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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
45/2007. (X. 6.) EüM

rendelete

az állati eredetû élelmiszerekben található
peszticidmaradék megengedhetõ mértékérõl  szóló
34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  § (10) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,
az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a föld mû ve lés ügyi
és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld mû ve lés ügyi és
 vidékfejlesztési mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

Az ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben ta lál ha tó peszticid -
maradék meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 2. szá mú
mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt ki vé te -
lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) A mel lék let 2. pont ja 2007. no vem ber 17-én lép
 hatályba.

(3) A mel lék let 3. pont ja 2007. no vem ber 27-én lép
 hatályba.

(4) Az (5) be kez dés 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(5) Az R. 2. szá mú mel lék let B rész 73. so rá ban a „0,2”
szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(6) Ha tá lyát vesz ti az R. 2. szá mú mel lék let B rész
a) 60–66. so rá ban ta lál ha tó ha tár ér té kek osz lo pa i ban

az „r” szö veg rész,
b) Jel ma gya rá za tá ban az „r A szer ma ra dék ide ig le ne -

sen meg en ge dett ha tár ér té két je lö li, ha az Eu ró pai Unió
nem mó do sít ja, ez az ér ték 2007. jú li us 14-i ha tállyal vég -
le ges sé vá lik.” szö veg rész.

(7) E ren de let 2008. jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti.

(8) Az R. 9.  § a) pont já ban a „2006/62/EK” szö veg rész
he lyé be a „2006/62/EK, 2007/11/EK, 2007/27/EK,
2007/28/EK” szö veg lép.

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

a) a Bi zott ság 2007/11/EK irány el ve (2007. feb -
ruár 21.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK
 tanácsi irány elv egyes mel lék le te i nek az ace ta mip rid, a
 tiakloprid, az ima zo szul fu ron, a me to xi-fe no zid, az S-me -
to lak lór, a mil be mek tin és a tri be nu ron leg ma ga sabb meg -
en ge dett szer ma rad vány szint jei te kin te té ben tör té nõ
 módosításáról, 2. cikk, 4. cikk, II. mel lék let;

b) a Bi zott ság 2007/27/EK irány el ve (2007. má jus 15.)
a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi
irány elv egyes mel lék le te i nek az eto xa zol, az in do xa karb,
a me zo szulf uron, az 1-me til cik lop ro pén, az MCPA és
MCPB, a to lilf lu a nid és a tri ti ko na zol leg na gyobb meg -
engedett szer ma ra dék-kon cent rá ci ó ja (MRL) te kin te té ben 
tör té nõ mó do sí tá sá ról, 2. cikk, 4. cikk, II. mel lék let;

c) a Bi zott ság 2007/28/EK irány el ve (2007. má jus 25.)
a 86/363/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi irány elv egyes
mel lék le te i nek az azo xist ro bin, klór-fe na pir, fol pet, ip ro -
di on, lamb da-ci ha lot rin, ma le in-hid ra zid, me ta la xil-M
és trif lo xist ro bin leg ma ga sabb meg en ge dett szer ma rad -
vány-ha tár ér té kei te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról,
1. cikk, 3. cikk, I. mel lék let.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 45/2007. (X. 6.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék let „A rész” cím alat ti táb lá za ta a kö vet ke zõ 71–73. pont tal egé szül ki:

[Pesz ti cid-ma ra dé kok

Ha tár ér ték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

az 1. szá mú mel lék let ben 0201, 0202, 
0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207,

ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00
és 1602 VTSZ alá tar to zó hús, hús -
készítmény, bel sõ ség és ál la ti zsi ra -

dék ese té ben(1) (4)

az 1. szá mú mel lék let ben 0401 VTSZ
alá tar to zó te hén tej és tel jes te hén tej

ese té ben; a 0401, 0402, 0405 00
és 0406 VTSZ alá tar to zó egyéb élel -
mi sze rek ese té ben, a (2) (4) jegy zet nek

meg fele lõen

az 1. szá mú mel lék let ben az 0407 00
és 0408 VTSZ alá tar to zó friss hé jas

to jás, ma dár to jás és to jás sár gá ja
ese té ben(3) (4)]

„71. ACETAMIPRID
és IM-2-1 bom lás ter mék

hús: 0,05 (*); máj 0,1;
vese: 0,2;
zsír: 0,05 (*); más: 0,05 (*)

0,05 (*) 0,05  (*)

72. METOXIFENOZID 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

73. TIAKLOPRID hús: 0,05;
máj: 0,3;
vese: 0,3;
zsír: 0,05;
más: 0,01 (*)

0,03 0,01 (*)”

2. Az R. 2. szá mú mel lék let „A rész” cím alat ti táb lá za ta a kö vet ke zõ 74–76. pont tal egé szül ki:

[Pesz ti cid-ma ra dé kok

Ha tár ér ték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

az 1. szá mú mel lék let ben 0201, 0202, 
0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207,

ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00
és 1602 VTSZ alá tar to zó hús, hús -
készítmény, bel sõ ség és ál la ti zsi ra -

dék ese té ben(1) (4)

az 1. szá mú mel lék let ben 0401 VTSZ
alá tar to zó te hén tej és tel jes te hén tej

ese té ben; a 0401, 0402, 0405 00
és 0406 VTSZ alá tar to zó egyéb élel -
mi sze rek ese té ben, a (2) (4) jegy zet nek

meg fele lõen

az 1. szá mú mel lék let ben az 0407 00
és 0408 VTSZ alá tar to zó friss hé jas

to jás, ma dár to jás és to jás sár gá ja
ese té ben (3) (4)]

„74. INDOXAKARB, az S
és R izo me rek össze ge ként

hús és ehe tõ bel sõ sé gek
0,01 (*);
zsír: 0,3

tej: 0,02,
tej szín: 0,3

0,01 (*)

75. MCPA, MCPB
ÉS MCPA-TIOETIL,
MCPA-ként ki fe jez ve

0,1 (*);
ehe tõ bel sõ sé gek: 0,5 (*)

0,05 (*) 0,05 (*)

76. TOLILFLUANID
( dimetilamino-szulfotolui-
did ként elem zett to lilf lu a nid, 
to lilf lu a nid ként ki fe jez ve

0,1 (*) 0,02 (*) 0,1 (*)”

3. Az R. 2. szá mú mel lék let „B rész” cím alat ti táb lá za ta a kö vet ke zõ 73. pont tal egé szül ki:

[Pesz ti cid-ma ra dé kok

Ha tár ér ték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

az 1. szá mú mel lék let ben 0201, 0202, 
0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207,

ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00
és 1602 VTSZ alá tar to zó hús, be le -

ért ve a zsírt, hús ké szít mény, bel sõ ség 
és ál la ti zsi ra dék ese té ben

az 1. szá mú mel lék let ben 0401, 0402, 
0405 00 és 0406 VTSZ alá tar to zó tej 

és tej ter mé kek ese té ben

az 1. szá mú mel lék let ben 0407 00 és
0408 VTSZ alá tar to zó friss hé jas to -
jás, ma dár to jás és to jás sár gá ja ese -

té ben]

„73. MALEINSAV-
HIDRAZID

hús (ba rom fi ki vé te lé vel)
0,05
máj (ba rom fi ki vé te lé vel)
0,05
vese (ba rom fi ki vé te lé vel)
0,5
egyéb 0,02 (*)

0,2 0,1”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

112/2007. (X. 6.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló
75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

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.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
ül tet vé nyek kor sze rû sí té sé hez, te le pí té sé hez nyúj tan dó tá -
mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 75/2007. (VII. 27.)
FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  § (1) be kez dé se a
kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„f) ki vá gan dó ül tet vény mé re te: az ügy fél tu laj do ná ban 

vagy tar tós bér le mé nyé ben lévõ meg szün te tés re ke rü lõ ül -
tet vény te rü le te, amely be be le szá mí tan dó a 2004. év tõl
már ki vá gott ül tet vény is.”

2.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § Vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ igény be az

1. szá mú mel lék let ben fel so rolt ül tet vény faj/faj ta szer ke -
zet-vál toz ta tá sa, kor sze rû sí té se ér de ké ben meg lé võ ül tet -
vé nyek új ra te le pí té sé re, ki egé szí tõ jel le gû te le pí té sé re és
új ül tet vé nyek te le pí té sé re (a továb biak ban: te le pí tés re) és
a ter mõ re for du lá sá ig tör té nõ ápo lá sá hoz.”

3.  §

Az R. 4.  § (5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Az 1995 után ál la mi tá mo ga tás sal te le pí tett ül tet vé -
nyek ese tén, a ki vá gás költ sé ge nem szá mol ha tó el a te le -
pí té si költ ség ré sze ként.

(6) Te le pí te ni csak ví rus men tes sza po rí tó anyag gal
 lehet.”

4.  §

Az R. 5.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (8)–(10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) A (6) be kez dés a)–d) és f) pont ja sze rin ti ki adá sok
nem ha lad hat ják meg az összes el szá mol ha tó ki adás 1. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ér té ke it.

(8) A (6) be kez dés e) pont ja sze rin ti ki adá sok nem ha -
lad hat ják meg az összes el szá mol ha tó ki adás 10%-át.

(9) A (6) be kez dés g)–h) pont ja sze rin ti ki adá sok nem
ha lad hat ják meg az összes el szá mol ha tó ki adás 20%-át.

(10) A ki vá gás költ sé ge ak kor ké pez he ti a te le pí tés költ -
ség ré szét, ha a két te vé keny ség ugyan azon te rü le ten va ló -
sul meg.”

5.  §

(1) Az R. 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met éven te, ok tó ber 1.–no vem -
ber 15. kö zött le het be nyúj ta ni a la kó hely/szék hely sze rint
ille té kes Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti
szer vé hez.”

(2) Az R. 6.  § (2) be kez dé sé nek a)–e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:)
„a) a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vány, il let ve az

egyé ni vál lal ko zói iga zol vány hi te les má so la tát;
b) a jegy zõ ál tal ki adott ér vé nyes ül tet vény te le pí té si

en ge délyt;
c) a Fru it VeB Zöld ség-Gyü mölcs Szak ma kö zi Szer ve -

zet ál tal ki ál lí tott tag sá gi iga zo lást;
d) a ter mõ hely al kal mas sá gá nak iga zo lá sát ar ról, hogy

a be te le pí tés re ke rü lõ par cel la öko ló gi a i lag al kal mas a te -
le pí ten dõ gyü mölcs faj szá má ra. Az iga zo lást az Or szá gos
Gyü mölcs Ter mõ hely Ka tasz tert ve ze tõ Érdi Gyü mölcs-
és Dísz nö vény ter mesz té si Ku ta tó Fej lesz tõ Kht. adja ki;

e) a fa is ko la, il let ve a fa is ko lai le ra kat iga zo lá sát a ké -
re lem mel össz hang ban lévõ ví rus men tes sza po rí tó anyag
meg lé té rõl, gyü mölcs faj, faj ta és alany sze rin ti bon tás -
ban;”

(3) Az R. 6.  § (2) be kez dé sé nek h) és i) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:)
„h) az ügy fél nyi lat ko za tát ar ról, hogy az 50 ha alat ti ül -

tet vény ese tén ar ról, hogy egy fel sõ fo kú ker té sze ti vég -
zett sé gû, FVM név jegy zé ki szak ta nács adó szol gál ta tá sa it
igény be ve szi, il let ve 50 ha-t meg ha la dó ül tet vény ese tén
ar ról, hogy egy fel sõ fo kú ker té sze ti szak em bert fog lal koz -
tat a te le pí tés tõl kez dõ dõ en a be ru há zás be fe je zé sé ig;

i) az ül tet vé nyek ha tár vo na la it áb rá zo ló a Me zõ gaz da -
sá gi Par cel la Azo no sí tó Rend szer rõl  szóló 115/2003.
(XI. 13.) FVM ren de let sze rin ti egye di blokk tér ké pet;”
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(4) Az R. 6.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ k)–m) pont tal
egé szül ki:

(A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:)
„k) a Fru it VeB Zöld ség-Gyü mölcs Szak ma kö zi Szer -

ve zet iga zo lá sát ar ról, hogy a te le pí te ni ter ve zett ül tet vény
faj/faj ta szak mai és pi a ci szem pont ból is meg fe le lõ;

l) a Vhr. 27.  § (1) bekezdés d) és f) pont já ban fog lalt
elõ írásokat e ren de let sze rint nem kell al kal maz ni;

m) a ké re lem be nyúj tá sá ra rend sze re sí tett for ma nyom -
tat vá nyon – a Vhr. 27.  § (1) be kez dés e)–f) pont já ban meg -
je lölt tá mo ga tá si összeg ha tár tól füg get le nül – a pénz ügyi
ter vet.”

6.  §

(1) Az R. 8.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A ki fi ze té si ké rel met 2008-tól kez dõ dõ en éven te
a) az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok kal együtt má -

jus 15-ig le het be nyúj ta ni,
b) au gusz tus 1–au gusz tus 31. kö zött a meg va ló sí tott és

má jus ban le je len tett ül tet vé nyek hez kap cso ló dó an to váb bi 
el szá mo lá sok nyújt ha tók be az MVH-hoz.”

(2) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell az ül tet vé -

nyek ter ve zett ha tár vo na la i nak váz raj zát, kül sõ tö rés pont -
ja i nak Egy sé ges Or szá gos Ve tü le ti Rend szer ben leg alább
0,5 mé ter pon tos ság gal meg adott ko or di ná tá i nak fel tün te -
té sé vel.”

7.  §

(1) Az R. 9.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Ha az ügy fél a 4.  § (7) be kez dés c) pont já ban meg -
ha tá ro zott kép zé si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, a tá -
mo ga tá si össze get 20%-kal csök ken te ni kell, ki vé ve, ha a

tá mo ga tá si ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ 30. nap és az
utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ szak elsõ nap ját
meg elõ zõ 30. nap kö zöt ti idõ szak ban nem volt kép zés.”

(2) Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (8) és (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Amennyi ben az üzem ál tal az 1 hek tár ra ve tí tett
me zõ gaz da sá gi szol gál ta tá sok nél kül szá mí tott me zõ gaz -
da sá gi ár be vé tel az ak ti vá lást kö ve tõ elsõ le zárt gaz da sá gi
év ben 30%-ot meg ha la dó an ma rad el az ak ti vá lást kö ve tõ
elsõ gaz da sá gi évre vál lalt 1 hek tár ra jutó ár be vé tel tõl, úgy 
a 30%-ot meg ha la dó csök ken té sen túl szá za lék pon ton ként 
a tá mo ga tá si összeg 5%-át kell vissza fi zet ni.

(9) Amennyi ben az el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer,
hogy az ügy fél az 5. szá mú mel lék let ben vál lalt ön tö zé si
rend szer ki épí té sét nem tel je sí ti a be ru há zás be fe je zé sé ig,
úgy kö te les a már fel vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat -
la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze -
rint vissza fi zet ni.”

8.  §

Az R. 1–5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1–5. szá mú mel lék le te lép.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba úgy, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
ügyek re is al kal maz ni kell.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 4.  § (7) be kez dé sé nek e) pont ja, va la mint a 6.  § 
(2) be kez dé sé nek g) pont ja, ha) és hb) al pont ja.

(3) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon
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
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1. számú melléklet a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelethez

[1. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez]

Támogatásban részesíthetõ ültetvény fajok

Faj

Ma xi má lis faj la gos te le pí té si költ sé gek
(ezer Ft/ha)

Ki vá gan dó ül tet vény
mé re te az új ül tet vény

%-ában
(A ki vá gan dó ültet vény
faj nak nem kell azo nos -
nak len nie a te le pí ten dõ

faj jal)

Te le pí té si tõ szám
(db/ha)

Össze sen Ki vá gás Te le pí tés

alma 4800 1000 3800 min. 200% 1450–2000

alma 6200 1000 5200 min. 200% 2000 fe let ti

kör te 3100 – 3100 – 660–1650

kör te 4600 – 4600 – 1650 fe let ti

cse resz nye 2300 – 2300 – 410–1000

cse resz nye 2900 – 2900 – 1000 fe let ti

meggy 3100 1000 2100 min. 200% 410–800

meggy 3800 1000 2800 min. 200% 800 fe let ti

kaj szi 2300 – 2300 – 410–800

kaj szi 2900 – 2900 – 800 fe let ti

õszi ba rack 3100 800 2300 min. 200% 660 fe let ti

szil va 3200 1000 2200 min. 200% 410–800

szil va 3800 1000 2800 min. 200% 800 fe let ti

sza mó ca 1900 – 1900 – –

mál na 3300 – 3300 – 9000 fe let ti

sze der 2700 – 2700 min. 100% 2500 fe let ti

kösz mé te 3200 – 3200 min. 100% 5000 fe let ti

pi ros ri bisz ke 2800 – 2800 min. 100% 4700 fe let ti

dió 1900 – 1900 – 200 fe let ti

mo gyo ró 1500 – 1500 min. 100% 410 fe let ti

man du la 2100 – 2100 min. 100% 410 fe let ti

bo dza 1500 – 1500 min. 200% 660 fe let ti

spár ga 1500 – 1500 – –

gesz te nye 1900 1900 200 fe let ti

2. számú melléklet a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez]

Kötelezõ termesztésben tartási idõ

Faj
Kö te le zõ ter mesz tés ben tar tás 

a be ru há zás be fe je zé sé tõl
(év)

Tõ szám
(db/ha)

Be ru há zás be fe je zé se
(év)

alma 10 1450–2000 4

alma 10 2000 fe let ti 4

kör te 12 660–1650 5

kör te 10 1650 fe let ti 5
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Faj
Kö te le zõ ter mesz tés ben tar tás 

a be ru há zás be fe je zé sé tõl
(év)

Tõ szám
(db/ha)

Be ru há zás be fe je zé se
(év)

cse resz nye 12 410–1000 5

cse resz nye 12 1000 fe let ti 5

meggy 12 410–800 5

meggy 12 800 fe let ti 5

kaj szi 10 410–800 5

kaj szi 10 800 fe let ti 5

õszi ba rack 10 660 fe let ti 4

szil va 12 410–800 5

szil va 12 800 fe let ti 5

sza mó ca 3 – 1

mál na 4 9000 fe let ti 2

sze der 4 2500 fe let ti 2

kösz mé te 5 5000 fe let ti 2

pi ros ri bisz ke 5 4700 fe let ti 2

dió 15 200 fe let ti 8

mo gyo ró 10 410 fe let ti 4

man du la 10 410 fe let ti 4

bo dza 8 660 fe let ti 2

spár ga 5 – 1

gesz te nye 200 200 fe let ti 8

3. számú melléklet a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelethez

[3. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez]

Elvárt hozam

Faj
Elv árt ho za mok a ter mõ re for du lás utá ni 

3 év át la gá ban (t/ha)
Te le pí té si tõ szám

(db/ha)

alma 30 1450–2000

alma 40 2000 fe let ti

kör te 25 660–1650

kör te 30 1650 fe let ti

cse resz nye 10 410–1000

cse resz nye 10 1000 fe let ti

meggy 12 410–800

meggy 12 800 fe let ti

kaj szi 15 410–800

kaj szi 15 800 fe let ti

õszi ba rack 20 660 fe let ti

szil va 25 410–800

szil va 25 800 fe let ti

sza mó ca 15 –

mál na 7 9000 fe let ti

sze der 12 2500 fe let ti
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Faj
Elv árt ho za mok a ter mõ re for du lás utá ni 

3 év át la gá ban (t/ha)
Te le pí té si tõ szám

(db/ha)

kösz mé te 10 5000 fe let ti

pi ros ri bisz ke 10 4700 fe let ti

dió 3 200 fe let ti

mo gyo ró 2 410 fe let ti

man du la 3,5 410 fe let ti

bo dza 8 660 fe let ti

spár ga 5 –

kör te 5 1650 fe let ti

gesz te nye 3,5 200 fe let ti

4. számú melléklet a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelethez

[4. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez]

Legkisebb támogatható ültetvényméret

Faj
Leg ki sebb tá mo gat ha tó 

par cel la mé ret (ha)
Leg ki sebb tá mo gat ha tó 

ül tet vény mé ret (ha)
Te le pí té si tõ szám

(db/ha)

alma 0,5 5 1450–2000

alma 0,5 5 2000 fe let ti

kör te 0,5 5 660–1650

kör te 0,5 5 1650 fe let ti

cse resz nye 0,5 3 410–1000

cse resz nye 0,5 3 1000 fe let ti

meggy 0,5 5 410–800

meggy 0,5 5 800 fe let ti

kaj szi 0,5 3 410–800

kaj szi 0,5 3 800 fe let ti

õszi ba rack 0,5 3 660 fe let ti

szil va 0,5 3 410–800

szil va 0,5 3 800 fe let ti

sza mó ca 0,5 0,5 –

mál na 0,5 0,5 9000 fe let ti

sze der 0,5 0,5 2500 fe let ti

kösz mé te 0,5 0,5 5000 fe let ti

pi ros ri bisz ke 0,5 2 4700 fe let ti

dió 0,5 3 200 fe let ti

mo gyo ró 0,5 1 410 fe let ti

man du la 0,5 2 410 fe let ti

bo dza 0,5 2 660 fe let ti

spár ga 0,5 0,5 –

gesz te nye 0,5 2 200 fe let ti
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5. számú melléklet a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelethez

[5. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez]

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Az ügy fél elõ ze tesen vagy
vég le ge sen el is mert zöld -
ség-gyü mölcs TÉSZ, vagy
vég le ge sen el is mert ter me -
lõi cso port tag ja

TÉSZ-tag ság iga zo lás, a
ter me lõi cso port te vé keny -
sé gé rõl és az ügy fél tag sá -
gá ról  szóló iga zo lás

10

A fagy- és jég kárt szen ve -
dett ül tet vé nyek új ra te le pí -
té se, pót lá sa (leg fel jebb
a ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ év ben ke let ke zett
 károk ese té ben)

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal iga zo lá sa
 arról, hogy a kár a ké rel me -
zett te rü let leg alább 50%-át
érin ti

10

A ter ve zett be ru há zás tel jes
te rü le tén ki épí tett ön tö zõ
rend szer van, vagy leg ké -
sõbb a be ru há zás be fe je zé -
sé ig vál lal ja an nak
ki épí té sét

Nyi lat ko zat 15

Össze sen: max. 35

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ 12 hó nap át lag lét szá -
má nak szint en tar tá sa
(leg alább 1 fõ)

8

A ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ 12 hó nap át lag lét szá -
má hoz ké pest a
fog lal koz ta tot tak szá má nak
bõ ví té se a fej lesz tés 
ha tá sá ra

Igé nyelt tá mo ga tás össze -
ge/új mun ka he lyek szá ma

0–25 000 000 Ft/új mun ka -
hely

16

25 000 001–50 000 000
Ft/új mun ka hely

14

50 000 001–75 000 000
Ft/új mun ka hely

12

75 000 001–100 000 000
Ft/új mun ka hely

10

100 000 001–125 000 000
Ft/új mun ka hely

8

125 000 001–150 000 000
Ft/új mun ka hely

6

150 000 001–175 000 000
Ft/új mun ka hely

4

175 000 001 Ft/új mun ka -
hely fe lett

2
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

Az ügy fél részt vesz az ag -
rár-kör nye zet gaz dál ko dá si
prog ram ban

7

A meg va ló sí tás he lye

Hát rá nyos hely ze tû tér ség -
ben van

6

Ha az ügy fél nem ter mé sze -
tes sze mély

A he lyi Ci gány Ki sebb sé gi
Ön kor mány zat vagy Or szá -
gos Ci gány Ön kor mány zat
nyi lat ko za ta ar ról, hogy tá -
mo gat ja a be ru há zást

Nyi lat ko zat 3

Nõk fog lal koz ta tá sa A fog lal koz ta tot tak szá má -
nak több mint 50%-a nõ

Nyi lat ko zat 3

A fog lal koz ta tot tak szá má -
nak 20–50%-a nõ

Nyi lat ko zat 2

A fog lal koz ta tot tak szá má -
nak ke ve sebb, mint 20%-a
nõ

Nyi lat ko zat 1

Csök kent mun ka ké pes sé gû
fog lal koz ta tá sa

Nyi lat ko zat 2

Ha az ügy fél ter mé sze tes
sze mély

Az ügy fél nõ 3

Az ügy fél roma szár ma zá sú Nyi lat ko zat 3

Az ügy fél csök kent mun ka -
ké pes sé gû

Nyi lat ko zat 2

Össze sen: max. 45

PÉNZÜGYI TERV

A vál lal ko zás pénz ügyi ter -
vé nek ko he ren ci á ja

Sa ját tõke vál to zá sa a be ru -
há zás idõ tar ta ma alatt

1

Sa ját tõke vál to zá sa a mû -
köd te té si idõ szak alatt

2

Vál la lat ér té ke lés A vál lal ko zás pénz ügyi táb lá já ban fel tün te tett bá zis ada ta i nak össze ve té se
re fe ren cia ada tok kal:

Ter me lé si ér ték ará nyos
 jövedelmezõség

2

Adó zás elõt ti ered mény 1

Be fek te tett esz kö zök ér té ke 1

Brut tó ter me lé si ér ték 1

Lik vi di tás 1

Pénz ügyi terv va ló ság tar ta -
lom vizs gá la ta

Pénz ügyi táb la ada ta i nak re fe ren cia ada tok kal tör té nõ össze ve té se mû köd te tés alatt:

Ter me lé si ér ték ará nyos jö -
ve del me zõ ség

2

Adó zás elõt ti ered mény 1

Brut tó ter me lé si ér ték 1

Be fek te tett esz kö zök ér té ke 1

Lik vi di tás 1
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

Pénz ügyi terv üze mel te té si- 
ha té kony sá gi vizs gá la ta

Az üzem ál tal az 1 hek tár ra
jutó me zõ gaz da sá gi szol gál -
ta tá sok nél kül szá mí tott me -
zõ gaz da sá gi ár be vé tel a
bá zis év hez ké pest az ak ti -
vá lást kö ve tõ elsõ gazda -
sági évre néz ve nõ, ak kor
5 szá za lék pon ton kén ti
 növekedésre 1 pont, de
 maximum 5 pont ad ha tó

5

Össze sen: max. 20

Mind össze sen: max. 100
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A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint a pénzügyminiszter

83/2007. (X. 6.) GKM–PM
együttes rendelete

a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteirõl,
valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének

és alkalmazásának alapvetõ szabályairól

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vtv.) 88.  § (2) be kez dés 4. pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont jában, a pénzügy -
miniszter fel adat- és hatáskö rérõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

I. Fe je zet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed

a) a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za tot mû köd te tõ
vas úti tár sa ság ra (a továb biak ban: pályahálózat-mûköd -
tetõ),

b) a Vas úti Pá lya ka pa ci tás-el osz tó Szer ve zet re (a to -
váb bi ak ban: VPSZ),

c) a hoz zá fé rés re jo go sult ra [Vtv. 53.  § (1) be kez dés],
va la mint

d) a vas úti igaz ga tá si szerv re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) alap szol gál ta tás díja: a Vtv. 3. szá mú mel lék let

I. pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá sért fi ze ten dõ díj;
b) díj meg ál la pí tó szer ve zet:
ba) a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za tot mûköd tetõ 

pá lya vas úti tár sa ság,
bb) a nyílt hoz zá fé ré sû sa ját célú vas úti pá lya há ló za tot

mû köd te tõ, de vál lal ko zó vas úti te vé keny sé get nem vég zõ
vas úti tár sa ság,

bc) a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za tot mûköd tetõ 
in teg rált vas úti tár sa ság (a továb biak ban: in teg rált vas úti
tár sa ság) ese tén a VPSZ;

c) já ru lé kos szol gál ta tás díja: a Vtv. 3. szá mú mel lék let
II. pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá sért fi ze ten dõ díj;

d) ki egé szí tõ szol gál ta tás díja: a Vtv. 3. szá mú mel lék -
let III. pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá sért fi ze ten dõ
díj;

e) mel lék szol gál ta tás díja: a Vtv. 3. szá mú mellékle t
IV. pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tás díja.

II. Fejezet

DÍJSZABÁSI RENDSZER

A díjszabási rendszer alapelvei

3.  §

(1) A díj meg ál la pí tó szer ve zet biz to sít ja, hogy
a) a Vtv. 55.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott díj sza -

bá si rend szer a vas úti pá lya há ló zat egé szé re vo nat ko zó an
azo nos el ve ken ala pul jon,



b) a fi ze tett, il let ve el szá molt há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak
azo no sak le gye nek az adott me net ren di évre vo nat ko zó
Há ló za ti Üz let sza bály zat ban köz zé tett hálózat-hozzáfé -
rési dí jak kal.

(2) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a vas úti pá lya há ló zat
fenn tar tá sá nak (kar ban tar tás, fel újí tás, fej lesz tés) cél já ra
igény be vett pá lya há ló zat-ka pa ci tá so kért leg fel jebb az
alap szol gál ta tás és a já ru lé kos szol gál ta tás dí ját számít -
hatja fel a hoz zá fé rés re jo go sult szá má ra.

(3) Az arány ta lan sá gok el ke rü lé se ér de ké ben az alap -
szol gál ta tás és a já ru lé kos szol gál ta tás dí ját, va la mint
a Vtv. 55.  § (9)–(10) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott egye di
fel árat éssze rû nagy sá gú for ga lom ra és idõ tar tam ra vo nat -
ko zó an át la gol ni le het, azon ban az át la golt díj mér té ké nek
arány ban kell áll nia az érin tett szol gál ta tá sok in do kolt
költ sé ge i vel és rá for dí tá sa i val.

(4) A díj struk tú ra ki ala kí tá sá nak alap jai az aláb bi ak
 lehetnek:

a) a ki lo mé ter-tel je sít mény,
b) a vo nat össze té te le,
c) a se bes ség,
d) a ten gely ter he lés,
e) a vas úti pá lya há ló zat igény be vé te lé nek mér té ke,
f) a vas úti pá lya há ló zat igény be vé te lé nek idõ pont ja,

va la mint
g) a vas úti pá lya há ló zat igény be vé te lé nek idõ tar ta ma.

A hálózat-hozzáférési díjak meghatározása

4.  §

(1) A há ló zat-hoz zá fé ré si díj ele mei:
a) az alap szol gál ta tás díja,
b) a já ru lé kos szol gál ta tás díja,
c) a ki egé szí tõ szol gál ta tás díja,
d) a mel lék szol gál ta tás díja.

(2) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a há ló zat-hoz zá fé ré si
 díjat az adott me net ren di évre elõ re ha tá roz za meg az utol -
só le zárt üz le ti év tény le ges in do kolt költ sé gei és rá for dí tá -
sai alap ján. In do kolt költ ség nek és rá for dí tás nak az adott
tech no ló gi ai-szol gál ta tá si szint biz to sí tá sá hoz fel tét le nül
szük sé ges azon költ sé gek és rá for dí tá sok te kint he tõk,
ame lye ket a pi a con nem le he tett vol na ala cso nyabb áron
be sze rez ni.

(3) Az alap szol gál ta tás díja meg egye zik a szol gál ta tás
nyúj tá sá nak egy vo nat ra esõ, a pá lya há ló zat-mû köd te tõ nél 
fel me rü lõ in do kolt köz vet len költ sé gei és rá for dí tá sai
össze gé vel, amely be a VPSZ ré szé re fi ze tett meg bí zá si díj
is be le tar to zik.

(4) A já ru lé kos szol gál ta tá sok dí já nak meg ha tá ro zá sa
so rán a díj meg ál la pí tó szer ve zet figye lembe ve szi a vas úti
szol gál ta tá sok ver seny hely ze tét, de a díj nak leg alább a
szol gál ta tás nyúj tá sá val kap cso lat ban a pályahálózat-

 mûködtetõnél fel me rü lõ va la mennyi in do kolt költ ség re és
rá for dí tás ra fe de ze tet kell biz to sí ta nia.

(5) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a ki egé szí tõ és mel lék -
szol gál ta tá sok dí ját

a) ha a szol gál ta tást ki zá ró lag a pályahálózat-mûköd -
tetõ nyújt ja, ak kor a szol gál ta tás tény le ges ki hasz nált sá gi
szint je alap ján szá mí tott in do kolt költ sé gek és rá for dí tá sok 
alap ján,

b) több szol gál ta tó je len lé te ese tén a töb bi szol gál ta tó
ál tal al kal ma zott díj figye lembe véte lével
ál la pít ja meg.

5.  §

A hoz zá fé rés re jo go sult és a pá lya há ló zat-mû köd te tõ
kö zött a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá ra vo nat -
ko zó szer zõ dés ben – in teg rált vas úti tár sa ság ese tén az
 általa mû köd te tett vas úti pá lya há ló zat ra vo nat ko zó an
a bel sõ meg ál la po dás alap ján – le kö tött, de tény le ge sen
igény be nem vett szol gál ta tá so kért a hoz zá fé rés re jo go sult
az alap szol gál ta tás dí já nak Há ló za ti Üz let sza bály zat ban
meg ha tá ro zott olyan mér té kû há nya dát fi ze ti, amely ösz -
tön zi a vas úti pá lya há ló zat ha té kony ki hasz ná lá sát.

Felárak érvényesítése

6.  §

Ha a pá lya há ló zat-mû köd te tõ or szá gos vagy ál la mi
 tulajdonban lévõ vas úti pá lyát tar tal ma zó tér sé gi, elõvá -
rosi vas úti pá lya há ló za tot mû köd tet, to váb bá a hoz zá fé rés -
re jo go sul tak ál tal vár ha tó an fi ze ten dõ és az el szá mo lan dó
há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak, va la mint a nyúj tott ál la mi tá mo -
ga tás össze ge a pá lya há ló zat-mû köd te tõ e te vé keny sé gé -
vel kap cso la tos összes vár ha tó in do kolt költ sé gét és rá for -
dí tá sát nem fe de zi, ak kor a díj meg ál la pí tó szer ve zet fel -
szá mít ja a Vtv. 55.  § (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel -
árat.

7.  §

(1) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a Vtv. 55.  § (9) bekez -
dése sze rin ti fel árat a (2) be kez dés ben fog lal tak figye -
lembe véte lével ér vé nye sít he ti a túl ter helt nek mi nõ sí tett
vas úti pá lya sza ka szok ra vo nat ko zó an. A díj meg ál la pí tó
szer ve zet a fel árat idõ sza ko san is fel szá mít hat ja, kü lö nö -
sen ak kor, ha nem áll ren del ke zés re a túl ter helt nek mi nõ sí -
tett pá lya sza kasz nak meg fe le lõ, fel ár nél kül igény be
 vehetõ he lyet te sí tõ pá lya sza kasz.

(2) A díj meg ál la pí tó szer ve zet be szün te ti a Vtv. 55.  §
(9) be kez dé se sze rin ti fel ár fel szá mí tá sát az érin tett vas úti
pá lya sza kasz ra vo nat ko zó an, ha a pályahálózat-mûköd -
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tetõ nem ké szít kü lön jog sza bály sze rin ti  kapacitásbõvítési 
ter vet, vagy nem ha la d elõ re a ka pa ci tás bõ ví té si terv ben
meg ha tá ro zott in téz ke dé si terv meg va ló sí tá sá val. A díj -
meg ál la pí tó szer ve zet azon ban a vas úti igaz ga tá si szerv
 jóváhagyásával to vább ra is fel szá mít hat ja e fel ára kat, ha
a ka pa ci tás bõ ví té si terv a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ -
jé nek ér dek kö rén kí vül álló ok  miatt nem va ló sít ha tó meg,
vagy ha a ren del ke zés re álló le he tõ sé gek gaz da sá gi vagy
pénz ügyi szem pont ból nem vál lal ha tók.

Kedvezmények nyújtása

8.  §

(1) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a ha son ló szolgáltatá -
sokra ha son ló ked vez mé nye ket al kal maz.

(2) A ked vez mé nyek csak meg ha tá ro zott vas úti pá lya -
sza kasz ra fel szá mí tott há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak ra vo nat -
koz hat nak.

9.  §

(1) Or szá gos vagy ál la mi tu laj don ban lévõ vas úti  pályát
tar tal ma zó tér sé gi és elõ vá ro si nyílt hoz zá fé ré sû vas úti
 pályahálózat ese tén a díj meg ál la pí tó szer ve zet ál ta lá nos
ked vez ményt csak ab ban az eset ben nyújt hat, ha a hoz -
záférésre jo go sul tak ál tal vár ha tó an fi ze ten dõ és el szá mo -
lan dó há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak, va la mint a nyúj tott ál la mi
tá mo ga tás össze ge a pá lya há ló zat-mû köd te tõ e te vé keny -
sé gé vel kap cso la tos összes in do kolt költ sé gét fe de zi.

(2) A vas úti köz le ke dé si és a más köz le ke dé si te vé keny -
sé gek ál tal oko zott, iga zol ha tó an más hon nan meg nem
 térülõ kör nye ze ti, bal ese ti és inf ra struk tu rá lis költ sé gek
kö zöt ti kü lönb sé gek meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló mód szer -
tant és szá mí tá so kat a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter az
ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um hon lap ján te szi köz zé, amely
alap ján a díj meg ál la pí tó szer ve zet – fel té ve, hogy a pá lya -
há ló zat-mû köd te tõ a Vtv. 55.  § (7) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ki egyen lí tõ jut ta tás ban ré sze sül – meg ha tá roz za és 
ér vé nye sí ti a ki egyen lí tõ jut ta tás sal ará nyos ál ta lá nos ked -
vez mény mér té két.

(3) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese ti és azon -
na li me net vo na lak ese tén ál ta lá nos ked vez mény nem
 vehetõ igény be.

(4) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ a há ló zat-hoz zá fé ré si díj -
ra vo nat ko zó ál ta lá nos ked vez ményt nem ve het igény be.

10.  §

(1) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zot tak figye lembe véte lével

a) új vas úti szol gál ta tá sok ki fej lesz té sé nek és be ve ze -
té sé nek ösz tön zé sé re, vagy

b) nagy mér ték ben ki hasz ná lat lan pá lya sza ka szok ra
vo nat ko zó idõ sza kos, de leg fel jebb az adott me net ren di
évre vo nat ko zó an ér vé nyes egye di ked vez mény nyúj tá sá -
ra jo go sult a 11.  §-ban meg ha tá ro zott tár gya lás le foly ta tá -
sát köve tõen.

(2) Or szá gos vagy ál la mi tu laj don ban lévõ vas úti  pályát
tar tal ma zó tér sé gi és elõ vá ro si nyílt hoz zá fé ré sû vas úti
 pályahálózat ese tén a díj meg ál la pí tó szer ve zet egye di ked -
vez ményt csak ab ban az eset ben nyújt hat, ha a hozzáfé -
résre jo go sul tak ál tal vár ha tó an fi ze ten dõ és el szá mo lan dó
díj be vé tel több let meg ha lad ja a ked vez mény nyúj tá sa
 miatt vár ha tó an fel me rü lõ pót ló la gos költ sé gek és rá for dí -
tá sok össze gét.

(3) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ a há ló zat-hoz zá fé ré si díj -
ra vo nat ko zó egye di ked vez ményt nem ve het igény be.

A díjszabási rendszer elemeire vonatkozó tárgyalások

11.  §

A díj sza bá si rend szer ele me i re vo nat ko zó, a díj meg ál la -
pí tó szer ve zet és a hoz zá fé rés re jo go sult kö zöt ti tár gya lás
meg szer ve zé sét a hoz zá fé rés re jo go sult írás ban ké rel me zi
a díj meg ál la pí tó szer ve zet nél, amely a ké re lem be ér ke zé -
sé tõl szá mí tott 20 mun ka na pon be lül meg szer ve zi a tár -
gya lást. A tár gya lás kez de mé nye zé sé re a díj meg ál la pí tó
szer ve zet is jo go sult. A díj meg ál la pí tó szer ve zet a tár gya -
lást meg elõ zõ en leg alább 10 mun ka nap pal a tár gya lás he -
lyét és ide jét a hon lap ján köz zé te szi, to váb bá írás ban ér te -
sí ti a vas úti igaz ga tá si szer vet, amely a tár gya lást kötele -
zõen fel ügye li.

A díjszabási rendszer kötelezõ felülvizsgálata

12.  §

(1) A díj meg ál la pí tó szer ve zet mó do sít ja a díj sza bá si
rend szer ele me it, ha

a) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ hoz zá fé rés re jo go sul tak
ál tal fi ze tett, il let ve el szá molt há ló zat-hoz zá fé ré si díj be vé -
te le,

b) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ nek nyúj tott ál la mi tá mo -
ga tás mér té ke,

c) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal mû köd te tett nyílt
hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat mé re te
kö zül leg alább az egyik je len tõs mér ték ben meg vál to zott
a díj sza bá si rend szer ele me i nek ko ráb bi meg ál la pí tá sa kor
figye lembe vett ér ték hez ké pest.

(2) A vas úti igaz ga tá si szerv el ren de li a díj sza bá si rend -
szer mó do sí tá sát, ha a há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak meg ál la -
pí tá sá hoz figye lembe vett költ sé gek és rá for dí tá sok leg -
alább 5%-kal el tér nek az in do kolt költ sé gek tõl és rá for dí -
tá sok tól.
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(3) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a Há ló za ti Üz let sza bály -
zat mó do sí tá sá nak köz zé té te lét 40 nap pal meg elõ zõ en
írás ban tá jé koz tat ja a vas úti igaz ga tá si szer vet, hogy a
 Hálózati Üz let sza bály zat mó do sí tá sa  miatt a díj sza bá si
rend szer ele me i nek kö te le zõ fe lül vizs gá la ta szük sé ges-e.

III. Fejezet

DÍJSZÁMÍTÁS

Díjképzési Módszertan és Díjszámítási Dokumentum

13.  §

(1) A díj meg ál la pí tó szer ve zet Díj kép zé si Mód szer tant
(a továb biak ban: DM) ké szít.

(2) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ a há ló zat-hoz zá fé ré si
 díjak meg ha tá ro zá sá nak alap já ul szol gá ló költ sé ge ket és
rá for dí tá so kat a DM-ben meg ha tá ro zott mó don, el kü lö ní -
tet ten tart ja nyíl ván.

(3) A DM tar tal maz za:
a) a díj sza bá si rend szer ele mei meg ha tá ro zá sá nak

mód ját,
b) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal e te vé keny sé gi kö ré -

ben nyúj tott va la mennyi szol gál ta tást,
c) a szám vi te li nyil ván tar tá si rend szer és a Vtv. 3. szá -

mú mel lék le té ben fel so rolt szol gál ta tá sok, va la mint a
 pályahálózat-mûködtetési te vé keny ség hez kap cso ló dó
egyéb szol gál ta tá sok költ sé gei, rá for dí tá sai kö zöt ti össze -
füg gé se ket,

d) a Vtv. 3. szá mú mel lék le té ben fel so rolt szol gál ta tá -
sok, va la mint a pá lya há ló zat-mû köd te té si te vé keny ség hez
kap cso ló dó egyéb szol gál ta tá sok költ sé gei és rá for dí tá sai
fel osz tá sá nak mód ját,

e) a szol gál ta tá sok köz vet len és köz ve tett költ sé gei,
 ráfordításai meg ha tá ro zá sá nak mód ját,

f) a költ sé gek és rá for dí tá sok fel osz tá sá nál al kal ma zott
tel je sít mény mu ta tó kat, va la mint azok mé ré sé nek mód ját,

g) a költ sé gek és rá for dí tá sok vas úti pá lya há ló zat egyes 
sza ka sza i ra tör té nõ fel osz tá sá nak mód ját,

h) az in do kolt költ sé gek és rá for dí tá sok kö ré nek meg -
ha tá ro zá sát,

i) a 12.  § (1) be kez dés sze rin ti je len tõs mér té ket,
j) a dí jak meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló tel je sít -

mény mu ta tó kat, to váb bá
k) az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -

dás ban ré szes ál la mok ban al kal ma zott gya kor la to kat,
 valamint azok figye lembevételének mód ját a DM el ké szí -
té se so rán.

(4) A DM
a) egy ér tel mû en és el len õriz he tõ en meg ha tá roz za a

szám vi te li nyil ván tar tá si rend szer, va la mint a szolgálta -
tások költ sé gei és rá for dí tá sai kö zöt ti kap cso la tot,

b) ren del ke zik a szol gál ta tá sok költ sé ge i nek és rá for dí -
tá sa i nak a vas úti pá lya há ló zat olyan leg ki sebb egy sé ge i re
tör té nõ fel osz tá sá ról, amely le he tõ vé te szi, hogy a vas úti
pá lya há ló zat bár mely sza ka szá nak nyílt hoz zá fé ré sû vé
 minõsítése vagy az aló li men te sí té se ese tén is a nyílt hoz -
zá fé ré sû és a nem nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za ton
nyúj tott szol gál ta tá sok költ sé gei és rá for dí tá sai külön-
 külön meg ál la pít ha tók le gye nek,

c) a költ sé gek és rá for dí tá sok szol gál ta tá sok kö zöt ti
fel osz tá sá hoz azt a tel je sít mény mu ta tót (tel je sít mény mu -
ta tó kat) ren de li, amely a leg in kább tük rö zi a költ sé gek és
rá for dí tá sok egyes szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz fel me rült
ará nyát,

d) a pá lya há ló zat-mû köd te té si te vé keny ség kü lön jog -
sza bály alap ján el kü lö ní tett va la mennyi költ sé gé nek és
 ráfordításának a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal nyúj tott
szol gál ta tá sok kö zöt ti fel osz tá sát sza bá lyoz za.

(5) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a DM-et öt éven te, az elsõ 
nap tá ri év feb ru ár hó nap vé gé ig ké szí ti el.

(6) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a DM, a pá lya há ló -
zat-mû köd te tõ utol só üz le ti évé nek tény ada tai, a DM-ben
meg ha tá ro zott egyéb adat for rá sok pályahálózat-mûköd -
tetõ utol só üz le ti évé re vo nat ko zó ada tai, va la mint a vár ha -
tó köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás mér té ke alap ján ha tá -
roz za meg a díj sza bá si rend szer adott me net ren di évre
 vonatkozó ele me it. A díj meg ál la pí tó szer ve zet a há ló zat-
hoz zá fé ré si dí jak meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó rész le tes
szá mí tá so kat és a szá mí tá sok alap já ul szol gá ló ada to kat
a Díj szá mí tá si Do ku men tum ban (a továb biak ban: DD)
rög zí ti.

(7) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a DD-ben meg ha tá ro zott
dí ja kat te szi köz zé a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban.

Adatszolgáltatás, ellenõrzés

14.  §

(1) Az in teg rált vas úti tár sa ság a DM és a DD el ké szí té -
sé hez szük sé ges va la mennyi in for má ci ót meg ad ja a VPSZ
szá má ra. Ha a VPSZ ál tal kért in for má ci ót az  integrált vas -
úti tár sa ság nem adja meg, a VPSZ a vas úti igaz ga tá si
szerv nél pi ac fel ügye le ti el já rást kez de mé nyez.

(2) A vas úti igaz ga tá si szerv ál tal meg ha tá ro zott tar tal -
mú, a költ sé gek és rá for dí tá sok DM sze rin ti fo lya ma tos
gyûj té sé vel kap cso la tos adat szol gál ta tást a pá lya há ló zat-
mû köd te tõ min den nap tá ri ne gyed év re vo nat ko zó an, a ne -
gye dé vet kö ve tõ 45 na pon be lül tel je sí ti.

(3) A vas úti igaz ga tá si szerv pi ac fel ügye le ti te vé keny -
sé ge kö ré ben vizs gál ja a DM-ben meg ha tá ro zott adat gyûj -
tés és költ ség fel osz tás meg fe le lõ sé gét, va la mint a DM és
a pi a ci árak alap ján el len õr zi, hogy a há ló zat-hoz zá fé ré si
dí jak meg ha tá ro zá sá hoz fel hasz nált költ sé gek és rá for dí tá -
sok az in do kolt költ sé gek és rá for dí tá sok kö ré be tar toz -
nak-e.
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IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

15.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a vas úti pá lya hasz ná la ti díj ról és kép zé sé nek el ve i -
rõl  szóló 66/2003. (X. 21.) GKM–PM együt tes ren de let,

b) a vas úti pá lya hasz ná la ti díj ról és kép zé sé nek el ve i -
rõl  szóló 66/2003. (X. 21.) GKM–PM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 72/2004. (IV. 28.) GKM–PM együt -
tes ren de let.

Ez a be kez dés a ren de let ha tály ba lé pé sét  követõ na pon
ha tá lyát vesz ti.

Átmeneti rendelkezések

16.  §

(1) Ha az ál lam az or szá gos vagy az ál la mi tu laj don ban
lévõ vas úti pá lyát tar tal ma zó tér sé gi, elõ vá ro si vas úti
 pályahálózat mû köd te tõ jé vel nem kö tött a vas úti pá lya há -
ló zat mû köd te té sé re szer zõ dést, ak kor a díj sza bá si rend -
szer ki ala kí tá sa kor a díj meg ál la pí tó szer ve zet a köz le ke dé -
sért fe le lõs mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott vár ha tó köz pon ti
költ ség ve té si tá mo ga tás mér té két ve szi figye lembe.

(2) A Vtv. ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ pá lya há ló -
zat-mû köd te tõk ese tén a díj meg ál la pí tó szer ve zet a DM-et
elsõ al ka lom mal 2008. au gusz tus 31-ig ké szí ti el. A DM
alap ján ké szí tett elsõ DD-t a 2010. de cem ber má so dik
 vasárnapjától kez dõ dõ me net ren di évre vo nat ko zó Há ló -
za ti Üz let sza bály zat ter ve ze té nek nyil vá nos ság ra ho za ta -
lá val egy ide jû leg kell köz zé ten ni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

17.  §

Ez a ren de let – a Vtv.-vel együtt – a kö vet ke zõ uni ós
jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 91/440/EGK irány el ve (1991. jú li us 29.)
a kö zös sé gi vas utak fej lesz té sé rõl, 8. cikk,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/14/EK irány -
el ve (2001. feb ru ár 26.) a vas úti inf ra struk tú ra-ka pa ci tás
 elosztásáról, to váb bá a vas úti inf ra struk tú ra hasz ná la ti
 díjának fel szá mí tá sá ról és a biz ton sá gi ta nú sít vány ról,
4. cikk (4)–(5) be kez dés, 6. cikk (5) be kez dés, 7. cikk

(3) és (6)–(9) be kez dés, 9. cikk (4)–(5) be kez dés, 10. cikk
(2)–(3) be kez dés, 12. cikk,  26. cikk (3) be kez dés.

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

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
29/2007. (X. 6.) KvVM

rendelete

a Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület
létesítésérõl és erdõrezervátummá nyilvánításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, 29.  § (3) be kez dé sé ben,
va la mint 85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
– a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Sü me gi Fe hér-kö vek ter mé szet vé del mi te rü let el ne ve -
zés sel or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té,
 továbbá Fe hér szik lák Er dõ re zer vá tum né ven er dõ re zer vá -
tum má nyil vá ní tom a Veszp rém me gyé ben Csab ren dek és
Sü meg köz igaz ga tá si te rü le tén lévõ, az 1. szá mú mel lék let -
ben fel so rolt in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú,
össze sen 307,9 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

A Sü me gi Fe hér-kö vek ter mé szet vé del mi te rü le ten
 belül fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü let té, egy ben a
 Fehérsziklák Er dõ re zer vá tum mag te rü le té vé nyil vá ní tom
a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mú, össze sen 46,9 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

3.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a te rü le ten ta lál ha tó vé dett
nö vény- és ál lat fa jok, il let ve élõ he lyük meg óvá sa, va la -
mint az er dõ ben zaj ló ter mé sze tes fo lya ma tok ku ta tá sá -
nak, meg fi gye lé sé nek, to váb bá a ter mé szet kö ze li mó don
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vég zett er dõ gaz dál ko dást meg ala po zó gya kor la ti is me re -
tek meg szer zé sé nek elõ se gí té se.

4.  §

(1) A Sü me gi Fe hér-kö vek ter mé szet vé del mi te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a Ba la to ni Nem -
ze ti Park Igaz ga tó ság (a továb biak ban: igaz ga tó ság).

(2) A Sü me gi Fe hér-kö vek ter mé szet vé del mi te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé ben meg ha tá ro zott te vé keny -
sé ge ket az igaz ga tó ság és a kü lön jog sza bály sze rin ti er dé -
sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó
együt te sen lát ja el.

(3) A Sü me gi Fe hér-kö vek ter mé szet vé del mi te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a 3. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.

5.  §

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

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelethez

A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Csab ren dek
0525/2; 0526; 0527/3; 0529/2; 0529/3; 0529/5; 0529/6;

0530

Sü meg
0180; 0184; 0185/10

2. számú melléklet
a 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelethez

A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület
fokozottan védett területének (egyben a Fehérsziklák

Erdõrezervátum magterületének)
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma

és erdõtervi jelei

Csab ren dek
0525/2 (Csab ren dek 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K,

2L er dõ rész le tek)

3. számú melléklet
a 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelethez

A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

Õriz ze meg
– a te rü let ter mé sze tes er dõ tár su lá sa it, a Dé li-Ba kony ra 

jel lem zõ kö zép hegy sé gi bük kös (Me lit to-Fa ge tum), gyer -
tyá nos ko csány ta lan töl gyes (Qu er co pet ra e ae-Car pi ne -
tum), va la mint a mész ked ve lõ er dõ tár su lá sok [karszt-bo -
kor er dõ (Co ti no-Qu er ce tum pu bes cen tis) és mész ked ve lõ
töl gyes (Or no-Qu er ce tum pu bes cen ti-cer ris)] ál lo má nya it,

– a te rü let egyéb ter mé sze ti ér té ke it, kü lö nös te kin tet tel 
a vé dett nö vény- és ál lat fa jok ra,

– a te rü le ten ta lál ha tó táji és táj ké pi ér té ke ket, va la mint 
a föld ta ni, fel szín al ak ta ni ter mé sze ti ér té ke ket.

Biz to sít sa
– az er dõ re zer vá tum mag te rü le ten az er dõ di na mi kai

fo lya ma tok sza bad ér vé nye sü lé sét, a tel jes érin tet len sé get
és za var ta lan sá got,

– az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná ban a ter mé szet vé del mi
és er dõ di na mi kai ku ta tá sok, va la mint a lá to ga tás és a ter -
mé szet vé del mi célú ok ta tás és be mu ta tás fel té te le it.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A ter mé szet- és táj vé de lem ér de ke i nek alá ren delt,
azok sé rel me nél kül, az er dõ re zer vá tu mok ra ér vé nyes ál ta -
lá nos el vek szem elõtt tar tá sá val tör té nõ er dõ ke ze lés meg -
va ló sí tá sa.

– Az er dõ re zer vá tum mag te rü le tén a tel jes érin tet len -
ség, il let ve az er dõ di na mi kai fo lya ma tok sza bad ér vé nye -
sü lé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben a ter mé szet vé del mi cél ki -
tû zé sek meg va ló sí tá sát cél zó te vé keny sé ge ken és a kul tu -
rá lis örök ség ele me i nek fel ku ta tá sa, szám ba vé te le és ál la -
pot fel mé ré se, rög zí té se cél já ból, a ter mé szet vé del mi ér de -
kek kel össz hang ban vég zett tu do má nyos ku ta tá son kí vül
egyéb te vé keny sé gek tel jes körû ti lal ma.

– Az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná ban a ter mé szet kö ze li
er dõ gaz dál ko dás irány el ve i nek meg fe le lõ, ex ten zív jel le -
gû, kí mé le tes, fo lya ma tos er dõ bo rí tott sá got biz to sí tó er dõ -
ke ze lés sel õs ho nos fa fa jok ból álló, ve gyes korú, ter mé -
szet kö ze li er dõ ál lo mány fenn tar tá sa.

– Az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná ban a nem õs ho nos
 fafajú ál lo má nyok fo ko za tos át ala kí tá sa õs ho nos fa fa jok -
ból álló ál lo má nyok ká.

– Az élet te len kör nye ze ti té nye zõk és ter mé sze ti ér té -
kek há bo rí tat lan ál la pot ban való meg õr zé se a ter mé sze tes
dom bor za ti és ta laj adott sá go kat meg vál toz ta tó, il let ve
azo kat je len tõ sen be fo lyá so ló te vé keny sé gek korlátozá -
sával.

– A te rü let táji ér té kei vé del mé nek biz to sí tá sa a táj -
kép-át ala kí tás sal járó te vé keny sé gek kor lá to zá sá val.

– A ter mé sze tes élõ vi lá got ve szé lyez te tõ in va zív fa jok
– kü lö nö sen az akác – vissza szo rí tá sa.
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– A lá to ga tás irá nyí tá sa, sza bá lyo zá sa, a lá to ga tók ter -
mé szet vé del mi szem lé le té nek erõ sí té se, a szak mai célú
 látogatás fel té te le i nek biz to sí tá sa.

– A te rü let ter mé sze ti adott sá ga i ban, ál la po tá ban be kö -
vet ke zõ vál to zá sok nyo mon kö ve té se és do ku men tá lá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok
és ti lal mak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra
és ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írásokat – a ter mé szet vé del mi
ke ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra
 vonatkozó sza bá lyok ról  szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM
ren de let 2.  § (2) be kez dés c) pont já ban, il let ve a ren de let
mel lék le té nek 7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint –
a 3.1. és a 3.2. fe je zet tar tal maz za.

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Er dõk ke ze lé se
Er dõ re zer vá tum mag te rü let
– Az er dõ re zer vá tum mag te rü le ten – a tel jes érin tet len -

ség és az er dõ di na mi kai fo lya ma tok sza bad ér vé nye sü lé se
ér de ké ben – a ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek meg va ló sí tá -
sát cél zó te vé keny sé ge ken és a kul tu rá lis örök ség ele me i -
nek fel ku ta tá sa, szám ba vé te le és ál la pot fel mé ré se, rög zí -
té se cél já ból, a ter mé szet vé del mi ér de kek kel össz hang ban
vég zett tu do má nyos ku ta tá son kí vül egyéb te vé keny sé gek
vég zé se ti los.

Er dõ re zer vá tum vé dõ zó na
– Az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná ban ter mé sze tes fo lya -

ma tok ra ala po zott ter mé szet vé del mi célú er dõ fenn tar tást
kell vé gez ni õs ho nos fa fa jok ból álló, ve gyes korú, több -
szin tû, vál to za tos fa faj össze té te lû erdõ ki ala kí tá sa és fenn -
tar tá sa ér de ké ben.

– A ne ve lõ vá gá sok so rán nö vel ni kell az õs ho nos ál lo -
má nyok fa faj-össze té te lé nek vál to za tos sá gát, fõ ként a ma -
dár cse resz nye, a ber ke nye- és egyéb vad gyü mölcs fa fa jok
stb. meg ha gyá sá val. Az od vas fá kat a vé dett ma dár-, de ne -
vér- és ízelt lá bú fa jok ol tal ma ér de ké ben kí mél ni kell.

– Azok ban az er dõ rész le tek ben, ame lyek ben a fa ál lo -
mány kora el ér te a mag ter mõ kort, fo ko za to san át kell tér ni 
a vá gá sos ról a szá la ló üzem mód ra.

– A te rü le ten ta lál ha tó ré gé sze ti le lõ he lyek és ezek
köz vet len kör nye ze te ese té ben az ér vé nyes en ge déllyel
ren del ke zõ fa ki ter me lés, il let ve en ge dé lye zett er dé sze ti
ma gán utak és kö ze lí tõ nyo mok ki ala kí tá sá nak megkez -
dése elõtt kon zul tá ció szük sé ges a Kul tu rá lis Örökség -
védelmi Hi va tal ille té kes te rü le ti iro dá já val.

Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi
 kezelési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Vad gaz dál ko dás
– A te rü le ten csak õs ho nos vad fa jok tart ha tók fenn a

vad gaz dál ko dá si üzem terv ben meg ha tá ro zott lét szám ban.
– Va dat von zó lé te sít mé nyek – sózó, szó ró, ete tõ, ita -

tó – lé te sí té se ti los, a már meg lé võ ket el kell tá vo lí ta ni a te -
rü let rõl.

– In ten zív vad tar tást szol gá ló lé te sít mény üze mel te té se 
ti los. Va dá sza ti be ren de zés – ma gas les, lõ ál lás, cser ke lõ és 
bar kács utak – lé te sí té se az er dõ re zer vá tum mag te rü le tén
be lül ti los, az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná já ban vad lét szám -
apasz tás ér de ké ben le het sé ges.

– A ter mé sze tes er dõ fel újí tá so kat az úju lat vé del me
 érdekében szük ség ese tén vad kár el há rí tó ke rí tés sel ja va -
solt el lát ni. A te rü le ten ta lál ha tó ré gé sze ti le lõ he lyek és
ezek köz vet len kör nye ze te ese té ben a vad kár el há rí tó ke rí -
tés lé te sí té sét meg elõ zõ en kon zul tá ció szük sé ges a Kul tu -
rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille té kes te rü le ti iro dá já val.

3.2.2. Te rü let- és föld hasz ná lat
– Az er dõ re zer vá tum mag te rü let re csak in do kolt eset -

ben – el sõ sor ban a ter mé szet vé del mi ke ze lé si tevékeny -
ségek el vég zé se ér de ké ben – le het gép jár mû vel be haj ta ni,
az er dõ re zer vá tum mag te rü le tén az uta kat fo ko za to san fel
kell szá mol ni.

– Ti los olyan te vé keny sé get foly tat ni, olyan lé te sít -
ményt el he lyez ni és üze mel tet ni, amely a te rü let er dõ re -
zer vá tum funk ci ó já nak be töl té sét za var ja vagy ve szé lyez -
te ti.

– A te rü le ten ti los min den ne mû épí té si te vé keny ség.

3.2.3. Ku ta tás, vizs gá la tok
– Az er dõ re zer vá tum ál la po tát fo lya ma to san fi gye lem -

mel kell kí sér ni.
– Az er dõ re zer vá tu mon be lül hosszú tá vú kí sér le te ket

kell vé gez ni, az er dõ re zer vá tum mag te rü le tén foly ta tott
ku ta tá sok nem za var hat ják az erdõ ter mé sze tes öko ló gi ai
fo lya ma ta it.

– Az er dõ re zer vá tum ban csak az igaz ga tó ság gal egyez -
te tett rész le tes ku ta tá si terv vel ren del ke zõ, a természet -
védelmi cél ki tû zé sek kel össz hang ban álló ku ta tást le het
en ge dé lyez ni.

– A ku ta tás ered mé nye i rõl éven te ku ta tá si je len tést kell 
le ad ni az igaz ga tó ság, va la mint az er dõ re zer vá tum prog -
ram or szá gos ko or di ná to ra ré szé re.

3.2.4. Lá to ga tás, be mu ta tás, ter mé szet vé del mi inf ra -
struk tú ra

– Az er dõ re zer vá tum mag te rü let há bo rí tat lan sá gá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben a raj ta át ha la dó jel zett tu ris ta uta kat
a mag te rü le ten kí vül re kell át he lyez ni.

– Az er dõ re zer vá tum er dé sze ti és ter mé szet vé del mi
szak mai kör ben való meg is mer te té se ér de ké ben biztosí -
tani kell a te rü let szer ve zett lá to ga tá sá nak le he tõ sé gét.
A szak mai cso por tok ré szé re szak ve ze tést kell biz to sí ta ni.

– A te rü let ha tá rán ha tó sá gi és tá jé koz ta tó táb lá kat kell
ki he lyez ni.

– Biz to sí ta ni kell a Ter mé szet vé del mi Õr szol gá lat tag -
ja i nak fo ko zott je len lé tét a te rü le ten.
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 III. rész HATÁROZATOK

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
30/2007. (X. 6.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság
között az oktatás, a tudomány, a felsõoktatás,
a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi

kommunikáció területén történõ együttmûködésrõl
szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló

162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 2–3. §-a
hatálybalépésérõl

A 162/2007. (VI. 27.) Korm. ren de let tel (a Ma gyar
 Közlöny 2007. jú ni us 27-i, 81. szá má ban) ki hir de tett,
a Ma gyar Köz tár sa ság és a Por tu gál Köz tár sa ság kö zött
az ok ta tás, a tu do mány, a fel sõ ok ta tás, a kul tú ra, az if jú -
ság, a sport és a tár sa dal mi kom mu ni ká ció te rü le tén tör té -
nõ együtt mû kö dés rõl szó ló egyez mény (a to váb bi ak ban:
Egyez mény) az Egyez mény 21. Cikk (1) be kez dé se ér tel -
mé ben azon ké sõb bi dip lo má ci ai ér te sí tés kéz hez vé te lét
kö ve tõ har min ca dik na pon lép ha tály ba, amellyel a Fe lek
ér te sí tet ték egy mást, hogy a je len Egyez mény ha tály ba lé -
pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi fel té te lek nek ele get tet tek.

A Ma gyar Fél 2007. jú li us 13-i kel te zé sû jegy zé ké ben
ér te sí tet te a Por tu gál Fe let ar ról, hogy az Egyez mény
 hatálybalépéséhez szük sé ges bel sõ jogi fel té te lek nek ele -
get tett. A Por tu gál Fél ha son ló tar tal mú jegy zé ké nek kéz -
hez vé te le a Ma gyar Fél ré szé rõl 2007. szep tem ber 18-i dá -
tum mal meg tör tént. Az Egyez mény a 21. Cikk (1) be kez -
dé sé nek meg fe le lõ en a Por tu gál Fél jegy zé ke kéz hez vé te -
lé nek nap ját kö ve tõ har min ca dik na pon, azaz 2007. ok tó -
ber 18-án lép ha tály ba.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 162/2007.
(VI. 27.) Korm. ren de let 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság és a Por tu gál Köz tár sa -
ság kö zött az ok ta tás, a tu do mány, a fel sõ ok ta tás, a kul tú -
ra, az if jú ság, a sport és a tár sa dal mi kom mu ni ká ció te rü le -
tén tör té nõ együtt mû kö dés rõl szó ló egyez mény ki hir de té -
sé rõl szó ló 162/2007. (VI. 27.) Korm. ren de let 2–3. §-a

2007. ok tó ber 18-án, azaz ket tõ ezer-hét ok tó ber ti zen nyol -
ca di kán lép nek ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

A külügyminiszter
31/2007. (X. 6.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között az államhatáron

átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ
államhatár-átlépésrõl szóló, Budapesten,

2006. május 10-én aláírt Megállapodás módosításáról
szóló, jegyzékváltás formájában létrejött

Megállapodás kihirdetésérõl szóló
228/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2–3. §-a

hatálybalépésérõl

A 228/2007. (VIII. 31.) Korm. ren de let tel a Ma gyar
Köz löny 2007. au gusz tus 31-i, 115. szá má ban ki hir de tett,
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa -
ság Kor má nya kö zött az ál lam ha tá ron át ve ze tõ tu ris ta út -
vo na la kon  turisztikai cél lal tör té nõ ál lam ha tár-át lé pés rõl
szó ló,  Budapesten, 2006. má jus 10-én alá írt Meg ál la po dás 
mó do sí tá sá ról szó ló, jegy zék vál tás for má já ban lét re jött
Meg ál la po dás záró ren del ke zé se sze rint a Meg ál la po dás
a  magyar vá lasz jegy zék kéz hez vé te lét kö ve tõ hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba.

A Ma gyar Fél vá lasz jegy zé két a Szlo vák Fél 2007.
szep tem ber 3-án vet te kéz hez, így a Meg ál la po dás 2007.
ok tó ber 1-jén ha tály ba lé pett.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 228/2007.
(VIII. 31.) Korm. ren de let 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák
Köztár saság Kor má nya kö zött az ál lam ha tá ron átve zetõ
 turistaútvonalakon tu risz ti kai cél lal tör té nõ ál lam ha tár-át lé -
pés rõl szó ló, Bu da pes ten, 2006. má jus 10-én alá írt Meg ál la -
po dás mó do sí tá sá ról szó ló, jegy zék vál tás for má já ban lét re -
jött Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl szó ló 228/2007. (VIII. 31.)
Korm. ren de let 2–3. §-a 2007. ok tó ber 1-jén, azaz ket tõ -
ezer-hét ok tó ber el se jén ha tály ba  lépett.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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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
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg
a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy
a 318-6668 faxszámán.
Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ.
A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
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

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

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

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

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

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

Elõfizetési díj fél évre 55 062 Ft
negyedévre 27 531 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: 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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