víz bá zi sok, va la mint az ivóvíz -
ellátást szol gá ló ví zi lé te sít mé nyek vé del mé rõl  szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
23.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

[(1) A vé dõ ido mot, vé dõ te rü le tet e ren de let ha tály ba lé -
pé se kor]

„a) üze me lõ víz bá zis (víz ki vé tel), ví zi lé te sít mény és
táv la ti víz bá zis ese tén a ha tá ro zat nak meg fe le lõ üte me zés -
ben,”

[kell ki ala kí ta ni.]

2.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 23.  §
(1) be kez dés b) pont ja ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
232/2007. (IX. 4.) Korm.

rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet
módosításáról

A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény (a továb biak ban: Hgt.) 59.  § (1) be kez dé se d) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ -
ket ren de li el:

1.  §

A te le pü lé si hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek
vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Kr.) 19.  §-a a kö vet ke zõ (5) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(5) A köz szol gál ta tást el lá tó hul la dék ke ze lõ hul la dék -
ke ze lé si en ge dé lyé ben a köz szol gál ta tás ke re té ben ke zel -
he tõ te le pü lé si szi lárd hul la dék mennyi sé ge nem kor lá toz -
ha tó idõ sza kok ra.”

2.  §

A Kr. 21.  §-ának cb) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[21.  § A hul la dék ke ze lé si en ge dély irán ti ké re lem nek
tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ ket:

c) a ke zel ni kí vánt te le pü lé si hul la dék]
„cb) ter ve zett tel jes mennyi sé gét, fi gye lem mel a hul la -

dék ke ze lõ lé te sít mény ka pa ci tá sá ra;”

3.  §

A Kr. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[22.  § (1) A hul la dék ke ze lé si en ge dély nek – a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos szabá -
lyairól  szóló 2004. évi CXL. tör vény 72.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – tar tal maz nia kell a
kö vet ke zõ ket:]

„c) a ke zel he tõ te le pü lé si hul la dék – kü lön jog sza bály -
ban köz zé tett hul la dék lis ta sze rin ti – meg ne ve zé sét, az
 Európai Hul la dék Ka ta ló gus (EWC) kód ját, a hul la dék ke -
ze lõ lé te sít mény ben össze sen ke zel he tõ hul la dék mennyi -
sé get, va la mint a hul la dék le ra kás en ge dé lye zé se ese tén a
le ra kó ban ár tal mat la nít ha tó bi o ló gi a i lag le bom ló hul la dék 
összes mennyi sé gét, meg ha tá roz va a csök ken tés – kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott – üte mét;”
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4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban levõ ügyek ben is al -
kal maz ni kell.

(2) E ren de let 1–3.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ má so dik hó -
nap elsõ nap ján ha tá lyát vesz ti.

(3) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt a köz szol gál ta tást
el lá tó hul la dék ke ze lõk ré szé re ki adott jog erõs hul la dék ke -
ze lé si en ge dé lyek ben meg ha tá ro zott éves mennyi sé gi kor -
lá tot a ren de let ha tály ba lé pé se után in dult, ille tõ leg a fo -
lya mat ban lévõ ha tó sá gi el já rá sok so rán fi gyel men kí vül
kell hagy ni.

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

A Kormány
233/2007. (IX. 4.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény felsõoktatásban való

végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben
történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl  szóló

53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Ftv.) 153.  §-a (1) be kez dé sé nek 2., 5.,
12–13., 16–17. és 23. pont já ban, a köz al kal ma zot tak jog -
ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Kjt.) 2.  §-ában, 22.  §-a (4)–(5) be kez dé sé ben,
61.  §-ában, 79/C.  §-ában és 85.  §-ában, to váb bá az Al kot -
mány 35.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – a 2.  § (2)–(3) és (5) be kez dé se te kin te té -
ben a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia egyet ér té sé vel – a Kor -
mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény fel sõ ok ta tás ban való vég re haj tá sá ról és a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes 
kér dé se i rõl  szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) II. fe je ze te a fe je zet cí met köve tõen az 
aláb bi új al cí mek kel és 1/A–1/D.  §-sal egé szül ki:

„[A Kjt. 20/B.  § (2) bekezdéséhez]

„1/A.  § Nem kö te le zõ pá lyá zat ki írá sa – amennyi ben
az Ftv. el té rõ en nem ren del ke zik – 

a) olyan mun ka kör be töl té se ese tén, amely te kin te té -
ben – 90 na pon be lül – már leg alább két al ka lom mal ered -
mény te le nül ke rült ki írás ra pá lyá za ti fel hí vás;

b) olyan mun ka kör be töl té se ese tén, amely nek ha la -
dék ta lan be töl té se a fo lya ma tos el lá tás biz ton sá gos meg -
szer ve zé sé hez el en ged he tet le nül szük sé ges, és a fo lya ma -
tos el lá tás nyúj tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi fel té te lek más
mun ka szer ve zé si esz kö zök kel nem biz to sít ha tók;

c) a mel lék let 12–15. pont ja sze rin ti egyéb mun ka kö -
rök lé te sí té sé hez.

[A Kjt. 22.  § (4) bekezdéséhez]

1/B.  § A gya kor no ki idõ meg ha tá ro zá sa szem pont já ból
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá -
val a mel lék let ben meg ha tá ro zott ta ná ri mun ka kö rök füg -
ge nek össze.

[A Kjt. 22.  § (5) bekezdéséhez]

1/C.  § Nem kell ki köt ni gya kor no ki idõt azon ta ná ri
mun ka kör be ki ne ve zett köz al kal ma zott ese té ben, aki tu -
do má nyos fo ko zat tal (Doc tor of Phi lo sop hy; Doc tor of
 Liberal Arts) ren del ke zik.

[A Kjt. 22.  § (9) bekezdéséhez]

1/D.  § (1) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö -
te le zett sé gek – a ki ne ve zés ben meg ha tá ro zott mun ka kör,
ille tõ leg mun ka kö ri le írás figye lembe véte lével – a (2) be -
kez dés sze rin ti kö ve tel mé nyek alap ján ál la pít ha tók meg.

(2) A gya kor nok:

a) is mer je az in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si rend -
jét, fog lal koz ta tá si kö ve tel mény rend sze rét, hall ga tói kö -
ve tel mény rend sze rét, va la mint a kép zé si prog ram ját,

b) is mer je az in téz mény cél ki tû zé se it, azok gya kor la ti
meg va ló su lá sát,

c) gya kor lat ban mé lyít se el a kor sze rû ok ta tás hoz kap -
cso ló dó esz kö zök hasz ná la tá hoz szük sé ges is me re te ket,

d) vál jon al kal mas sá a hát rá nyos hely ze tû, fo gya té kos -
ság gal élõ hall ga tók egyé ni fej lesz té sé re,

e) is mer je meg a mun ka kö ré re vo nat ko zó foglal koz -
tatási alap el ve ket, az ok ta tás szer ve zés gya kor la ti felada -
tait.

(3) A szá mon ké rés fel té te le it, a gya kor nok szak mai ve -
ze tõ jé nek fel ada ta it, a gya kor no ki mi nõ sí tés kü lö nös sza -
bá lya it az in téz mény fog lal koz ta tá si kö ve tel mény rend sze -
re tar tal maz za.

(4) Az in téz mény azon szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tõ je,
aho vá a gya kor no kot mun ka vég zés re be osz tot ták, tan -
éven ként leg alább egy al ka lom mal ér té ke li a gya kor nok
te vé keny sé gét, az is me re tek el sa já tí tá sát, a gya kor nok szá -
má ra az in téz mény kö ve tel mény rend sze ré ben meg ha tá ro -
zott rend sze res ség gel kon zul tá ci ós le he tõ sé get biz to sít.

(5) A mi nõ sí tés rõl az in téz mé nyi szer ve ze ti egy ség
 vezetõjének – a gya kor nok szak mai se gí tõ je vé le mé nyét
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is figye lembe vevõ – ja vas la tá ra a mun kál ta tói jo gok gya -
kor ló ja dönt.”

2.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel sõ ok -
ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va la mint a szak in dí tás el já -
rá si rend jé rõl  szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 13.  §-ának (11) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) A fõ is ko lai szin tû ta ná ri szak kép zett ség meg szer -
zé sét köve tõen az adott kép zé si te rü le ten, il let ve szak te rü -
le ten egy ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyu ló
kép zés ben az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott 
kö ve tel mé nyek tel je sí té sé hez leg alább 60, két ta ná ri szak -
kép zett ség meg szer zé sé hez leg alább 90 kre di tet kell
össze gyûj te ni úgy, hogy a ko ráb bi ta nul má nyok az is me -
ret anyag össze ve té sé vel kre di tér ték ként be szá mít ha tók
az zal, hogy az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek hez ren del he tõ kre di tek ér té ke egy ta ná ri
szak kép zett ség ese tén leg alább 30, két ta ná ri szak kép zett -
ség ese tén leg alább 60.”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let

a) 1. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa az in for -
ma ti ka kép zé si te rü le ten ki egé szül a „mo le ku lá ris bi o ni -
ka” szö veg résszel, ne gye dik osz lo pa a „210” szö veg -
résszel,

b) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pá ban a „ta -
kar má nyo zá si-ta kar mány biz ton sá gi mér nö ki” szö veg rész
he lyé be a „ta kar má nyo zá si és ta kar mány biz ton sá gi mér -
nö ki” szö veg rész, az „iro da lom tu do mány” szö veg rész he -
lyé be az „iro da lom- és kul tú ra tu do mány” szö veg rész, a
„nyelv tu do mány (pl. al kal ma zott nyel vé szet, el mé le ti
nyel vé szet szak irá nyok kal)” szö veg rész he lyé be a „nyelv -
tu do mány” szö veg rész, az „an gol nyelv és iro da lom
(pl. an gol el mé le ti és al kal ma zott nyel vé szet szak irá nyok -
kal)” szö veg rész he lyé be az „ang lisz ti ka” szö veg rész, a
„né met nyelv és iro da lom” szö veg rész he lyé be a „né met
nyelv, iro da lom és kul tú ra” szö veg rész, a „fran cia nyelv és 
iro da lom” szö veg rész he lyé be a „fran cia nyelv, iro da lom
és kul tú ra” szö veg rész, az „olasz nyelv és iro da lom” szö -
veg rész he lyé be az „olasz nyelv, iro da lom és kul tú ra szö -
veg rész, a „por tu gál nyelv és iro da lom” szö veg rész he lyé -
be a „por tu gál nyelv, iro da lom és kul tú ra” szö veg rész, a
„ro mán nyelv és iro da lom” szö veg rész he lyé be a „ro mán
nyelv, iro da lom és kul tú ra” szö veg rész, a „spa nyol nyelv
és iro da lom” szö veg rész he lyé be a „spa nyol nyelv, iro da -
lom és kul tú ra” szö veg rész, a „for ma- és kör nye zet ter ve zõ
mér nö ki” szö veg rész he lyé be a „for ma- és vi zu á lis kör -
nye zet ter ve zõ mér nö ki” szö veg rész, a „vé del mi ve ze tés -

tech ni kai rend szer ter ve zõ” szö veg rész he lyé be a „vé del mi 
ve ze tés tech ni kai rend szer szer ve zõ” szö veg rész, a
„klasszi kus ba lett-mû vész” szö veg rész he lyé be a „klasszi -
kus ba lett mû vész” szö veg rész lép,

c) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa az ag rár
kép zé si te rü le ten ki egé szül a „bir tok ren de zõ mér nök” szö -
veg résszel, az ötö dik osz lo pa a „120” szö veg résszel,

d) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa a böl csé -
szet tu do mány kép zé si te rü le ten, a ma gyar alap kép zé si
szak hoz kap cso ló dó an ki egé szül az „al kal ma zott nyel vé -
szet” szö veg résszel, az ötö dik osz lo pa a „120” szö veg -
résszel,

e) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa a böl csé -
szet tu do mány kép zé si te rü le ten, a ma gyar alap kép zé si
szak hoz kap cso ló dó an ki egé szül az „el mé le ti nyel vé szet”
szö veg résszel, az ötö dik osz lo pa a „120” szö veg résszel,

f) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa a böl csé -
szet tu do mány kép zé si te rü le ten, az óko ri nyel vek és kul tú -
rák alap kép zé si szak hoz kap cso ló dó an ki egé szül a
„klasszi ka fi lo ló gia” szö veg résszel, az ötö dik osz lo pa a
„120” szö veg résszel,

g) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa a böl csé -
szet tu do mány kép zé si te rü le ten, a pe da gó gia alap kép zé si
szak hoz kap cso ló dó an ki egé szül a „ne ve lés tu do má nyi”
szö veg résszel, az ötö dik osz lo pa a „120” szö veg résszel,

h) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa a tár sa da -
lom tu do mány kép zé si te rü le ten ki egé szül a „sur vey sta -
tisz ti ka” szö veg résszel, az ötö dik osz lo pa a „120” szö veg -
résszel,

i) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa a mû sza ki
kép zé si te rü le ten, a bio mér nö ki alap kép zé si szak hoz kap -
cso ló dó an ki egé szül a „bio mér nö ki” szö veg résszel, az ötö -
dik osz lo pa a „120” szö veg résszel,

j) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa az or vos-
és egész ség tu do mány kép zé si te rü le ten ki egé szül a „táp -
lál ko zás tu do má nyi” szö veg résszel, az ötö dik osz lo pa a
„120” szö veg résszel,

k) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa a ter mé -
szet tu do mány kép zé si te rü le ten ki egé szül az „anyag tu do -
mány” szö veg résszel, alat ta a „föld tu do mány” szö veg -
résszel, alat ta a „mo le ku lá ris bi o ló gia” szö veg résszel, az
ötö dik osz lo pa a „120” szö veg résszel, alat ta a „120” szö -
veg résszel, alat ta a „120” szö veg résszel,

l) 2. szá mú mel lék le té ben a gaz da ság tu do má nyok kép -
zé si te rü le ten az „sur vey sta tisz ti ka” szö veg rész ha tá lyát
vesz ti,

m) 3. szá mú mel lék le té ben az „er kölcs tan ta nár” szö -
veg rész he lyé be az „eti ka ta nár” szö veg rész lép,

n) 3. szá mú mel lék le te az „új gö rög ta nár/új gö rög- és
nem ze ti sé gi gö rög-ta nár” szö veg rész alatt ki egé szül az
 ,,ó gö rög ta nár” szö veg résszel, az „em ber és tár sa da lom
mû velt ség te rü le ti ta nár” szö veg rész alatt ki egé szül a
„pe da gó gia ta nár” szö veg résszel, az „and ra gó gus ta nár”
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szö veg rész alatt ki egé szül a „könyv tár pe da gó gia-ta nár” 
szö veg résszel,

o) 3. szá mú mel lék le té ben a „pe da gó gia ta nár” szö veg -
rész ha tá lyát vesz ti,

p) 3. szá mú mel lék le té ben a „gaz da ság tu do má nyi kép -
zé si te rü let alap kép zé si szak ja in sze rez he tõ köz gaz dász
szak kép zett sé gek sze rint dif fe ren ci á ló dó köz gaz dász ta -
nár” szö veg rész he lyé be az „el mé le ti gaz da ság tan, ke res -
ke de lem és mar ke ting, pénz ügy és szám vi tel, tu riz -
mus-ven dég lá tás, vál lal ko zá si is me re tek szak irá nyok sze -
rint dif fe ren ci á ló dó köz gaz dász ta nár” szö veg rész lép,

q) 3. szá mú mel lék le té ben a „ze ne mû vé sze ti kép zé si ág 
alap kép zé si szak ja in, il let ve szak irá nya in sze rez he tõ szak -
kép zett sé gek sze rint dif fe ren ci á ló dó ze ne mû vész ta nár”
szö veg rész he lyé be a „ze ne mû vé sze ti kép zé si ág alap kép -
zé si szak ja in, il let ve szak irá nya in sze rez he tõ szak kép zett -
sé gek sze rint dif fe ren ci á ló dó ze ne ta nár” szö veg rész lép,

r) 3. szá mú mel lék le té ben a „gyógy pe da gó gus ta nár”
szö veg rész he lyé be a „gyógy pe da gó gus ta nár3” szö veg -
rész lép, va la mint a láb jegy zet ki egé szül „3 A ta ná ri szak -
kép zett ség a mes ter fo ko za tot adó nem ta ná ri szak kép zett -
ség gel pár hu za mo san vagy an nak meg szer zé se után sze -
rez he tõ két ta ná ri szak kép zett sé get adó kép zés ben. A
gyógy pe da gó gus-ta nár szak kép zett ség bár mely köz is me -
re ti ta ná ri szak kép zett ség gel tár sít ha tó.” szö veg résszel,

s) 3. szá mú mel lék le té ben a 3 láb jegy zet ben a „kom mu -
ni ká ció és mé dia” szö veg rész he lyé be a „kom mu ni ká ció
és mé dia tu do mány” szö veg rész lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel sõ ok -
ta tás ban részt vevõ hall ga tók jut ta tá sa i ról és az ál ta luk fi -
ze ten dõ egyes té rí té sek rõl  szóló 51/2007. (III. 26.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Korm. r.)

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

„h) sa ját be vé tel: a fel sõ ok ta tá si tör vény 125.  §-ának
(3)–(4) be kez dé se sze rin ti té rí té si díj, to váb bá az in téz mé -
nyi sza bály zat ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá si díj, va la -
mint az in téz mény vál lal ko zá si te vé keny sé gé nek ered mé -
nye, gaz da sá gi tár sa ság tól ka pott tá mo ga tás ból szár ma zó
be vé te le, to váb bá a pá lyá zat út ján ki fe je zet ten ösz tön díj fi -
ze té sé re ka pott tá mo ga tás.”;

b) 3.  §-a (1) be kez dés de) pont já ban a „négy” szö veg -
rész he lyé be a „hat” szö veg rész lép;

c) 5.  §-a (1) be kez dé sé ben az „össze sí tett kre tin dex
alap ján kép zett rang sor” szö veg rész he lyé be „össze sí tett
kor ri gált kre di tin dex alap ján kép zett rang sor” szö veg rész
lép;

d) 16.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„e) árva”;
e) 26.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Nem zet kö zi meg ál la po dás vagy a kedvezménytör -

vény alap ján rész kép zés ben részt vevõ nem ma gyar ál lam -
pol gá rok ese té ben az (1)–(5) be kez dés ren del ke zé se it kell

al kal maz ni az zal az el té rés sel, hogy az ado má nyo zott ösz -
tön díj a rész kép zés idõ tar ta má ra szól.”;

f) 29.  §-át meg elõ zõ al cím ben a „(5) be kez dé sé hez”
szö veg rész he lyé be a „(6) be kez dé sé hez” szö veg rész lép;

g) 29.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont já ban az „éves kre -
di tin de xe” szö veg rész he lyé be az „össze sí tett kre di tin de -
xe” szö veg rész lép;

h) 30.  §-ában az „az 5.  § aa) pont ja” szö veg rész he lyé -
be az „a 7.  § aa) pont ja” szö veg rész lép;

i) 33.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A hall ga tói ösz tön díj-tá mo ga tás ese té ben a jo go -
sul ti lét szám az ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû alap kép -
zés ben, mes ter kép zés ben, egye te mi szin tû kép zés ben, fõ -
is ko lai szin tû kép zés ben vagy fel sõ fo kú szak kép zés ben
részt vevõ hall ga tók szá ma. A szá mí tás so rán a 2006. szep -
tem ber 1-je elõtt ta nul má nyo kat kez dett hall ga tó kat leg fel -
jebb a kép zé si idõt nem meg ha la dó szá mú fél év ben le het
figye lembe ven ni.”;

j) 34.  §-a (1) be kez dé sé ben a „7.  § ha) pont ja” szö veg -
rész he lyé be a „7.  § ea) pont ja” szö veg rész lép;

k) 36.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az a hall ga tó, aki
a) 2006. de cem ber 31-je elõtt lé te sí tett hall ga tói jog vi -

szonyt és
aa) költ ség té rí té ses kép zés ben vett részt és a fél év (ok -

ta tá si idõ szak) elsõ nap ján ter hes sé gi-gyer mek ágyi se -
gély ben, gyer mek gon do zá si se gély ben, gyer mek ne ve lé si
tá mo ga tás ban vagy gyer mek gon do zá si díj ban ré sze sült,
vagy

ab) köz is me re ti ta ná ri vagy hit ta nár-ne ve lõ sza kon
egy sza kos ta ná ri ok le vél lel már ren del ke zõ ma gyar ál lam -
pol gár sá gú hall ga tó ként má so dik köz is me re ti ta ná ri szak -
kép zett ség meg szer zé sé re irá nyu ló sza kon az adott ta ná ri
szak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott idõ tar -
tam ban foly tat ta nul má nyo kat, és

b) a fél év (ok ta tá si idõ szak) elsõ nap ján az aa) vagy az
ab) pon tok sze rin ti fel té te lek nek ele get tesz,
azon a sza kon, szak kép zés ben, mely ben e ren de let
hatályba lépése elõtt az aa) vagy az ab) pont alap ján ko ráb -
ban költ ség té rí tés-men tes ség ben ré sze sült, a b) pont sze -
rin ti fél év ben (ok ta tá si idõ szak ban) költ ség té rí tés fi ze té sé -
re nem kö te lez he tõ.”

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se, va la mint a Korm. r.
2.  §-ának (2) be kez dé se.

(6) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az R. 1/A.  §
c) pont ja.

(7) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

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

2007/116. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8935



A Kormány
234/2007. (IX. 4.) Korm.

rendelete

a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali
követelményének teljesítésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, a hi tel in té ze -
tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi
CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.) 235.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a)–b) és k) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján 
az aláb bi a kat ren de li el:

Bevezetõ rendelkezések

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a hi tel in té ze tek re ter jed ki.

(2) E ren de let cél ja, hogy a nyil vá nos ság fe gyel me zõ
ere jé vel ösz tö nöz ze a hi tel in té ze tet stra té gi á ja, koc ká zat -
ke ze lé se, va la mint irá nyí tá si rend sze re fo lya ma tos fe lül -
vizs gá la tá ra és az át lát ha tó ság fo ko zá sá ra.

(3) Az e ren de let ben hasz nált fo gal mak meg ha tá ro zá sát
a Hpt. 2. szá mú mel lék le te, va la mint a Hpt. 137/A.  §-a
(4) be kez dé sé nek a)–c) pont ja tar tal maz za.

2.  §

(1) A hi tel in té zet nek egye di ala pon, a tag ál la mi hi tel in -
té ze ti anya vál la lat és tag ál la mi pénz ügyi hol ding tár sa ság
anya vál la lat össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in -
té zet le ány vál la la tá nak össze vont ala pon a lé nye ges in for -
má ci ó kat – a vé dett és a bi zal mas in for má ció ki vé te lé -
vel – a Hpt. 137/A.  §-a (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mó don és gya ko ri ság gal nyil vá nos ság ra kell hoz nia.

(2) A hi tel in té zet nek az éves nél gya ko ribb nyil vá nos -
ság ra ho za ta li kö te le zett ség vál la lá sa ese tén leg alább az
5.  § b) és e) pont já ban, a 6.  § b) pont já ban és a 10.  §-ban
fog lal ta kat kell nyil vá nos ság ra hoz nia.

(3) Az EU-szin tû hi tel in té ze ti anya vál la lat és az
EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat össze -
vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té zet le ány vál la la -
tá nak a Hpt. 90.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti vál lal ko zá -
sok vo nat ko zá sá ban össze vont ala pon is nyil vá nos ság ra
kell hoz nia az 5., 6. és 10.  §-ban fog lal ta kat.

Kockázatkezelési elvek, módszerek

3.  §

(1) A hi tel in té zet nek a koc ká za ti tí pu sok ra vo nat ko zó an 
nyil vá nos ság ra kell hoz nia a koc ká zat ke ze lé si el ve it, mód -
sze re it.

(2) A nyil vá nos ság ra ho za tal nak ki kell ter jed nie
a) a koc ká za tok ke ze lé sé re szol gá ló stra té gi ák ra és fo -

lya ma tok ra,
b) a koc ká za tok azo no sí tá sát, mé ré sét, fi gye lem mel kí -

sé ré sét biz to sí tó szer ve ze ti egy sé gek és funk ci ók le írá sá ra,
c) a koc ká zat mé ré si és je len té si rend sze rek al kal ma zá si 

kö ré re, és
d) a koc ká zat mér sék lés re és a hi tel koc ká za ti fe de zet al -

kal ma zá sá ra vo nat ko zó sza bály za tok fõ el ve i re és pont ja i -
ra, va la mint a koc ká zat mér sék lés re és a hi tel koc ká za ti fe -
de ze ti esz kö zök ha té kony sá gá nak el len õr zé sé re szol gá ló
stra té gi ák ra és fo lya ma tok ra.

A prudenciális szabályok alkalmazása

4.  §

(1) A hi tel in té zet nek nyil vá nos ság ra kell hoz nia a szám -
vi te li kon szo li dá ció és az össze vont ala pú fel ügye let tõ ke -
kö ve tel mé nyé nek szá mí tá sá hoz kap cso ló dó – a szá mí tás -
ba be vont in téz mé nyi kört érin tõ en fel me rü lõ – el té ré sek
rö vid le írá sát

a) a kon szo li dá ci ó ba tel jes mér ték ben be vont,
b) a kon szo li dá ci ó ba rész le ge sen be vont,
c) a sza va to ló tõ ké bõl le vo nás ra ke rü lõ és
d) az a)–c) pon ton kí vü li egyéb

té te lek sze rin ti cso por to sí tás ban.

(2) Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té -
zet nek nyil vá nos ság ra kell hoz nia az olyan vál lal ko zá sá -
nak a ne vét és sza va to ló tõ ké jé nek az össze gét, amely re – a 
Hpt. 91.  §-ának (3) be kez dé se sze rint – az össze vont ala pú
fel ügye let nem ter jed ki, ha ezen vál lal ko zás sza va to ló tõ -
ké je nem éri el a szék he lye sze rin ti or szág jog sza bá lyai
sze rin ti tõ ke kö ve tel ményt.

(3) Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té -
zet nek nyil vá nos ság ra kell hoz nia, hogy – a hi tel in té zet és
a Hpt. 90.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti vál lal ko zá sok vo -
nat ko zá sá ban – a sza va to ló tõke át adá sá nak és a kö te le -
zett ség vissza fi ze té sé nek nincs aka dá lya.

Szavatoló tõkével kapcsolatos információk

5.  §

A hi tel in té zet nek a sza va to ló tõ ké jé vel össze füg gés ben
nyil vá nos ság ra kell hoz nia

a) az alap ve tõ, a já ru lé kos és a ki egé szí tõ tõ ké jé nek
össze gét,

b) az alap ve tõ tõ ké je po zi tív és ne ga tív össze te võ it,
c) a já ru lé kos tõ ké je po zi tív és ne ga tív össze te võ it,
d) a Hpt. 5. szá mú mel lék let 13. pont ja sze rin ti kor lá to -

zá sok figye lembe véte lével meg ha tá ro zott alap ve tõ és já -
ru lé kos tõ ké jét, va la mint a Hpt. 5. szá mú mel lék let
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14. pont já nak c) al pont já ban meg ha tá ro zott le vo nan dó ér -
té ket, va la mint

e) a Hpt. 5. szá mú mel lék let 17. pont ja sze rin ti ér té ket.

A hitelintézet tõkemegfelelése

6.  §

A hi tel in té zet nek nyil vá nos ság ra kell hoz nia
a) a bel sõ tõ ke meg fe le lés ér té ke lé si fo lya ma tá ra vo nat -

ko zó el ve it és stra té gi á ját, va la mint
b) a ki tett sé gi osz tá lya i ra vo nat ko zó an a Hpt. 76.  §-a

(1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti koc ká za ti ka te gó ri ák
tõ ke kö ve tel mé nyét, ki tett sé gi osz tá lyon kén ti bon tás ban.

7.  §

(1) A hi tel in té zet nek a hi te le zé si és a fel hí gu lá si koc ká -
za tá ra vo nat ko zó an nyil vá nos ság ra kell hoz nia

a) a ké se de lem nek és a hi tel mi nõ ség-rom lás nak a bel sõ 
sza bály za tá ban  való meg kö ze lí té sét,

b) az ér ték vesz té sek el szá mo lá sa és vissza írá sa, a cél -
tar ta lé kok kép zé se és fel hasz ná lá sa meg ha tá ro zá sá ra szol -
gá ló meg kö ze lí té se ket és mód sze re ket,

c) a szám vi te li be szá mí tá sok utá ni ki tett ség ér té kek hi -
te le zé si koc ká zat-mér sék lés figye lembevétele elõt ti össze -
gét és a ki tett ség ér té kek át la gos ér té két ki tett sé gi osz tá -
lyon kén ti bon tás ban,

d) a ki tett sé gek föld raj zi – leg alább or szá gon kén -
ti – meg osz lá sát ki tett sé gi osz tá lyon ként,

e) a ki tett sé gek gaz da sá gi ága zat be li vagy ügy fél ka te -
gó ria sze rin ti meg osz lá sát ki tett sé gi osz tá lyon ként,

f) a ki tett sé gek hát ra le võ fu tam idõ sze rin ti cso por to sí -
tá sát ki tett sé gi osz tá lyon ként,

g) gaz da sá gi ága zat be li vagy ügy fél ka te gó ria sze rin ti
meg osz lás ban össze sít ve

1. a ké se del mes té telt és a hi tel mi nõ ség-rom lást
szen ve dett ki tett sé get,

2. az el szá molt és vissza írt ér ték vesz tést, il let ve
kép zett és fel hasz nált cél tar ta lé kot, kü lön fel tün -
tet ve az adott év ben el szá molt, il let ve kép zett
össze get, és

h) a hi tel mi nõ ség-rom lást szen ve dett és ké se del mes ki -
tett sé ge ket – az el szá molt ér ték vesz té sek kel, il let ve kép -
zett cél tar ta lé kok kal csök kent ve – föld raj zi – leg alább or -
szá gon kén ti – meg osz lás sze rin ti bon tás ban.

(2) Azon ki tett sé gek kel kap cso la to san, ame lyek ese té -
ben hi tel mi nõ ség-rom lás kö vet ke zett be, az el szá molt ér -
ték vesz tés re és a kép zett cél tar ta lék ra vo nat ko zó nyil vá -
nos ság ra ho za talt a kö vet ke zõ meg bon tás sze rint kell tel je -
sí te ni:

a) nyi tó egyen le gek,
b) az adott idõ szak alatt el szá molt ér ték vesz tés, il let ve

kép zett cél tar ta lék,

c) az adott idõ szak alatt vissza írt ér ték vesz tés, il let ve
fel sza ba dí tott vagy fel hasz nált cél tar ta lék, el kü lö ní tet ten
fel tün tet ve az ered mény ki mu ta tást érin tõ té te le ket,

d) az adott idõ szak alatt a ki tett sé gek bõl ere dõ be csült
vár ha tó vesz te sé gek re el szá molt, vissza írt ér ték vesz tést,
il let ve kép zett, fel sza ba dí tott cél tar ta lé kot, ide ért ve a de vi -
za ár fo lyam-el té rés bõl, át ala ku lás ból, le ány vál la la tok
egye sü lé sé bõl, meg szû né sé bõl és a tar ta lé kok kö zöt ti át -
cso por to sí tás ból ere dõ ket is, és

e) a záró egyen le gek.

Sztenderd módszer

8.  §

A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket szten derd mód -
szer rel szá mí tó hi tel in té zet nek a ki tett sé gi osz tá lya i ra vo -
nat ko zó an nyil vá nos ság ra kell hoz nia

a) a koc ká za ti sú lyok meg ha tá ro zá sa kor az ál ta la al kal -
ma zott el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet vagy ex port -
hi tel-ügy nök ség ne vét,

b) a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ke meg ha tá ro -
zá sa kor a ki tett sé gi osz tály ra al kal ma zott el is mert kül sõ
hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet vagy ex port hi tel-ügy nök ség hi tel -
mi nõ sí té sét,

c) a ki bo csá tó ra és a ki bo csá tott ér ték pa pír ra vo nat ko -
zó hi tel mi nõ sí tés nem ke res ke dé si köny vi té te lek re  való
al kal ma zá sá nak be mu ta tá sát, va la mint

d) a ki tett ség ér té ke ket, va la mint az egyes hi tel mi nõ sí -
té si be so ro lá sok hoz tar to zó hi te le zé si koc ká zat-mér sék lé si
mód sze rek al kal ma zá sa utá ni és a sza va to ló tõ ké bõl le vont 
ki tett ség ér té ke ket.

Belsõ minõsítésen alapuló módszer

9.  §

(1) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket bel sõ mi nõ -
sí té sen ala pu ló mód szer rel szá mí tó hi tel in té zet nek nyil vá -
nos ság ra kell hoz nia

a) a bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer al kal ma zá sá -
nak té nyét vagy a mód szer be ve ze té si ütem ter vét,

b) a bel sõ mi nõ sí té si rend szer struk tú rá ját, va la mint a
bel sõ és kül sõ mi nõ sí té sek kö zöt ti kap cso la tot,

c) a bel sõ becs lé sek nek a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett -
ség ér ték meg ha tá ro zá sán kí vü li al kal ma zá sát,

d) a hi te le zé si koc ká zat-mér sék lés el is me ré sé nek és ke -
ze lé sé nek sza bá lya it,

e) a bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer al kal ma zá sá -
hoz szük sé ges vál la lat irá nyí tá si és el len õr zé si kö ve tel mé -
nyek nek  való meg fe le lést, va la mint

f) a Hpt. 76/C.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–e) pont ja sze -
rin ti egyes ki tett sé gi osz tá lyok ér té két.
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(2) Ha a hi tel in té zet a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér -
té ké nek meg ha tá ro zá sá ra sa ját nem tel je sí tés ko ri vesz te -
ség rá ta, ille tõ leg hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ becs lést
al kal maz, ak kor ezen ki tett sé gek ér té két kü lön-kü lön is
nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

(3) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket bel sõ mi nõ -
sí té sen ala pu ló mód szer rel szá mí tó hi tel in té zet nek nyil vá -
nos ság ra kell hoz nia az aláb bi ki tett sé gi osz tá lyok mi nõ sí -
té si fo lya ma tá nak le írá sát:

a) köz pon ti kor mánnyal vagy köz pon ti bank kal szem -
be ni ki tett ség,

b) hi tel in té zet tel vagy be fek te té si vál lal ko zás sal szem -
be ni ki tett ség,

c) vál lal ko zás sal szem be ni ki tett ség, ide ér te a vál lal ko -
zás sal szem be ni vá sá rolt kö ve te lé se ket is,

d) la kos ság gal szem be ni ki tett ség és
e) ré sze se dé sek.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti le írás nak tar tal maz nia kell
a) az egyes ki tett sé gi osz tá lyok ba tar to zó ki tett sé gi al -

osz tá lya it,
b) a nem tel je sí té si  valószínûség becs lé sé re szol gá ló

meg ha tá ro zá so kat, mód sze re ket és ada to kat,
c) az al kal ma zott sa ját nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá tá -

kat, ille tõ leg hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ ket, és
d) a hi te le zé si koc ká zat ke ze lé sé rõl és tõ ke kö ve tel mé -

nyé rõl  szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Hkr.) 69.  §-ának al kal ma zá sát.

(5) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket bel sõ mi nõ -
sí té sen ala pu ló mód szer rel szá mí tó hi tel in té zet nek nyil vá -
nos ság ra kell hoz nia a köz pon ti kor mánnyal, köz pon ti
bank kal, hi tel in té zet tel, be fek te té si vál lal ko zás sal vagy
vál lal ko zás sal szem be ni ki tett sé gi osz tá lyok ra

a) az összes ki tett ség ér té két (köz pon ti kor mánnyal,
köz pon ti bank kal, hi tel in té zet tel, be fek te té si vál lal ko zás -
sal vagy vál lal ko zás sal szem be ni ki tett ség ese tén a fenn -
álló köl csö nök és a le nem hí vott hi tel ke re tek ér té két, ré -
sze se dé sek ese tén a fenn ál ló ér té ket),

b) sa ját nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta becs lés al kal -
ma zá sa ese tén a ki tett ség gel sú lyo zott át la gos sa ját nem -
tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta ér té ket szá za lék ban ki fe jez ve,

c) a ki tett ség gel sú lyo zott át la gos koc ká za ti súlyt, és
d) sa ját hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ al kal ma zá sa ese tén 

a le nem hí vott hi tel ke re te ket, és az egyes ki tett sé gi osz tá -
lyok hoz tar to zó koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két.

(6) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket bel sõ mi nõ -
sí té sen ala pu ló mód szer rel szá mí tó hi tel in té zet nek nyil vá -
nos ság ra kell hoz nia

a) a la kos ság gal szem be ni ki tett sé gek al osz tá lya i ra vo -
nat ko zó an az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott té te le ket, ha
al kal maz ha tó, pool (hal maz) ala pon, vagy

b) a ki tett sé gek elem zé sét (fenn ál ló köl csö nök és le
nem hí vott hi tel ke re tek) a hi te le zé si koc ká zat meg kü lön -
böz te té sé hez ele gen dõ szá mú vár ha tó vesz te ség (EL) ka te -
gó ri á já val, ha al kal maz ha tó, pool (hal maz) ala pon.

(7) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket bel sõ mi nõ -
sí té sen ala pu ló mód szer rel szá mí tó hi tel in té zet nek nyil vá -
nos ság ra kell hoz nia

a) min den egyes ki tett sé gi osz tály ra – és ha le het sé ges,
a la kos ság gal szem be ni ki tett sé gek ese té ben az al osz tá -
lyok ra is – az ér ték vesz tést, és az et tõl  való el té rést a múlt -
be li ta pasz ta la tok alap ján, va la mint

b) azon té nye zõk le írá sát, ame lyek be fo lyá sol ták egy
ko ráb bi vizs gált idõ szak ban a vesz te sé get.

(8) A hi tel in té zet nek nyil vá nos ság ra kell hoz nia az egyes
ki tett sé gi osz tá lya i hoz tar to zó becs lé sei és a tény le ges vesz te -
sé gei egy évre tör té nõ össze ha son lí tá sát. Sa ját nem tel je sí tés -
ko ri vesz te ség rá tát, ille tõ leg hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõ
becs lést al kal ma zó hi tel in té zet nek ezen össze ha son lí tást a
tény le ges nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá tá val, ille tõ leg hi tel -
egyen ér té ke sí té si té nye zõ vel is el kell vé gez ni.

10.  §

A bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szert al kal ma zó hi tel -
in té zet nél a hi te le zé si koc ká zat  miatt fel me rü lõ tõ ke kö ve -
tel mény nyil vá nos ság ra ho za ta la

a) a la kos ság gal szem be ni ki tett ség egyes al osz tá lyai,
b) a ré sze se dé sek ki tett sé gi osz tá lya ese tén

1. a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték el té rõ mód -
szer rel szá mí tott port fó li ói,

2. a tõzs dei rész vény ki tett sé gek, ma gán tõ ke-be fek -
te tés és a meg fele lõen di ver zi fi kált port fó li ók ban
ta lál ha tó nem-tõzs dei rész vény ki tett sé gek, va la -
mint

3. a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról 
 szóló 1996. évi CXII. tör vény, va la mint egyes
sza ko sí tott hi tel in té ze tek rõl  szóló tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2007. évi LI. tör vény 75.  §-ának
(12) be kez dé se sze rin ti át me ne ti ren del ke zés ha -
tá lya alá tar to zó ki tett sé gek

össze sí tett ada ta i ra is vo nat ko zik.

11.  §

A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket bel sõ mi nõ sí té -
sen ala pu ló mód szer rel szá mí tó hi tel in té zet nek nyil vá nos -
ság ra kell hoz nia azon kü lön le ges hi te le zé si ki tett sé gek
össze sí tett ér té két, amely re a Hkr. 30.  §-ának (5) be kez dé -
sét vagy 34.  §-át al kal maz za.

Hitelezésikockázat-mérséklés

12.  §

(1) El is mer he tõ hi tel koc ká za ti fe de ze tet al kal ma zó hi -
tel in té zet nek nyil vá nos ság ra kell hoz nia

a) a mér le gen be lü li és kí vü li net tó sí tás ra al kal ma zott
sza bály za tok fõbb el ve it és pont ja it, va la mint azt, hogy
ezen fe de ze tet mi lyen mér té kig ve szi igény be,

b) a biz to sí té kok ér té ke lé sé re és ke ze lé sé re szol gá ló
sza bály za tok fõbb el ve it és pont ja it,
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c) az el is mert biz to sí té kok fõ tí pu sa it,
d) a ga ran ci át nyúj tó kat és ke zes sé get vál la ló kat és

azok hi tel mi nõ sí té si ka te gó ri á ját a Hkr. 108.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti bon tás ban, va la mint a hi tel de ri va tí va part ne -
rek hi tel mi nõ sí té si ka te gó ri á it,

e) a hi te le zé si koc ká zat-mér sék lés so rán fel me rü lõ
 piaci- vagy hi te le zé si koc ká za ti kon cent rá ci ók kal kap cso -
la tos in for má ci ó kat, és

f) az olyan ki tett sé gek – mér le gen be lü li és kí vü li net tó -
sí tás utá ni – ér té két, ame lyek ese té ben kész fi ze tõ ke zes sé -
get, ga ran ci át vagy hi tel de ri va tí vát vet tek figye lembe.

(2) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket szten derd
mód szer rel szá mí tó hi tel in té zet nek, va la mint azon hi tel in té -
zet nek, amely nem al kal maz sa ját nem tel je sí tés ko ri vesz te -
ség rá ta, ille tõ leg hi tel egyen ér té ke sí té si becs lést, az egyes ki -
tett sé gi osz tá lya i ra vo nat ko zó an nyil vá nos ság ra kell hoz nia
az el is mert pénz ügyi biz to sí té kok és más el is mert hi tel koc ká -
za ti fe de ze tek ál tal – a vo la ti li tá si korrek ciós té nye zõ, va la -
mint a mér le gen be lü li net tó sí tás figye lembe véte lével szá mí -
tott – fe de zett, tel jes ki tett ség ér té ket.

Kereskedési könyv

13.  §

(1) Ke res ke dé si köny vet ve ze tõ hi tel in té zet nek kü -
lön-kü lön nyil vá nos ság ra kell hoz nia a Hpt. 76.  §-a (1) be -
kez dé sé nek 2. és 3. pont ja sze rint szá mí tott, va la mint a
part ner koc ká zat  miatt fel me rü lõ tõ ke kö ve tel mé nyét.

(2) Ha a hi tel in té zet a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar -
tott part ner koc ká zat, po zí ció koc ká zat, va la mint a te vé -
keny ség egé szé ben meg lé võ de vi za ár fo lyam koc ká zat és
áru koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyét bel sõ mo dell mód szer
alap ján szá mít ja ki, ak kor nyil vá nos ság ra kell hoz nia

a) a mo dell al kal ma zá si kö rét, va la mint
b) a ke res ke dé si könyv ve ze té sé re vo nat ko zó jog sza bá -

lyi kö ve tel mé nyek nek  való meg fe le lés mód ját.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti hi tel in té zet nek az egyes
rész port fo li ók ese té ben nyil vá nos ság ra kell hoz nia

a) az al kal ma zott mo dell jel lem zõ it,
b) a rész port fo li ó ra al kal ma zott stressz-teszt le írá sát, és
c) a bel sõ mo dell és mo del le zé si fo lya mat kö vet ke ze -

tes sé gé nek és pon tos sá gá nak utó tesz te lé sé re és jó vá ha -
gyá sá ra al kal ma zott mód sze rek le írá sát.

Kereskedési könyvben nem szereplõ részvények,
pozíciók

14.  §

A ke res ke dé si könyv ben nem sze rep lõ rész vé nyek ben
levõ ki tett sé gek kel kap cso lat ban a hi tel in té zet nek nyil vá -
nos ság ra kell hoz nia

a) a ke res ke dé si szán dék el ha tá ro lá sá nak szem pont ja it, 
be le ért ve a tõ ke nye re sé get és stra té gi ai oko kat, az al kal -
ma zott szám vi te li és ér té ke lé si mód sze re ket, va la mint az
ér té ke lést be fo lyá so ló fõbb fel té te le zé se ket,

b) a mér leg sze rin ti ér té ket, a  valós ér té ket, va la mint a
tõzs dén for gal ma zott esz köz ese tén a  valós ér ték nek a pi a -
ci ér ték tõl  való el té ré sét, ha a két ér ték leg alább tíz szá za -
lék kal el tér egy más tól,

c) a tõzs dei rész vény ki tett sé gek, ma gán tõ ke-be fek te té -
sek és meg fele lõen di ver zi fi kált port fo li ók ban ta lál ha tó
nem-tõzs dei rész vény ki tett sé gek és más ki tett sé gek tí pu -
sát, jel le gét és össze gét,

d) az elõ zõ év ben az ér ték pa pí rok ér té ke sí té sé bõl szár -
ma zó ered mény össze gét, és

e) a tel jes nem re a li zált nye re sé get és vesz te sé get, rej -
tett új ra ér té ke lé si nye re sé get vagy vesz te sé get, va la mint
az alap ve tõ és a já ru lé kos sza va to ló tõke elem ben sze rep lõ
em lí tett össze ge ket.

15.  §

A hi tel in té zet nek nyil vá nos ság ra kell hoz nia a ke res ke -
dé si könyv ben nem sze rep lõ po zí ci ók ka mat koc ká za tá val
kap cso lat ban

a) a ka mat koc ká zat jel le gét és az ez zel kap cso la tos ér -
té ke lé si el ve ket (ide ért ve a köl csö nök elõ tör lesz té sé vel és
a le já rat nél kü li be té tek kel kap cso la tos el ve ket is), va la -
mint a ka mat koc ká zat mé ré sé nek gya ko ri sá gát, és

b) a be vé tel, az üz le ti ér ték vagy a ka mat koc ká zat ke ze -
lé se so rán a hir te len és vá rat lan ka mat láb-vál to zás ha tá sá -
nak mé ré sé re al kal ma zott mu ta tó ala ku lá sát, de vi za nem
sze rin ti bon tás ban.

Mûködési kockázat

16.  §

(1) A hi tel in té zet nek a mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel -
mé nyé vel kap cso lat ban nyil vá nos ság ra kell hoz nia a tõ ke -
kö ve tel mény meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló azon mód sze re -
ket, ame lyek al kal ma zá sá ra jo go sult, va la mint a tõ ke kö ve -
tel mény össze gét.

(2) Ha a hi tel in té zet a mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel -
mé nyét fej lett mé ré si mód szer rel szá mít ja ki, ak kor nyil vá -
nos ság ra kell hoz nia

a) a mód szer le írá sát, ide ért ve a figye lembe vett bel sõ
és kül sõ vesz te ség té nye zõ ket,

b) a koc ká zat csök ken té sé re al kal ma zott – a mû kö dé si
koc ká zat ke ze lé sé rõl és tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló
200/2007. (VII. 30.) Korm. ren de let 9.  §-ában meg ha tá ro -
zott – biz to sí tás vagy koc ká za tot csök ken tõ más jog ügy let
le írá sát.
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(3) Több mód szer együt tes al kal ma zá sa ese tén a hi tel in -
té zet nek nyil vá nos ság ra kell hoz nia az al kal ma zott, kü lön -
bö zõ mód sze rek ha tá lyát és ér vé nyes sé gi kö rét.

Átmeneti és záró rendelkezések

17.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott el -
té rés sel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba az zal, hogy ren -
del ke zé se it elõ ször a 2008. évre vo nat ko zó nyil vá nos ság ra 
ho za ta li kö ve tel mé nyek tel je sí té se kor kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 18.  §-a a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik
na pon lép ha tály ba.

18.  §

A pénz for gal mi szol gál ta tá sok ról és az elekt ro ni kus fi -
ze té si esz kö zök rõl  szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. ren de -
let 14.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) Az ügy fél (bir to kos) nem von hat ja vissza a bank -
kár tya igény be vé te lé vel tör tént fi ze té si mû ve le tét, ki vé ve,
ha a fi ze té si mû ve let tel egy ide jû leg az összeg nem ke rült
meg ha tá ro zás ra.”

19.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak  való meg -
fe le lést szol gál ja: az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2006/48/EK irány el ve (2006. jú ni us 14.) a hi tel in té ze tek
te vé keny sé gé nek meg kez dé sé rõl és foly ta tá sá ról (át dol go -
zott szö veg), XII. mel lék let.

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

A Kormány
235/2007. (IX. 4.) Korm.

rendelete

a robbanóanyagok Közösségen belüli szállítási
okmányáról  szóló határozat rendelkezéseivel

összefüggõ egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
100.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, va la mint a nem -

zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi CXXV. tör -
vény 77.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok for gal ma -
zá sá ról és fel ügye le té rõl  szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de let) 2.  §-ának
5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. szál lí tás: rob ba nó anya gok nak az Eu ró pai Kö zös ség
te rü le tén tör té nõ or szág ha tárt át lé põ moz ga tá sa;”

(2) A Korm. ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ 6. pont tal egé -
szül ki, és a je len le gi 6–12. pon tok szá mo zá sa 7–13. pont ra 
vál to zik:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„6. bel föl di át adás: rob ba nó anyag nak a Ma gyar Köz tár -

sa ság te rü le tén tör té nõ bár mi lyen moz ga tá sa, ki vé ve a te -
lep he lyen tör té nõ moz ga tást;”

2.  §

A Korm. ren de let 4.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A rob ba nó anyag szál lí tá sát és bel föl di át adá sát a
rend õrség en ge dé lye zi. Az en ge délyt szál lí tás ese tén az
Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság (a továb biak ban: ORFK), 
bel föl di át adás ese tén a ké rel me zõ te vé keny sé ge (te lep he -
lye) sze rint te rü le ti leg ille té kes me gyei (bu da pes ti) rend -
õr-fõkapitányság adja ki. A rob ba nó anyag szál lí tá sá ra és
bel föl di át adá sá ra vo nat ko zó biz ton sá gi sza bá lyo kat kü lön 
jog sza bály tar tal maz za.”

3.  §

(1) A Korm. ren de let 6.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[6.  § (1) Rob ba nó anyag gyár tá si, for gal ma zá si, tá ro lá -
si, fel hasz ná lá si, il let ve meg sem mi sí té si mun kát, va la mint
e mun kák irá nyí tá sát nem vé gez he ti az a ter mé sze tes sze -
mély,]

„b) akit ál lam el le ni bûn cse lek mény (Btk. X. fe je zet),
em be ri ség el le ni bûn cse lek mény (Btk. XI. fe je zet), sze -
mély el le ni bûn cse lek mény [Btk. XII. fe je zet I. cím
166–168.  §, 170.  § (2)–(5) be kez dés, 171.  §, III. cím
174.  §, 175.  §, 175/A.  §, 175/B.  §], nemi er kölcs el le ni erõ -
sza kos bûn cse lek mény [Btk. XIV. fe je zet II. cím
197–198.  §, 207.  § (3) be kez dés b) pont], em ber csem pé -
szés (Btk. 218.  §), hi va ta los sze mély el le ni bûn cse lek mény 
(Btk. XV. fe je zet V. cím), köz ve szély oko zás (Btk. 259.  §), 
köz ér de kû üzem mû kö dé sé nek meg za va rá sa (Btk. 260.  §),
ter ror cse lek mény (Btk. 261.  §), nem zet kö zi gaz da sá gi ti la -
lom meg sze gé se (Btk. 261/A.  §), lé gi jár mû, vas úti, vízi,
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köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al -
kal mas jár mû ha ta lom ba ke rí té se (Btk. 262.  §), vissza élés
rob ba nó anyag gal és rob ban tó szer rel (Btk. 263.  §), vissza -
élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel (Btk. 263/A.  §), vissza élés 
ha di tech ni kai ter mék kel és szol gál ta tás sal, ille tõ leg ket tõs
fel hasz ná lá sú ter mék kel (Btk. 263/B.  §), bûn szer ve zet ben
rész vé tel (Btk. 263/C.  §), vissza élés nem zet kö zi szer zõ dés 
ál tal til tott fegy ver rel (264/C.  §), ga ráz da ság (Btk. 271.  §),
ön bí rás ko dás (Btk. 273.  §), vissza élés ká bí tó szer elõ ál lí tá -
sá hoz hasz nált anyag gal (Btk. 283/A.  §), va gyon el le ni
szán dé kos bûn cse lek mény (Btk. XVIII. fe je zet 316–324.  § 
és 326–327.  §), fegy ve re sen el kö ve tett szö kés [Btk. 343.  §
(2) a) pont], fegy ver rel el kö ve tett elöl já ró vagy szol gá la ti
kö zeg el le ni erõ szak [Btk. 355.  § (2) a) pont] el kö ve té se
 miatt el ítél tek, ille tõ leg vele szem ben in téz ke dést al kal -
maz tak, a bün te tés vagy in téz ke dés kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott bûn ügyi nyil ván tar tá sá nak idõ tar ta má ig, de 
leg alább a jog erõs dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ há rom
évig;”

(2) A Korm. ren de let 6.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[6.  § (1) Rob ba nó anyag gyár tá si, for gal ma zá si, tá ro lá -
si, fel hasz ná lá si, il let ve meg sem mi sí té si mun kát, va la mint
e mun kák irá nyí tá sát nem vé gez he ti az a ter mé sze tes sze -
mély,]

„d) aki el len a b) és c) pont ban meg ha tá ro zott bûn cse -
lek mény el kö ve té sé nek meg ala po zott gya nú ja  miatt bün -
te tõ el já rás fo lyik, az el já rás jog erõs be fe je zé sé ig;”

4.  §

A Korm. ren de let 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„23.  § A szál lí tá si en ge dély irán ti ké re lem nek, il let ve a
bel föl di át adá si en ge dély irán ti ké re lem nek tar tal maz nia
kell

a) a rob ba nó anyag szál lí tá sá ban köz re mû kö dõk ter mé -
sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it, ál lam pol gár sá gát, la kó -
he lyét, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ szer ve zet ese tén az an nak azo no sí tá sá hoz szük sé ges
ada to kat, kü lö nö sen meg ne ve zé sét, szék he lyé nek pon tos
cí mét;

b) a szál lí tan dó rob ba nó anyag ke res ke del mi meg ne ve -
zé sét, a kü lön fé le tí pu sok szá mát és mennyi sé gét;

c) a rob ba nó anyag tel jes le írá sát, az azo no sí tást szol gá ló
ada to kat, ide ért ve az azo no sí tá si szá mát is (UN szám);

d) azon ada to kat, ame lyek a for ga lom ba ho za tal ra,
 illetve a rob ba nó anyag ke ze lé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek be tar tá sá hoz szük sé ge sek;

e) a szál lí tá si mó dot és út vo na lat;
f) az in du lás és az ér ke zés ter ve zett idõ pont ját;
g) a cí met, aho vá a rob ba nó anya got kül dik vagy szál lít -

ják;
h) az or szág ha tá ron tör té nõ be lé pés és a ki lé pés he lyé -

nek pon tos meg je lö lé sét.”

5.  §

A Korm. ren de let a kö vet ke zõ új 23/A.  §-sal egé szül ki:
„23/A.  § (1) A bel föl di át adá si en ge dély irán ti ké re lem -

hez csa tol ni kell a ké rel me zõ arra vo nat ko zó iga zo lá sát,
hogy jo go sult pol gá ri rob ban tá si te vé keny ség vég zé sé re,
vagy pol gá ri rob ba nó anyag for gal ma zá sá ra.

(2) A bel föl di át adá si en ge dély irán ti ké re lem ben nem
kell meg je löl ni a 23.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban fog -
lal ta kat.

(3) A bel föl di át adá si en ge dély a ki ál lí tás tól szá mí tott
egy évig ter je dõ ér vé nyes sé gi idõ vel ál lít ha tó ki.

(4) Bel föl di át adás ese tén a rob ba nó anyag át adó já nak
kell be sze rez ni az ille té kes me gyei (bu da pes ti) rend õr-
 fõkapitányság en ge dé lyét.”

6.  §

A Korm. ren de let a kö vet ke zõ új 23/B.  §-sal egé szül ki:
„23/B.  § (1) A rob ba nó anyag szál lí tá sá hoz a szál lít -

mány cím zett jé nek vagy a szál lí tá si en ge dély ké rel me zõ jé -
nek kell be sze rez nie a fo ga dó ál lam ha tó sá gá nak en ge dé -
lyét.

(2) A rob ba nó anyag több ál lam te rü le tén tör té nõ át szál -
lí tá sá hoz a szál lí tá sért fe le lõs nek kell be sze rez nie az érin -
tett ál la mok ha tó sá ga i nak szál lí tá si en ge dé lyét.

(3) E ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rin ti ok mány min -
tát a rob ba nó anya gok szál lí tá sa ese tén al kal maz ni kell, az -
zal, hogy ez nem érin ti a kü lön jog sza bá lyok sze rin ti en ge -
dé lye zé si el já rást.

(4) E ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rin ti okmány -
minta a Kö zös sé gen kí vü li ál la mok te kin te té ben is al kal -
maz ha tó.

(5) A szál lí tá si en ge dély a ki ál lí tá sát kö ve tõ há rom hó -
na pig ér vé nyes.

(6) A szál lí tás, il let ve a rész szál lí tá sok le bo nyo lí tá sá ról
az en ge déllyel ren del ke zõ há rom mun ka na pon be lül kö te -
les ér te sí te ni az en ge délyt ki ál lí tó ha tó sá got.”

7.  §

A Korm. ren de let a kö vet ke zõ új 23/C.  §-sal egé szül ki:
„23/C.  § A bel föl di át adá si en ge délyt és a szál lí tá si en -

ge délyt az el len õr zé sé re jo go sult ha tó ság fel szó lí tá sá ra be
kell mu tat ni. A bel föl di át adá si en ge délyt és a szál lí tá si
 engedélyt a cím zett hez tör té nõ meg ér ke zé sig a rob ba nó -
anyag gal együtt kell szál lí ta ni.”

8.  §

A Korm. ren de let 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:
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„27.  § (1) E ren de let a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó -
anya gok for ga lom ba ho za ta lá ra és fel ügye le té re vo nat ko -
zó ren del ke zé sek har mo ni zá ci ó já ról  szóló, 1993. áp ri lis
5-i 93/15/EGK ta ná csi irány el vé nek  való meg fe le lést szol -
gál ja, az irány elv 10–11. cik ke ki vé te lé vel.

(2) E ren de let a rob ba nó anya gok Kö zös sé gen be lü li
szál lí tá si ok má nyá ról  szóló, 2004. áp ri lis 15-i
2004/388/EK bi zott sá gi ha tá ro zat vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

9.  §

A Korm. ren de let az e ren de let mel lék le te sze rin ti 5. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

10.  §

A biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl  szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) a
kö vet ke zõ cím mel és 14.  §-sal egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának  való megfelelés

„14.  § (1) E ren de let 1. szá mú mel lék le té nek I. ré sze a
kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1683/95/EK ren de le te (1995. má jus 29.) a
ví zu mok egy sé ges for má tu má nak meg ha tá ro zá sá ról, va la -
mint az azt mó do sí tó 334/2002/EK ta ná csi ren de let (a ví -
zum bé lyeg vo nat ko zá sá ban);

b) a Ta nács 333/2002/EK ren de le te (2002. feb ru ár 18.)
az érin tett tag ál lam ál tal el nem is mert úti ok má nyok bir to -
ko sai ré szé re a tag ál la mok ál tal ki adott ví zu mok be il lesz -
té sé re szol gá ló ûr la pok egy sé ges for má tu má ról (a ví zum
el he lye zé sé re szol gá ló kü lön lap vo nat ko zá sá ban);

c) a Ta nács 1030/2002/EK ren de le te (2002. jú ni us 13.)
a har ma dik or szá gok ál lam pol gá rai tar tóz ko dá si en ge dé -
lye egy sé ges for má tu má nak meg ál la pí tá sá ról (a tar tóz ko -
dá si en ge dély – ki vé ve a II/6. és a III/1.4. pont ban fog lalt
tar tóz ko dá si en ge dély – vo nat ko zá sá ban).

(2) E ren de let 1. szá mú mel lék le té nek II. ré sze a kö vet -
ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del -
ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 684/92/EGK ren de le te (1992. már ci us 16.)
az au tó busszal vég zett nem zet kö zi sze mély szál lí tás kö zös
sza bá lya i ról, va la mint az azt mó do sí tó 11/98/EK ta ná csi
ren de let (az au tó busszal vég zett nem zet kö zi sze mély szál -
lí tá si en ge dély vo nat ko zá sá ban);

b) a Ta nács 881/92/EGK ren de le te (1992. már ci us 26.)
a tag ál la mok te rü le té re vagy te rü le té rõl tör té nõ, il let ve a
tag ál la mok te rü le tén át ha la dó, Kö zös sé gen be lü li köz úti
áru fu va ro zá si pi ac ra  való be ju tás ról (a nem zet kö zi köz úti
áru fu va ro zá si en ge dély vo nat ko zá sá ban);

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 484/2002/EK ren -
de le te (2002. már ci us 1.) a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK 
ta ná csi ren de let nek a jár mû ve ze tõi iga zol vány lét re ho zá sa
ér de ké ben tör té nõ mó do sí tá sá ról (jár mû ve ze tõi iga zol -
vány – kö zös sé gi en ge déllyel tör té nõ köz úti áru fu va ro zás -
hoz – vo nat ko zá sá ban);

d) a Ta nács 2252/2004/EK ren de le te (2004. de cem ber
13.) a tag ál la mok ál tal ki ál lí tott út le ve lek és úti ok má nyok
biz ton sá gi jel lem zõ i re és bio met ri kus ele me i re vo nat ko zó
elõ írásokról (a ma gán út le vél, va la mint a hi va ta los út le ve -
lek – dip lo ma ta-, kül ügyi szol gá la ti, ha jós szol gá la ti, szol -
gá la ti – vo nat ko zá sá ban);

e) a Bi zott ság 2004/388/EK ha tá ro za ta (2004. áp ri lis
15.) a rob ba nó anya gok Kö zös sé gen be lü li szál lí tá si ok má -
nyá ról (a rob ba nó anya gok Kö zös sé gen be lü li szál lí tá si ok -
má nya vo nat ko zá sá ban);

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2241/2004/EK ha -
tá ro za ta (2004. de cem ber 15.) a ké pe sí té sek és a szak mai
al kal mas ság át lát ha tó sá gá nak egy sé ges kö zös sé gi ke re té -
rõl (Eu ro pass) (az Eu ro pass fel sõ ok ta tá si ok le vél mel lék let 
vo nat ko zá sá ban);

g) a Bi zott ság C(2005) 409 ha tá ro za ta (2005. feb ru ár
28.) a tag ál la mok ál tal ki ál lí tott út le ve lek ben és úti ok má -
nyok ban al kal ma zott biz ton sá gi jel lem zõk és bio met ri ka
szab vá nya i ra vo nat ko zó mû sza ki elõ írások meg ál la pí tá sá -
ról (a ma gán út le vél, va la mint a hi va ta los út le ve lek – dip lo -
ma ta-, kül ügyi szol gá la ti, ha jós szol gá la ti, szol gá la ti – vo -
nat ko zá sá ban);

h) a Bi zott ság B(2006) 2909 ha tá ro za ta (2006. jú ni us
28.) a tag ál la mok ál tal ki ál lí tott út le ve lek és úti ok má nyok
biz ton sá gi jel lem zõ i re és bio met ri kus ele me i re vo nat ko zó
elõ írások mû sza ki le írá sa i nak meg ál la pí tá sá ról (a ma gán -
út le vél vo nat ko zá sá ban);

i) a tag ál la mok kor má nya i nak a Ta nács ke re té ben ülé -
se zõ kép vi se lõi ál tal el fo ga dott 96/409/KKBP ha tá ro zat
(1996. jú ni us 25.) egy ide ig le nes úti ok mány lét re ho zá sá -
ról (az úti ok mány ként ki adott, út le ve let he lyet te sí tõ biz -
ton sá gi ok má nyok vo nat ko zá sá ban);

j) a Vég re haj tó Bi zott ság SCH/Com-ex(98)57 ha tá ro -
za ta (1998. de cem ber 16.) a meg hí vó le vél, a kö te le zett ség -
vál la ló nyi lat ko zat és a szál lás iga zo lá sá ra szol gá ló har mo -
ni zált for ma nyom tat vány be ve ze té sé rõl (a meg hí vó le -
vél – ma gyar or szá gi be uta zás hoz és tar tóz ko dás hoz – vo -
nat ko zá sá ban);

k) az 1981. jú ni us 23-i Ta nács ke re té ben ülé se zõ tag ál -
la mi kor mány kép vi se lõk nek az egy sé ges for má tu mú út le -
vél be ve ze té sé rõl  szóló ál lás fog la lá sa, va la mint an nak
1982. jú ni us 30-i, 1986. jú li us 14-i, 1995. jú li us 10-i és
2004. jú ni us 8-i mó do sí tá sai (a ma gán út le vél, va la mint a
hi va ta los út le ve lek – dip lo ma ta-, kül ügyi szol gá la ti, ha jós
szol gá la ti, szol gá la ti – vo nat ko zá sá ban);

l) a Ta nács 2000/C 310/01 szá mú ál lás fog la lá sa (2000.
ok tó ber 17.) az út le ve lek és egyéb úti ok má nyok biz ton sá -
gi je le i rõl (a hat hó nap nál hosszabb ér vé nyes sé gi ide jû, rö -
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vid le já ra tú út le ve lek, va la mint az úti ok mány ként ki adott,
út le ve let he lyet te sí tõ biz ton sá gi ok má nyok és a sze mély -
azo no sí tó iga zol vány vo nat ko zá sá ban);

m) a Bi zott ság 93/216/EGK aján lá sa (1993. feb ru ár
25.) az eu ró pai fegy ver tar tá si en ge dély rõl (az eu ró pai lõ -
fegy ver tar tá si en ge dély vo nat ko zá sá ban);

n) a Ta nács 98/376/EK aján lá sa (1998. jú ni us 4.) a
moz gá sá ban kor lá to zott sze mély par ko lá si iga zol vá nyá ról
(a moz gá sá ban kor lá to zott sze mély par ko lá si iga zol vá nya
vo nat ko zá sá ban).

(3) E ren de let 1. szá mú mel lék le té nek II. ré sze a kö vet -
ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 91/439/EGK irány el ve (1991. jú li us 29.) a
ve ze tõi en ge dé lyek rõl, va la mint az azt mó do sí tó
94/72/EK, 96/47/EK, 97/26/EK ta ná csi, 2000/56/EK bi -
zott sá gi és 2003/59/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány el vek (a ve ze tõi en ge dély, az ide ig le nes ve ze tõi en ge -
dély és a nem zet kö zi gép jár mû-ve ze tõi en ge dély vo nat ko -
zá sá ban);

b) a Ta nács 91/477/EGK irány el ve (1991. jú ni us 18.) a
fegy ve rek meg szer zé sé nek és tar tá sá nak el len õr zé sé rõl (az 
eu ró pai lõ fegy ver tar tá si en ge dély vo nat ko zá sá ban);

c) a Ta nács 1999/37/EK irány el ve (1999. áp ri lis 29.) a
jár mû vek nyil ván tar tás ba vé te lé hez kap cso ló dó ok má -
nyok ról (a gép jár mû for gal mi en ge dély vo nat ko zá sá ban);

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és családtag -
jaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz  való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl (az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes ál lam ál lam pol gá ra [EGT-ál lam pol gár] szá má ra ki -
adott tar tóz ko dá si en ge dély, re giszt rá ci ós iga zo lás, az
EGT-ál lam pol gár har ma dik or szág ál lam pol gár sá gá val
ren del ke zõ csa lád tag já nak tar tóz ko dá si kár tyá ja, va la mint
az EGT-ál lam pol gár és csa lád tag ja ré szé re ki adott ál lan dó
tar tóz ko dá si kár tya vo nat ko zá sá ban).”

11.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek II. ré sze a kö vet ke zõ
23. pont tal egé szül ki:

„23. ok mány a rob ba nó anya gok Kö zös sé gen be lü li
szál lí tá sá hoz.”

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek III. ré sze a kö vet ke zõ
1.92. pont tal egé szül ki:

„1.92. anya köny vi ki vo nat, anya könyv.”

12.  §

E ren de let 2007. no vem ber 1-jén lép ha tály ba, és 2007.
de cem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

13.  §

E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg
a) a Korm. ren de let 1.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já -

ban az „a Ha tár õr ség, va la mint” szö veg rész, 25.  §-ának
(3) be kez dé se, va la mint

b) az R. 1. szá mú mel lék le te II. ré szé nek 8. pont ja
ha tá lyát vesz ti.

14.  §

A Korm. ren de let
a) 6.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban a „rend za va rás, 

ve szé lyes fe nye ge tés” szö veg rész he lyé be a „rend za va rás,
ga ráz da ság, ve szé lyes fe nye ge tés” szö veg,

b) 9.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „rob ba nó anyag szál lí -
tá sá val” szö veg rész he lyé be a „rob ba nó anyag szál lí tá sá val 
és bel föl di át adá sá val” szö veg, va la mint

c) 24.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fel hasz ná lá sá ra, va -
la mint szál lí tá sá ra” szö veg rész he lyé be a „fel hasz ná lá sá ra, 
szál lí tá sá ra, va la mint bel föl di át adá sá ra” szö veg
lép.

15.  §

E ren de let a rob ba nó anya gok Kö zös sé gen be lü li szál lí -
tá si ok má nyá ról  szóló, 2004. áp ri lis 15-i 2004/388/EK bi -
zott sá gi ha tá ro zat vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé -
se ket ál la pít ja meg.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 235/2007. (IX. 4.) Korm. ren de let hez

[5. szá mú mel lék let a 191/2002. (IX. 4.) Korm. ren de let hez]

Okmány a robbanóanyagok Közösségen belüli szállításához
[a 93/15/EGK irányelv 9. cikkének (5) és (6) bekezdése]

ROBBANÓANYAGOK KÖZÖSSÉGEN BELÜLI SZÁLLÍTÁSA
(a lõ sze rek ki vé te lé vel)
(az 1993/15/EGK irány elv 9. cik ke)

1. Az en ge dély jel le ge

A le já rat idõ pont ja*:

 Egy sze ri szál lí tás [9. cikk (5) be kez dés]  Több szö ri szál lí tás – meg ha tá ro zott idõ tar tam [9. cikk
(6) be kez dés]

2. Az érin tett sze rep lõk ada tai

2.1. Cím zett ké rel me zõ* 2.2. Szál lí tó

Név:

Cím (ügy in té zé si hely):

Te le fon:

Fax:

E-ma il:

Alá írás:

Név:

Cím (ügy in té zé si hely):

Te le fon:

Fax:

E-ma il:

2.3. Fu va ro zó(k)

Név:

Cím (ügy in té zé si hely):

Te le fon:

Fax:

E-ma il:

Név:

Cím (ügy in té zé si hely):

Te le fon:

Fax:

E-ma il:

Név:

Cím (ügy in té zé si hely):

Te le fon:

Fax:

E-ma il:

3. A rob ba nó anya gok rész le tes le írá sa

UN-szám*
Osz tály/
al osz tály

Ke res ke del mi
név*

CE-je lö lés
(Igen/Nem)

Gyár
címe

Mennyi ség*
Egyéb

in for má ci ók

4. Szál lí tá si ada tok

4.1. Hely és idõ:

In du lás he lye: In du lás idõ pont ja:

Szál lí tás he lye: Vár ha tó ér ke zé si idõ pont:
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4.2. Az út vo nal ál ta lá nos is mer te té se:

Tag ál lam Be lé pé si hely Ki lé pé si hely Szál lí tó esz köz

5. A tran zit tag ál la mok ha tó sá ga i nak en ge dé lyei, be le ért ve a biz ton sá gi azo no sí tást is (pl. pecsét)

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG
ENGEDÉLY
IDÕPONTJA

ENGEDÉLY
SZÁMA

LEJÁRAT
IDÕPONTJA

TRANZITORSZÁGOK
ENGEDÉLY
IDÕPONTJA

ENGEDÉLY
SZÁMA

LEJÁRAT
IDOPONTJA

6. A cím zett tag ál lam ha tó sá gá nak en ge dé lye (be le ért ve a biz ton sá gi azo no sí tást is)

Dá tum:

Az alá író ha tó ság nál be töl tött po zí ció:

......................................................................
(alá írás)

Ma gya rá zó meg jegy zé sek:

1. A rob ba nó anya gok cím zett je töl ti ki a rob ba nó anya gok Kö zös sé gen be lü li szál lí tá sá ra szol gá ló ok mány 1–4. ré szét,
és az ok mányt a cím zett ille té kes ha tó sá gá hoz nyújt ja be en ge dé lye zés cél já ból.

2. A cím zett ille té kes ha tó sá ga en ge dé lyé nek be szer zé sén kí vül (6. rész) a szál lí tá sért fe le lõs sze mély nek ér te sí te nie kell 
a tran zit tag ál la mok és a szár ma zá si tag ál lam ille té kes ha tó sá ga it, ame lyek en ge dé lye szin tén szük sé ges (5. rész). Az
ille té kes ha tó sá gok en ge dé lyei sze re pel het nek ugyan azon az ok má nyon vagy kü lön ál ló ok má nyok gyûj te mé nyé ben.
Az en ge délyt min den eset ben biz ton sá go san azo no sí ta ni kell.

3. Ha a tag ál lam ille té kes ha tó sá ga úgy véli, hogy kü lön le ges biz ton sá gi kö ve tel mé nyek re van szük ség, ak kor az összes
in for má ció elõ ze tes meg adá sa szük sé ges az ok mány ban. Ha az ügy let ben részt ve võ ille té kes ha tó sá gok egyi ke sem
véli úgy, hogy kü lön le ges biz ton sá gi kö ve tel mé nyek re van szük ség, ak kor csak a csil lag gal (*) je lölt ada to kat kell
meg ad ni.

4. Az ok mány nak min den eset ben a ren del te té si hely re  való meg ér ke zé sig kell a rob ba nó anya go kat kí sér nie.
5. ,,A rob ba nó anya gok rész le tes le írá sa” a ke res ke del mi ne vet és/vagy a meg fe le lõ UN szál lí tá si ne vet és bár mi lyen más 

olyan meg fe le lõ in for má ci ót je lent, amely al kal mas a cik kek azo no sí tá sá ra. Egy ér tel mû en je lez ni kell, ha a rob ba nó -
anya gok nem ren del kez nek CE-je lö lés sel.

6. A „Mennyi ség” – meg fe le lõ mó don – a cik kek szá mát vagy a rob ba nó anya gok net tó tö me gét je len ti.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

94/2007. (IX. 4.) FVM
rendelete

a biztonságos takarmányellátás érdekében
az állattenyésztõk részére érvényesíthetõ csekély

összegû (de minimis) támogatás 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.  § (4) be kez dé sé ben 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.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ál lat tar tó: 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 (a továb biak ban: TEÁOR) sze -
rin ti ál lat te nyész té si (TEÁOR A 01.2), ve gyes gaz dál ko -
dá si (TEÁOR A 01.3) és hal gaz dál ko dá si (TEÁOR
B 05.0) te vé keny sé get foly ta tó, a sze mé lyi jö ve de lem adó -
ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény 3.  § 2. pont já ban meg -
ha tá ro zott bel föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély, ide ért ve az
õs ter me lõt és az egyé ni vál lal ko zót, va la mint az EGT te rü -
le tén szék hellyel ren del ke zõ és Ma gyar or szá gon fi ók te -
lep pel ren del ke zõ jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság, aki/amely ele get tett a Tv. sze rin ti re -
giszt rá ci ós kö te le zett sé gé nek;

b) ta kar má nyo zá si célú ga bo na: az 1005 90 00 00 vám -
ta ri fa szám alá tar to zó ku ko ri ca, az 1001 90 99 00 vám ta ri -
fa szám alá tar to zó búza és két sze res, az 1003 00 90 00
vám ta ri fa szá mú ta kar mány ár pa, az 1002 00 00 99 vám ta ri -
fa szá mú rozs, az 1008 90 10 00 vám ta ri fa szá mú tri ti ca le,
az 1004 00 00 99 vám ta ri fa szá mú zab és az 1007 00 90 00
vám ta ri fa szá mú ne mes ci rok;

c) köz tar to zás: az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi CXII.
tör vény 178.  § 20. pont ja sze rin ti fi ze té si kö te le zett ség;

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

e) pénz ügyi in téz mény: a hi tel in té ze tek rõl és pénz ügyi
vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény alap ján
meg ha tá ro zott hi tel in té zet és pénz ügyi vál lal ko zás;

f) köz rak tár: a köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi
XLVIII. tör vény 2.  §-ában meg ha tá ro zot tak sze rint;

g) BUBOR: Bu da pes ti Bank kö zi Fo rint Hi tel ka mat láb,
me lyet a Ma gyar Nem ze ti Bank a hon lap ján tesz köz zé.

2.  §

(1) E ren de let 4.  §-ának (1) és (2) be kez dé se sze rin ti tá -
mo ga tás ra jo go sult az 1.  § a) pont ja sze rin ti ál lat tar tó
(a továb biak ban: igény lõ).

(2) Nem jo go sult tá mo ga tás igény be vé te lé re az az
igény lõ, aki/amely

a) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor csõd-, fel szá mo lá -
si el já rás, vég el szá mo lás vagy vég re haj tá si el já rás alatt áll;

b) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor le járt ese dé kes -
sé gû adó- vagy adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to zá sa van,
ki vé ve, ha szá má ra az adó ha tó ság fi ze té si ha lasz tást vagy
rész let fi ze tést en ge dé lye zett;

c) a hi tel ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en az ál lam ház tar -
tás al rend sze re i bõl, az Eu ró pai Unió elõ csat la ko zá si eszkö -
zeibõl vagy a struk tu rá lis ala pok ból jut ta tott va la mely tá mo -
ga tás sal össze füg gés ben, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt
kö te le zett sé gét neki fel ró ha tó ok ból nem tel je sí tet te.

3.  §

(1) Az igény lõ a búza és két sze res, tri ti ca le, árpa, rozs,
zab ese té ben 2007. au gusz tus 1. és 2007. de cem ber 31. kö -
zött, ku ko ri ca és ne mes ci rok ese té ben 2007. szep tem ber
1. és 2007. de cem ber 31. kö zött köz rak tár ban el he lye zett
ta kar má nyo zá si célú ga bo ná ra a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott mér té kig köz rak tár jegy fe de ze te alap ján pénz ügyi
in téz mény tõl, il let ve köz rak tár tól fel vett éven be lü li le já -
ra tú hi tel hez leg fel jebb ki lenc hó na pos idõ tar tam ra ka mat -
tá mo ga tást, va la mint leg fel jebb ki lenc hó na pos köz rak tá ri
tá ro lá si idõ tar tam ra tá ro lá si tá mo ga tást ve het igény be.

(2) Tá ro lá si tá mo ga tást az igény lõ az 1. szá mú mel lék let
sze rint iga zolt éves ta kar mány ga bo na szük ség le té nek leg -
fel jebb öt ven szá za lé ká ig ve he ti igény be. Az éves ta kar -
mány ga bo na szük ség let meg ha tá ro zá sa ál lat egy ség re
(ÁÉ) ve tít ve tör té nik.

4.  §

(1) A hi tel ka ma ta nem ha lad hat ja meg a min den ko ri ka -
mat meg ál la pí tás idõ pont já ban ér vé nyes há rom ha vi
BUBOR plusz leg fel jebb két szá za lék pon tot, amely hez az
igény lõ a ka mat meg ál la pí tás idõ pont já ban ér vé nyes há -
rom ha vi BUBOR 50%-ának meg fe le lõ össze gû ka mat tá -
mo ga tást ve het igény be.

(2) A hi tel szer zõ dés alap ján a pénz ügyi in téz mény a ka -
ma ton kí vül az üz let sza bály za tá nak meg fe le lõ mér té kû
ren del ke zés re tar tá si ju ta lé kot, ké se del mi ka ma tot és a kö -
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ve te lés ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos költ sé ge ket, va la mint 
a szer zõ dés mó do sí tá si dí jat szá mol hat ja fel.

(3) A tá ro lá si tá mo ga tás mér té ke húsz Ft/ton na/hét. A
tá ro lá si tá mo ga tás szá mí tá sa kor min den meg kez dett tá ro -
lá si hét tel jes hét nek szá mít.

5.  §

(1) Az igény lõ az 1. szá mú mel lék let sze rin ti iga zo lá si
ké rel met négy pél dány ban a szék he lye, il let ve a la kó he lye
sze rint ille té kes me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal hoz (a továb biak ban: MgSzH) nyújt hat ja be.

(2) Az ille té kes me gyei MgSzH a be nyúj tott, 1. szá mú
mel lék let sze rin ti iga zo lá si ké rel men a tá mo ga tá si jo go -
sult sá got iga zol ja, és azt há rom ere de ti pél dány ban leg ké -
sõbb öt mun ka na pon be lül meg kül di az igény lõ ré szé re.

6.  §

(1) A ka mat tá mo ga tást a 2. szá mú mel lék let sze rin ti tá -
mo ga tá si ké rel men nap tá ri ne gyed év re vo nat ko zó an utó -
lag, leg ké sõbb 2008. de cem ber 31-ig le het igé nyel ni a
 Mezõgazdasági és Vi dék fej lesz té si Hi va tal tól (a továb -
biak ban: MVH).

(2) A tá ro lá si tá mo ga tást a 3. szá mú mel lék let sze rin ti tá -
mo ga tá si ké rel men a tá ro lá si idõ szak vé gén, leg ké sõbb 2008. 
de cem ber 31-ig, egy összeg ben le het igé nyel ni az MVH-tól.

(3) A ka mat tá mo ga tás igény lé sé hez az igény lõ nek mel -
lé kel nie kell a pénz ügyi in téz mény vagy a köz rak tár ka mat 
meg fi ze té sé rõl  szóló iga zo lá sát, va la mint elsõ igény lés kor
a hi tel szer zõ dés má so la tát. A ka mat meg fi ze té sé rõl  szóló
iga zo lás nak tar tal maz nia kell az igény lõ ada ta in kí vül a re -
giszt rá ci ós szá mot, a tel jes hi tel dí jat, a ka mat meg ál la pí tás
idõ pont ját, és a min den ko ri ka mat meg ál la pí tás idõ pont já -
ban ér vé nyes há rom ha vi BU BOR-t.

(4) A tá ro lá si tá mo ga tás igény lé sé hez mel lé kel ni kell a
köz rak tár ál tal a tá rolt ta kar má nyo zá si célú ga bo na
mennyi sé gé rõl, a tá ro lás kez dõ és be fe je zõ idõ pont já ról
ki ál lí tott iga zo lást, va la mint elsõ igény lés kor az 5.  §
(2) be kez dé se sze rint iga zolt 1. szá mú mel lék le tet.

7.  §

(1) Az igény lõ ér te sí té se, va la mint a tá mo ga tás fo lyó sí -
tá sa és el len õr zé se so rán az ag rár de mi ni mis ren de let 3. és
4. cik ké ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell el jár ni.

(2) Az MVH a 2. szá mú mel lék let sze rin ti ka mat-, il let -
ve a 3. szá mú mel lék let sze rin ti tá ro lá si tá mo ga tás irán ti
ké rel me ket a ben nük fog lalt ada tok, va la mint a Tv. 26.  §
(1) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti nyil ván tar tá si rend szer
ada tai alap ján el len õr zi.

(3) Az MVH a (2) be kez dés alap ján nyúj tott tá mo ga tás -
ról az igény lõ szá má ra ha tá ro za tot ad ki – ame lyet a tá mo -
ga tás nyúj tó ja és az igény lõ is tíz évig kö te les meg õriz -
ni – és a tá mo ga tást a Tv. 26.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja
sze rin ti nyil ván tar tá si rend szer ben rög zí ti.

(4) A tá mo ga tá si összeg eu ró ra tör té nõ át szá mí tá sa kor a
tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si hó nap já nak elsõ nap ján ér -
vé nyes, az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal köz zé tett, euró át -
vál tá si ár fo lya mot kell al kal maz ni.

(5) Az ag rár de mi ni mis ren de let sze rin ti or szág- vagy
egyé ni ke ret túl lé pé se ese tén az ag rár de mi ni mis ren de let
sza bá lyai alap ján tá mo ga tás nem nyújt ha tó a me zõ gaz da -
sá gi vál lal ko zás ré szé re.

(6) A tá mo ga tás for rá sa a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû Fo lyó ki adá sok és
jö ve de lem tá mo ga tá sok elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám la. A ki fi ze tést az MVH a ke ret szám la ter hé re a
10032000-00287560-00000017 Ag rár tá mo ga tá sok le bo -
nyo lí tá si szám lá ról a for rás ren del ke zés re bo csá tá sát kö ve -
tõ 30 na pon be lül tel je sí ti.

8.  §

(1) Amennyi ben az igény lõ a mel lék le tek sze rin ti adat -
szol gál ta tás so rán va lót lan ada to kat szol gál tat, az ál ta la
igény be vett tá mo ga tás jo go su lat lan tá mo ga tás nak mi nõ -
sül.

(2) A köz rak tá rak a tá ro lá si idõ szak vé gé ig min den hó -
nap 15-éig kö te le sek össze sí tõ je len tés ben tá jé koz tat ni az
ille té kes me gyei MgSzH-t az e ren de let alap ján mûvi, il let -
ve sa ját te le pi tá ro lás ban lévõ ta kar má nyo zá si célú ga bo na
mennyi sé gé rõl a tá ro lá si hely meg je lö lé sé vel. Az össze sí -
tõ ben sze rep lõ ada tok hi te les sé gét az ille té kes me gyei
MgSzH a hely szí nen el len õriz he ti.

9.  §

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

10.  §

Ez a ren de let az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a
cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal -
ma zá sá ról a me zõ gaz da sá gi és ha lá sza ti ága zat ban  szóló,
2004. ok tó ber 6-i 1860/2004/EK bi zott ság ren de let (HL L
325., 2004.10.28., 4. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si
prog ra mot tar tal maz.

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 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelethez

Igazolási kérelem

Benyújtandó:
Az igénylõ székhelye, illetve lakóhelye szerint ille té kes megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz

1. Az igény lõ ada tai

Az igény lõ neve: .................................................................................................................................................................

Címe/szék he lye: ..................................................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szá ma: ...........................................................................................................................................................

Adó szá ma:...........................................................................................................................................................................

Adó azo no sí tó jele: ..............................................................................................................................................................

TEÁOR szám: .....................................................................................................................................................................

2. Nyi lat ko zat az éves ta kar mány ga bo na szük ség let rõl

Ál lat fa jok

Éves ta kar mány ga bo na szük ség let
(ton na)

meg ne ve zé se
mennyi sé ge

(db) ál lat egy ség (ÁE)

Szar vas mar ha

Ser tés

Juh

Ba rom fi

Egyéb ál lat fa jok:

Össze sen:

Az éves ta kar mány ga bo na szük ség let meg ál la pí tá sá nál az új ter més tõl új ter mé sig ter je dõ idõ sza kot (tárgy év jú li us 1-jé -
tõl kö vet ke zõ év jú ni us 30-ig) kell figye lembe ven ni.

Az ál la tok ál lat egy ség re (ÁE) tör té nõ át vál tá sá ra vo nat ko zó táb lá zat:

Két éves nél idõ sebb bika, te hén és más szar vas mar ha fé le hat hó nap nál idõ sebb lófélék 1 ÁE  

Szar vas mar ha fé lék hat hó na pos kor tól két éves korig 0,6 ÁE  

Hat hó na pos nál fi a ta labb szar vas mar ha fé lék 0,4 ÁE  

Juh, kecs ke 0,15 ÁE  

Te nyész ko ca 50 kg fe let ti 0,5 ÁE  

Egyéb ser tés 0,3 ÁE  

To jó tyúk 0,014 ÁE  

Egyéb ba rom fi 0,003 ÁE  

3. Nyi lat ko za tok

Alul írott nyi lat ko zom, hogy

3.1. az ál ta lam kép vi selt jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság nem áll csõd-,
fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt, il let ve vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok;
(a vo nat ko zó rész alá hú zan dó!)
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3.2. le járt köz tar to zás sal nem ren del ke zem;

3.3. a hi tel ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl, az Eu ró pai Unió elõ csat la ko zá si
esz kö ze i bõl vagy a struk tu rá lis ala pok ból jut ta tott va la mely tá mo ga tás sal össze füg gés ben, a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé get tel je sí tet tem.

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az Iga zo lá si ké rel men fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel -
nek.

........................................, 200 ....................... hó ........ nap

................................................

(cég sze rû) alá írás

A támogatásra jogosult takarmányozási célú gabona mennyiségének igazolása

Iga zo lom, hogy az igény lõ ál tal meg ha tá ro zott éves ta kar mány ga bo na mennyi ség meg fe lel a tu laj do ná ban, il let ve bér tar -
tá sá ban lévõ ál lat ál lo má nya ta kar mány szük ség le té nek.

En nek alap ján a 94/2007. (IX. 4.) FVM ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás leg fel jebb ............................ ton na,
azaz ...................................................................................... ton na ta kar má nyo zá si célú ga bo ná ra ve he tõ igény be (éves
ta kar mány ga bo na szük ség let 50%-a).

........................................, 200 ........................... hó ........ nap

..............................................................

me gyei MgSzH ve ze tõ je

2. számú melléklet a 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem
a biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztõk részére érvényesíthetõ csekély összegû

(de minimis) támogatás feltételeirõl  szóló 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet alapján igényelhetõ
kamattámogatáshoz

Benyújtandó:
A tárgynegyedévet köve tõen 

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címére:
H–1385 Budapest 62., Pf. 867

1. Az igény lõ ada tai

Az igény lõ neve: .................................................................................................................................................................

Adó szá ma: - -

Adó azo no sí tó jele: 

Re giszt rá ci ós szá ma: 

Fe le lõs ve ze tõ neve: .......................................................................................................... Tel.: ....................................

Fe le lõs ügy in té zõ neve: ..................................................................................................... Tel.: ....................................
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2. Nyi lat ko za tok

Alul írott nyi lat ko zom, hogy

2.1. az ag rár de mi ni mis tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is mer tem;

2.2. az 1860/2004/EK bi zott sá gi ren de let alap ján a fo lyó pénz ügyi év ben és az elõ zõ há rom éves idõ szak ban ag rár
„de mi ni mis” tá mo ga tást
nem vet tem igény be;*
az aláb bi jog cí me ken, az aláb bi össze gek ben vet tem igény be*

    Jog cím: ............................................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge: ............................... euró

    Jog cím: ............................................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge: ............................... euró

    Jog cím: ............................................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge: ............................... euró

    Jog cím: ............................................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge: ............................... euró

    Jog cím: ............................................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge: ............................... euró

    Jog cím: ............................................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge: ............................... euró

2.3. a 94/2007. (IX. 4.) FVM ren de let alap ján tá ro lá si tá mo ga tást is igé nyel tem/igé nyel ni fo gok/nem igé nye lek*;

2.4. az ál ta lam kép vi selt jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság nem áll csõd-,
fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt, il let ve vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok*;

2.5. le járt köz tar to zás sal nem ren del ke zem;

2.6. a hi tel ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl, az Eu ró pai Unió elõ csat la ko zá si
esz kö ze i bõl vagy a struk tu rá lis ala pok ból jut ta tott va la mely tá mo ga tás sal össze füg gés ben, a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé get tel je sí tet tem.

3. Az igé nyelt ka mat tá mo ga tás össze ge

3.1. A ka mat meg ál la pí tás idõ pont já ban ér vé nyes háromhavi BUBOR mér té ke: ............%.

3.2. A fel vett hi tel meg fi ze tett ne gyed éves ka ma tá nak össze ge (a pénz ügyi in téz mény vagy köz rak tár ál tal ki adott, a
ka mat meg fi ze té sé rõl  szóló és e ké re lem hez csa to lan dó, iga zo lás alap ján): ................................................. Ft
azaz ............................................................................................................ Ft.

3.3. Az igé nyelt ka mat tá mo ga tás össze ge (amely nem ha lad hat ja meg a 3.1. pont ban meg ha tá ro zott ka mat mér ték
alap ján szá mí tott összeg 50%-át): ......................... Ft azaz ................................................... Ft.

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a tá mo ga tá si ké rel men fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel -
nek.

Kelt: ................................. 200 .... ............................... hó ................. nap

.................................................

(cég sze rû) alá írás

Mel lék le tek:

A pénz ügyi in téz mény vagy a köz rak tár ka mat meg fi ze té sé rõl  szóló iga zo lá sa.

A hi tel szer zõ dés má so la ta.

* A nem kí vánt rész át hú zan dó.
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3. számú melléklet a 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem
a biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztõk részére érvényesíthetõ csekély összegû
(de minimis) támogatás feltételeirõl  szóló 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet alapján igényelhetõ tárolási

támogatáshoz

Benyújtandó:
A tárolási idõszak végét köve tõen 

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címére:
H–1385 Budapest 62., Pf. 867

1. Az igény lõ ada tai:

Az igény lõ neve: .................................................................................................................................................................
Adó szá ma: - -
Adó azo no sí tó jele: 
Re giszt rá ci ós szá ma: 
Fe le lõs ve ze tõ neve: .......................................................................................................... Tel.: ....................................
Fe le lõs ügy in té zõ neve: ..................................................................................................... Tel.: ....................................

2. Nyi lat ko za tok

Alul írott nyi lat ko zom, hogy

2.1. az ag rár de mi ni mis tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is mer tem;

2.2. az 1860/2004/EK bi zott sá gi ren de let alap ján a fo lyó pénz ügyi év ben és az elõ zõ há rom éves idõ szak ban ag rár
„de mi ni mis” tá mo ga tást
nem vet tem igény be*;
az aláb bi jog cí me ken, az aláb bi össze gek ben vet tem igény be*

    Jog cím: ............................................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge: ............................... euró
    Jog cím: ............................................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge: ............................... euró
    Jog cím: ............................................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge: ............................... euró
    Jog cím: ............................................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge: ............................... euró
    Jog cím: ............................................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge: ............................... euró
    Jog cím: ............................................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge: ............................... euró

2.3. a 94/2007. (IX. 4.) FVM ren de let alap ján ka mat tá mo ga tást is igé nyel tem/igé nyel ni fo gok/nem igé nye lek*;

2.4. az ál ta lam kép vi selt jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság nem áll csõd-,
fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt, il let ve vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok*;

2.5. le járt köz tar to zás sal nem ren del ke zem;

2.6. a hi tel ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl, az Eu ró pai Unió elõ csat la ko zá si
esz kö ze i bõl, vagy a struk tu rá lis ala pok ból jut ta tott va la mely tá mo ga tás sal össze füg gés ben, a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé get tel je sí tet tem.

3. Az igé nyelt tá ro lá si tá mo ga tás össze ge

Az e tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kelt, a 94/2007. (IX. 4.) FVM ren de let 1. szá mú mel lék le tét ké pe zõ „Iga zo lá si ké re -
lem ben”, va la mint a köz rak tár ál tal a tá rolt ta kar má nyo zá si célú ga bo na mennyi sé gé rõl, a tá ro lás kez dõ és be fe je zõ idõ -
pont já ról ki ál lí tott iga zo lás ban fog lal tak alap ján ..................... t, azaz ................................................................ ton na
ál la ti ta kar mány ................ heti, azaz .................................................. heti köz rak tá ri tá ro lá sá hoz ......................... Ft 
azaz ........................................................................................................... fo rint tá ro lá si tá mo ga tást igé nye lek.

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a tá mo ga tá si ké rel men fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt: ................................. 200... ............................... hó ................. nap

..................................................
(cég sze rû) alá írás

Mel lék le tek:
A 94/2007. (IX. 4.) FVM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek MgSzH ál tal le iga zolt ere de ti pél dá nya.
A köz rak tár ál tal a tá rolt ta kar má nyo zá si célú ga bo na mennyi sé gé rõl, a tá ro lás kez dõ és be fe je zõ idõ pont já ról ki ál lí tott iga zo lás.

* A nem kí vánt rész át hú zan dó.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

95/2007. (IX. 4.) FVM
rendelete

a termelõi csoportokról  szóló
81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi CXIV.
tör vény 10.  § (2) be kez dés b) pont já nak ba) al pont já ban, va -
la mint 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
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 meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ter me lõi cso por tok ról  szóló 81/2004. (V. 4.) FVM
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„f) hi va tal: a Me zõ gaz da sá gi és Szak igaz ga tá si Hi va tal 
ille té kes te rü le ti szer ve.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Ter me lõi cso port tag ja az a me zõ gaz da sá gi vagy er -
dé sze ti alap te vé keny sé get foly ta tó ter mé sze tes sze mély,
jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da -
sá gi tár sa ság (a továb biak ban: ter me lõ) le het, aki (amely) a 
ter me lõi szer ve zõ dés cél já nak meg fe le lõ pi a ci vagy fel -
dol go zó ipa ri ér té ke sí tés re szánt ter mé ket ter mel, és akit
(ame lyet) az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar -
or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si 
rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz -
ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba
vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 18.) Korm. ren de let, il let ve a
hegy köz sé gek adat szol gál ta tá si rend jé rõl  szóló 96/2004.
(VI. 3.) FVM ren de let sze rint nyil ván tar tás ba vet tek.”

3.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A ter me lõi cso port ként tör té nõ el is me rés fel té te le,
hogy a szer ve zet tag lét szá ma leg alább ti zen öt ter me lõ, míg 
a ta gok ál tal meg ter melt, il let ve fel dol go zott, az ál la mi el -
is me rés sel érin tett ter mék ér té ke sí té sé bõl szár ma zó tárgy -

évi ár be vé tel leg alább há rom száz mil lió fo rint le gyen.
Juh-, kecs ke-, nyúl-, strucc- és pré mes ál lat-tar tás, mé hé -
szet, szõ lõ-bor, tök mag, bio ter mék, fa is ko lai, sza po rí tó -
anyag-, er dõ-, bio ener ge ti kai ül tet vény gaz dál ko dás, va la -
mint vi rág- és dísz nö vény ter mesz tés, to váb bá fû szer- és
gyógy nö vény ter mesz tés, il let ve -gyûj tés, tön köly- és du -
rum bú za, va la mint rizs- és do hány ter mesz tés ese té ben pe -
dig a tárgy évi ár be vé tel nek száz mil lió fo rin tot kell el ér nie.

(2) A ter me lõi cso port ter mé sze tes sze mély tag ja i -
tól – az ál la mi el is me rés tár gyát ké pe zõ ter mék ér té ke sí té -
sé bõl – szár ma zó ár be vé te le nem le het ke ve sebb, mint az
összes ár be vé te lé nek tíz szá za lé ka. Ga bo na, ola jos nö vény, 
cu kor ré pa, rizs, te hén tej, ba rom fi- és ser tés te nyész tés, va -
la mint do hány ter mesz tés ese té ben a ter mé sze tes sze mély
ta gok tól szár ma zó ár be vé tel nek el kell ér nie az ér té ke sí té si 
ár be vé tel leg alább há rom szá za lé kát.”

(2) Az R. 5.  § (5) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ mon dat lép:

„(5) Ha a ter me lõi cso port tárgy évi ár be vé te le el há rít ha -
tat lan kül sõ ok (vis ma i or) – kü lö nö sen ter mé sze ti ka taszt -
ró fa (fagy kár, jég kár, aszály kár, ál lat meg be te ge dés
stb.) – kö vet kez té ben je len tõs mér ték ben csök ken, vagy a
ter mé ket in ter ven ci ó ra fel aján lot ták és a ki fi ze tés a tárgy -
évet kö ve tõ év ben tör té nik meg, ak kor kö te les er rõl – a kár
be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül – a hi va tal -
tól, in ter ven ci ós rak tá ro zás ese té ben pe dig a fel aján lás el -
fo ga dá sát kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a Me zõ gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hi va tal tól (a továb biak ban: MVH) iga zo -
lást kér ni.”

4.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § A ter me lõi cso port nak a tag jai ál tal ter melt, az ál la -

mi el is me rés tár gyát ké pe zõ ter mék ér té ke sí té sé bõl – be le -
ért ve a sa ját elõ ál lí tá sú fel dol go zott ter mé kek ér té ke sí té sét 
is – szár ma zó ár be vé te le nem le het ke ve sebb, mint az el is -
me rés sel érin tett ter mék re vagy ter mék cso port ra vo nat ko -
zó ér té ke sí té si ár be vé te lé nek het ven szá za lé ka.”

5.  §

Az R. 7.  § (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) A kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa sá gi for má ban mû kö dõ 
ter me lõi cso port az elõ zõ e ken kí vül is csak ab ban az eset -
ben is mer he tõ el ter me lõi cso port ként, ha a tár sa sá gi szer -
zõ dés ren del ke zik ar ról, hogy]

„a) egyet len tag sem ren del kez het ti zen öt szá za lék fe let -
ti ré sze se dés sel, il let ve sza va za ti jog gal. Ha ugyan azon
ter mé sze tes sze mély több jog cí men is kép vi sel te ti ma gát a
ter me lõi cso port ban, ak kor a ti zen öt szá za lé kos ré sze se dés 
sza bá lyát rá néz ve összes sé gé ben kell al kal maz ni;”
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6.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) Az el is me rés irán ti ké rel met a mi nisz té ri um hoz 

egy ere de ti és nyolc má so la ti pél dány ban kell be nyúj ta ni.
Az el is me rés irán ti ké re lem ezen fe lül elekt ro ni kus úton is
meg küld he tõ a mi nisz té ri um hon lap ján meg adott cím re. A
ké re lem mel kap cso la tos hi ány pót lás be kül dé sé nek ha tár -
ide je 15 mun ka nap.

(2) A mi nisz ter a ter me lõi cso por tok el is me ré se irán ti
ké rel mek el bí rá lá sa cél já ból szak ér tõk bõl álló bi zott ság
(a továb biak ban: bi zott ság) fel ál lí tá sát kez de mé nye zi.

(3) A ké re lem rõl a be nyúj tott do ku men tu mok és a bi -
zott ság ja vas la ta alap ján a mi nisz ter dönt.

(4) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) a mû kö dé si prog ra mot és an nak mel lék le te it;
b) a lé te sí tõ ok irat köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát 

egy pél dány ban;
c) az el is me rést kérõ cég bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te -

lét iga zo ló ha tá ro zat hi te les má so la tát vagy hi te le sí tett
cég ki vo na tát;

d) a ter mék pá lya sze rint ille té kes ter me lõi cso port szö -
vet sé ge, il let ve an nak hi á nyá ban más, a mi nisz té ri um nál
nyil ván tar tás ba vett or szá gos szak mai ér dek ér vé nye sí tõ
szer ve zet (az ille té kes ter mék ta nács, il let ve or szá gos szö -
vet ke ze ti szö vet ség – bio ter me lés ese tén el is mert ökoló -
giai el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve zet) ké re lem re vo nat ko zó
tá mo ga tó ja vas la tát;

e) a ké rel me zõ cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tát ar ról,
hogy

ea) alá ve ti ma gát a nem ze ti és kö zös sé gi el len õr zé sek -
nek, kü lö nös te kin tet tel a köz pén zek meg fe le lõ fel hasz ná -
lá sá ra,

eb) ren del ke zik a gyü mölcs- és zöld ség pi ac kö zös szer -
ve zé sé rõl  szóló, 1996. ok tó ber 28-i 2200/1996/EK ta ná csi
ren de let sze rint a kör nye zet ba rát el já rá sok al kal ma zá sát
elõ se gí tõ tech no ló gi ák kal, mód sze rek kel, va la mint a ta -
gok ál tal meg ter melt áru tá ro lá sá hoz, cso ma go lá sá hoz, ér -
té ke sí té sé hez meg fe le lõ tech ni kai esz kö zök kel, to váb bá,
hogy ké pes el lát ni te vé keny sé ge meg fe le lõ ke res ke del mi
és költ ség ve té si ügy vi te lét.

(5) A mi nisz ter ha tá ro zat ban dönt a ter me lõi cso port ál -
la mi el is me ré sé rõl vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról.

(6) A mi nisz ter a tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ ké rel met ak kor is el uta sít hat ja, ha a ké rel me zõ
egy ko ráb ban már el is mert, mû kö dõ ter me lõi cso port tal
azo nos föld raj zi te rü le ten, az zal azo nos ter mék kör ben kí -
ván ja te vé keny sé gét foly tat ni, és ez ál tal a ter me lõi össze -
fo gás ból ere dõ elõ nyö ket kor lá toz za.

(7) A mû kö dé si prog ram vég re haj tá sát a ter me lõi cso -
port el is me ré sé rõl  szóló jog erõs ha tá ro zat ki adá sát kö ve tõ
hó nap elsõ nap ján meg kell kez de ni. Az el is me ré si ha tá ro -
zat ki adá sát kö ve tõ há rom hó na pon be lül a mû kö dé si prog -
ram alap ján ki kell dol goz ni, el kell fo gad ni és al kal maz ni
kell a ter me lés re, ér té ke sí tés re és kör nye zet vé de lem re vo -
nat ko zó elõ írásokat tar tal ma zó sza bály za to kat.

(8) Az el is mert ter me lõi cso port az 5. és a 6.  §-ban sze -
rep lõ alap fel té te lek nek az el is me rés fenn ma ra dá sát ve szé -
lyez te tõ meg vál to zá sa ese tén, ki vé te le sen kér he ti a mû kö -
dé si prog ram ban fog lal tak mó do sí tá sát, amely nek el fo ga -
dá sá ról – a bi zott ság ja vas la ta alap ján – a mi nisz ter dönt. A 
mû kö dé si prog ram – szak mai in dok lás sal alá tá masz -
tott – mó do sí tá sá ra éven te leg fel jebb egy al ka lom mal, a
be szá mo ló je len tés be nyúj tá sá val egy ide jû leg van le he tõ -
ség. Az elõ ze tesen el is mert ter me lõi cso por tok ra az el is -
me ré si terv vo nat ko zá sá ban ugyan ez a sza bály ér vé nye sül.

(9) Ha a ter me lõi cso port a mû kö dé si prog ram ban vál -
lalt kö te le zett sé ge it nem tel je sí ti, úgy a mi nisz ter leg fel -
jebb há rom hó na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel fel szó lít ja a kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé re és fi gyel mez te ti a nem tel je sí tés
jog kö vet kez mé nye i re. Ha a jog sze rû mû kö dés há rom hó -
na pos ha tár idõ le jár tá ig tör té nõ hely re ál lí tá sa nem le het sé -
ges, a mi nisz ter – a bi zott ság ja vas la ta alap ján – azon nal
vissza von ja az el is me ré si ha tá ro za tot. A há rom hó na pos
ha tár idõ be nem tar tá sa ese tén a mi nisz ter az el is me rés rõl
 szóló ha tá ro za tot vissza von ja.

(10) A mi nisz ter az el is me ré sek rõl, az el uta sí tá sok ról és
az el is me rés vissza vo ná sá ról  szóló ha tá ro za tok ról a mi -
nisz té ri um hon lap ján ad tá jé koz ta tást, va la mint fo lya ma -
to san tá jé koz tat ja az MVH-t.”

7.  §

Az R. 10.  §-ának (6) és (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(6) A ter me lõi cso por tok tár su lá sa ese tén az el is me rés -
re irá nyu ló ké rel met – egyez te tett tar ta lom mal – a tár su lás -
ban részt vevõ ter me lõi cso port mind egyi ké nek 2007.
szep tem ber 30-ig be kell nyúj ta nia, amely ben min den ter -
me lõi cso port nak nyi lat koz nia kell ar ról, hogy ár be vé te le
az ál la mi el is me rést kö ve tõ két tel jes év alatt el éri az 5.  §
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ár be vé tel re vo nat ko zó fel -
té telt. A ké re lem hez a tár su lá si szer zõ dést csa tol ni kell. Az 
ál la mi el is me rést a mi nisz ter – az el is me ré si fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén – a tár su lás ban részt vevõ ter me lõi cso -
por tok nak kü lön adja meg.

(7) Amennyi ben a tár su lás ban részt vevõ ter me lõi cso -
port ár be vé te le az ál la mi el is me ré sét kö ve tõ két év alatt az
5.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ár be vé te li ha tárt kü lön nem
éri el, és az adott szer ve zet a tár su lás ban részt ve võk kel
nem egye sült, a mi nisz ter az el is me rés rõl  szóló ha tá ro za tot 
vissza von ja.”

8.  §

(1) Az R. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál la mi el is me rés fel té te lei be tar tá sá nak el len õr -
zé sé re a mi nisz ter mo ni tor ing rend szert ala kít ki és mû -
köd tet. En nek ke re té ben:
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a) az elõ ze tesen el is mert ter me lõi cso port kö te les a
tárgy évet kö ve tõ év má jus 31. nap já ig az el is me ré si terv
vég re haj tá sá ról a mi nisz té ri um nak a hi va tal út ján írás ban
be szá mol ni;

b) va la mennyi ter me lõi cso port kö te les a tárgy évet kö -
ve tõ év má jus 31. nap já ig a tárgy évi zá ró mér le gét, rö vid
szö ve ges ér té ke lé sét, va la mint e ren de let 1. szá mú mel lék -
le té ben sze rep lõ A) vagy B) adat lap ját és az áru for ga lom
terv- és tény ada ta it a mi nisz té ri um ré szé re a hi va tal út ján
nyom ta tott for má ban meg kül de ni. A je len tés ezen fe lül
elekt ro ni kus úton is meg küld he tõ. A je len tés meg kül dé sé -
nek el mu lasz tá sa az el is me rés vissza vo ná sá nak kez de mé -
nye zé sét von ja maga után.”

(2) Az R. 11.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, va la mint a 11.  § a kö vet ke zõ (4) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(3) A mi nisz té ri um – vagy az ál ta la meg bí zott
szerv – éven te a ter me lõi cso por tok ki vá lasz tott kö ré ben
ál ta lá nos el len õr zést is vé gez úgy, hogy há rom éven te leg -
alább egy al ka lom mal min den ter me lõi cso port el len õr zé -
sé re sor ke rül jön.

(4) A ter me lõi cso port kö te les a cég ada tok ban be kö vet -
ke zett vál to zá sok ról azok be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott ti -
zen öt na pon be lül tá jé koz tat ni a mi nisz té ri u mot.”

9.  §

Az R. 12.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) A 7.  § (3) be kez dé sé nek f) pont ja sze rin ti hoz zá já -
ru lás nem ta gad ha tó meg, ha a tag ki lé pé si szán dé kát a ter -
me lõi cso port nál a tárgy év ok tó ber 31-ig be je len ti, és a ter -
me lõi cso port tal szem ben fenn ál ló szer zõ dé ses kö te le zett -
sé gé nek leg ké sõbb a be je len tést kö ve tõ 90 na pon be lül
ele get tesz. Eb ben az eset ben a ter me lõi cso port a tag sá gi
vi szony meg szû né sé rõl  szóló iga zo lást kö te les 15 na pon
be lül ki ál lí ta ni. A ké se de lem bõl ere dõ ká rért a mu lasz tó
fe lel.”

10.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ adat lap az aláb bi 
sor ral egé szül ki:

„

Elekt ro ni kus cím:

                                          ,,

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba az zal, hogy an nak ren del ke zé se it a fo lya mat -
ban lévõ el já rá sok ese té ben is al kal maz ni kell.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en el is mert cso -
por tok ese té ben az R. 9.  §-ának (7) be kez dé sé ben em lí tett
sza bály za tok ki dol go zá sá nak ha tár ide je 2007. de cem ber 31.

12.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Nem ze ti
Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség ve tés, va -
la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia 
Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló -
su ló, a ter me lõi cso por tok lét re ho zá sá hoz és mû köd te té sé -
hez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM ren de let (a továb -
biak ban: EMOGA R.) 11.  § (4) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) a tá mo ga tá si idõ szak alatt má sod szor kö zöl a ké rel mé -
ben leg alább 10 szá za lék kal na gyobb össze get, úgy az MVH
adott év ben nem fi zet tá mo ga tást az igény lõ ré szé re.”

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
5.  §-ának (3) be kez dé se és 7.  §-ának (5) be kez dé se, va la -
mint az EMOGA R. 11.  §-ának (3) és (5) be kez dé se ha tá -
lyát vesz ti.

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

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1067/2007. (IX. 4.) Korm.

határozata

a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt érintõ
intézkedésrõl

1. A Kor mány a Ma gyar Nem ze ti Üdü lé si Ala pít vány te -
kin te té ben az ala pí tót meg il le tõ jog kör gya kor lá sá ért fe le lõs -
sé a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert je lö li ki.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé vel lép ha tály ba, egy ide -
jû leg a Kor mány (köz)ala pít vá nya i ért fe le lõ sök rõl  szóló
1081/2006. (VIII. 14.) Korm. ha tá ro zat I/h/6. pont ja a ha -
tá lyát vesz ti, I/i/2. pont já nak szö ve ge he lyé be „a Ma gyar
Nem ze ti Üdülési Alapítvány” szöveg lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
1068/2007. (IX. 4.) Korm.

határozata

a Természet- és Társadalombarát Fejlõdésért
Közalapítvány megszüntetésérõl

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  §-ának (3) be -
kez dé se alap ján kez de mé nye zi a Fõ vá ro si Bí ró sá gon
(16.Pk.60808/2000. sz.) a Ter mé szet- és Tár sa da lom ba rát
Fej lõ dé sért Köz ala pít vány (a továb biak ban: Köz ala pít -
vány) meg szün te té sét a köz fel adat más módon történõ
hatékonyabb biztosítása érdekében.

2. A meg szû nõ Köz ala pít vány fel ada ta i nak el lá tá sá ról
– az ille té kes mi nisz te rek út ján – a Kor mány gon dos ko dik
az alábbiak szerint:

a) a tu do má nyos ku ta tás, a köz mû ve lõ dé si, az ok ta tá si
fel ada to kat és a kul tu rá lis ja vak vé del mét az ok ta tá si és
kulturális miniszter,

b) az egész ség ügyi fel ada to kat az egész ség ügyi mi -
nisz ter,

c) a ter mé sze ti és kör nye zet vé del mi fel ada to kat a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi miniszter,

d) a szo ci á lis és fo gyasz tó vé del mi fel ada to kat a szo ci á -
lis és mun ka ügyi miniszter

lát ja el.

3. Fel ha tal maz za a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz tert a bí ró sá gi el já rás meg in dí tá sá nak Kor mány ne vé -
ben tör té nõ kez de mé nye zé sé re és az el já rás ban az alapító
képviseletére.

4. A meg szû nés nap já val, mint mér leg for du ló nap pal a
Köz ala pít vány el ké szí ti a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes 
egyéb szer ve ze tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet 6.  §-a szerinti beszámolóját.

5. A meg szün te tést köve tõen a Köz ala pít vány va gyo -
ná nak szám ba vé te lé re és a hi te le zõk ki elé gí té sé re – a va -
gyon ér té ke ere jé ig –, va la mint a jog utód nél kül meg szû nõ
Köz ala pít vány ira ta i nak jog sza bály sze rint kö te le zõ õr zé -
sé re a Kor mány a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó sá got
je lö li ki. A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter gon -
dos ko dik a – a hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma ra dó – va -
gyon 2. pont alat ti négy mi nisz té ri um kö zöt ti, ve lük egyez -
te tett arány ban tör té nõ fel osz tá sá ról. A nyil vá nos sá got
errõl közleményben, a záró munkálatokról és annak
eredményérõl a Kormányt jelentésben tájékoztatni kell.

A mi nisz té ri um a reá jutó va gyont egyéb be vé tel ként
szá mol ja el és a 2. pont sze rin ti cé lok ra kö te les fordítani.

Fe le lõs: az 1–3. és 5. pon to kért a Mi nisz ter el nö ki 
 Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és a szö veg
 sze rint érin tett miniszterek

Ha tár idõ: azon nal, il let ve fo lya ma tos

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé vel lép ha tály ba, egy ide -
jû leg a Ter mé szet- és Tár sa da lom ba rát Fej lõ dé sért Köz -
ala pít vány lét re ho zá sá ról  szóló 2233/2000. (IX. 29.)
Korm. ha tá ro zat, va la mint a Ter mé szet- és Tár sa da lom ba -
rát Fej lõ dé sért Köz ala pít vány ala pí tó ok ira tá nak mó do sí -
tá sá ról  szóló 2287/2000. (XI. 29.) Korm. és 2143/2002.
(V. 6.) Korm. ha tá ro zat, to váb bá a Kor mány (köz)ala pít vá -
nya i ért fe le lõ sök rõl  szóló 1081/2006. (VIII. 14.) Korm.
ha tá ro zat I/i/2. al pont já ban „a Ter mé szet- és Tár sa da lom -
ba rát Fej lõ dé sért Köz ala pít vány” szö veg rész a ha tá lyát
vesz ti.

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

A Kormány
1069/2007. (IX. 4.) Korm.

határozata

az ENSZ Menekültügyi Fõbiztossága budapesti
adminisztrációs és szolgáltató központjának

elhelyezésérõl

A Kor mány üd vöz li az ENSZ Me ne kült ügyi Fõ biz tos -
ság (a továb biak ban: UNHCR) 2007. jú ni us 12-én ho zott
dön té sét, amely nek ér tel mé ben a szer ve zet új ad mi niszt rá -
ci ós és szol gál ta tó köz pont ját (UNHCR Ad mi nist ra ti ve
and Ope ra ti o nal Sup port Cent re) Bu da pest re te le pí ti.

A Kor mány en nek elõ se gí té se ér de ké ben

1. egyet ért a Bu da pest XIII. ke rü let, Ipoly utca 5/b-c-d
alatt ta lál ha tó, 25440/3 hely raj zi szá mú iro da épü let har -
ma dik, ne gye dik, ötö dik és ha to dik szint je i nek az ENSZ
Me ne kült ügyi Fõ biz tos ság Ad mi niszt rá ci ós és Szol gál ta tó 
Köz pont ja ré szé re tör té nõ, be bú to ro zott in gye nes hasz ná -
lat ba adá sá val (a te rem ga rázs ban meg fe le lõ szá mú par -
kolóhely biz to sí tá sa mel lett); fel ké ri to váb bá a pénz ügy -
mi nisz tert, hogy a hasz ná la ti meg ál la po dás meg kö té se
iránt – a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság út ján – intéz -
kedjen;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: az ENSZ Me ne kült ügyi Fõ biz tos sá gá nak
  köl tö zé si ütem ter ve sze rint
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2. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben
el ren de li a 2007. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta -
lé ká ból 20 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát – az UNHCR bu -
da pes ti el he lye zé se elsõ üte me (egy eme let be bú to ro zá sa
és an nak négy hó na pos fenn tar tá si költ sé gei) ki adá sa i nak
fe de ze té re – a mel lék let sze rint;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, 
hogy a to váb bi há rom eme let bú to ro zá sá nak egy sze ri költ -

sé gét, va la mint a hasz ná lat ba adott iro da te rü let hez kap -
cso ló dó fenn tar tá si költ sé ge ket és köz üze mi dí ja kat (ide
nem ért ve a te le fon- és szá mí tás tech ni kai költ sé ge ket)
2008-tól 10 évig (2017. de cem ber 31-ig) a fe je zet éves
költ ség ve té si ke re té nek ter hé re biz to sít sa.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 10 éven ke resz tül az adott évi költ ség ve tés
 ter ve zé se so rán

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let az 1069/2007. (IX. 4.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség    
Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2007.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség

9 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

 2 Cél elõ irány za tok

232292  1 Köz pon ti lag ke zelt fe je ze ti fel ada tok  

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 2,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 17,3

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –20,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ 

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ



Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség

9 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

 2 Cél elõ irány za tok

232292  1 Köz pon ti lag ke zelt fe je ze ti fel ada tok  20,0

 

 

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/—)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 20,0

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/—) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 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

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 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

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás



2007/116. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 8961



8962 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/116. szám

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. 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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