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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CLIII.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna
Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom

szabályozásáról  szóló Egyezmény kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Mi nisz te ri
 Kabinetje kö zött, Ung vá ron, 2007. szep tem ber 18-án lét -
re jött, a kis ha tár for ga lom sza bá lyo zá sá ról  szóló Egyez -
mény (a továb biak ban: Egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak
el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § Az Egyez mény hi te les ma gyar és an gol nyel vû szö -
ve ge a kö vet ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna

Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom
szabályozásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Minisz -
teri Ka bi net je (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek)

te kin tet tel a tag ál la mok kül sõ szá raz föl di ha tá ra in való
kis ha tár for ga lom sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sá ról, va la -
mint a Schen ge ni Egyez mény ren del ke zé se i nek mó do sí tá -
sá ról  szóló, 2006. de cem ber 20-i 1931/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de le té ben fog lal tak ra;

te kin tet tel to váb bá a kül sõ ha tá rok át lé pé se kor ví zum -
kö te le zett ség alá esõ, il let ve az e kö te le zett ség alól men tes
har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok or szá ga i nak fel so ro lá -
sá ról  szóló, 2001. már ci us 15-i 539/2001/EK ta ná csi ren -
de le tet mó do sí tó, 2006. de cem ber 20-i, 1932/2006/EK ta -
ná csi ren de let re;

egyet ért ve az zal, hogy a ki bõ ví tett Eu ró pai Unió ér de -
ké ben áll gon dos kod ni ar ról, hogy a ha tá rok ne ké pez ze -
nek aka dályt a szom szé da i val foly ta tott ke res ke de lem, a
szo ci á lis és kul tu rá lis cse re, il let ve a re gi o ná lis együtt mû -
kö dés elõtt, va la mint az zal, hogy az Eu ró pai Unió az uk rán 
ál lam pol gá rok ví zum men tes uta zá sá nak be ve ze té sét
hosszú távú cél ki tû zés nek te kin ti;

at tól az óhaj tól ve zet ve, hogy a szer zõ dõ fe lek ál la mai
kö zött a jó szom széd ság és az együtt mû kö dés alap ja i ról

Ki jev ben, az 1991. évi de cem ber hó 6. nap ján alá írt szer -
zõ dés sel össz hang ban to vább fej lesszék a két ál lam kö zöt ti
jó szom szé di kap cso la to kat, és hogy köl csö nö sen meg -
könnyít sék a ma gyar–uk rán ha tár men tén lakó sze mé lyek
uta zá sát;
el ha tá roz ták, hogy a ha tár men ti la ko sok ér de ké ben kis -
határforgalmi egyez ményt köt nek, és az aláb bi ak ban ál la -
pod tak meg:

1. Cikk

(1) Az Egyez mény I. Mel lék le té ben fel so rolt ha tár men -
ti te le pü lé se ken (a továb biak ban: ha tár men ti te rü let) leg -
alább há rom éves ál lan dó la kó hellyel ren del ke zõ sze mé -
lyek (a továb biak ban: ha tár men ti la ko sok) a 2. Cikk ben
meg ha tá ro zott kis ha tár for gal mi en ge dély (a továb biak -
ban: en ge dély) bir to ká ban egyéb en ge dély nél kül lép het -
nek be és tar tóz kod hat nak a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak 
ha tár men ti te rü le tén.

(2) Az Egyez mény ren del ke zé sei vo nat koz nak az
(1) be kez dés ben em lí tett sze mély há zas tár sá ra, kis ko rú
vagy el tar tott nagy ko rú gyer me ké re (ide ért ve az örök be fo -
ga dott és ne velt gyer me ket is), va la mint a há zas társ kis ko -
rú vagy el tar tott nagy ko rú gyer me ké re (ide ért ve az örök -
be fo ga dott és ne velt gyer me ket is), ak kor is, ha õk a ha tár
men ti te rü le ten ke ve sebb, mint há rom éve ren del kez nek
ál lan dó la kó hellyel.

(3) A ha tár men ti la ko sok az Egyez mény II. Mel lék le té -
ben fel so rolt ok ira tok kal iga zol ják, hogy ál lan dó la kó he -
lyük a ha tár men ti te rü le ten ta lál ha tó.

(4) A má sik Szer zõ dõ Fél ál la ma ha tá rá nak át lé pé sé re
az (1)–(2) be kez dé sek ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa ese -
tén is csak ak kor ke rül het sor, ha a kis ha tár for ga lom ban
részt vevõ ha tár men ti la ko sok nem je len te nek ve szélyt a
Szer zõ dõ Fe lek ál la má nak köz rend jé re, köz biz ton sá gá ra,
köz egész ség ügyé re vagy nem zet kö zi kap cso la ta i ra, kü lö -
nö sen nem áll nak ugyan ezen okok  miatt be uta zá si és tar -
tóz ko dá si ti la lom ha tá lya alatt.

(5) A 2. Cikk ben meg ha tá ro zott en ge dély több szö ri be -
uta zás ra, és hat hó na pon be lül leg fel jebb há rom hó na pos
fo lya ma tos, kü lö nö sen szo ci á lis, kul tu rá lis, csa lá di vagy
– a nem ze ti jog sza bá lyok alap ján ke re sõ te vé keny ség nek
nem mi nõ sü lõ – meg ala po zott gaz da sá gi célú tar tóz ko dás -
ra jo go sít a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak ha tár men ti
 területén. Az en ge déllyel be uta zott ha tár men ti la ko sok a
má sik Szer zõ dõ Fél ál la ma ha tár men ti te rü le tén kí vül nem 
tar tóz kod hat nak.

2. Cikk

(1) Az en ge dély a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak vo nat ko -
zó bel sõ jog sza bá lyai, va la mint a vo nat ko zó eu ró pai uni ós
sza bá lyok ál tal elõ írt biz ton sá gi jel lem zõk kel el lá tott, és
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* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 3-i ülés nap ján fo gad ta el.



tech ni kai elõ írásoknak meg fe le lõ, a Szer zõ dõ Fe lek ál la -
ma i nak ille té kes ha tó sá gai ál tal ki ál lí tott ok mány. Az
 engedély be- és ki uta zás ra, va la mint meg ha tá ro zott célú és 
meg ha tá ro zott te rü le ten való tar tóz ko dás ra jo go sít. Az
 engedélyt a be uta zás cél or szá gá nak ha tó sá ga ál lít ja ki. Az
en ge dély ér vé nyes sé gi ide je leg alább egy év és leg fel jebb
öt év, de nem ha lad hat ja meg az úti ok mány ér vé nyes sé gi
ide jét.

(2) A kis ha tár for gal mi en ge dély tar tal maz za:
a) az en ge dély jo go sult já nak arc ké pét;
b) az en ge dély jo go sult já nak csa lá di és utó ne vét (ne -

veit), szü le té si ide jét, ál lam pol gár sá gát és la kó he lyét;
c) a ki ál lí tó ha tó sá got, a ki ál lí tás idõ pont ját és az en ge -

dély ér vé nyes sé gi ide jét;
d) a ha tár men ti te rü let meg je lö lé sét, ame lyen be lül az

en ge dély jo go sult ja mo zog hat;
e) a kül sõ ha tá rok át lé pés re jo go sí tó ér vé nyes úti ok -

mány szá mát;
f) an nak egy ér tel mû fel tün te té sét, hogy az en ge dély jo -

go sult ja nem hagy hat ja el a ha tár men ti te rü le tet, to váb bá
hogy bár mi lyen vissza élés a 3. Cikk ben meg ha tá ro zott
szank ci ó kat von ja maga után.

(3) Az en ge délyt a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül, de leg -
fel jebb a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott har minc (30) na -
pon be lül kell ki ál lí ta ni.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek ki cse ré lik az en ge dé lyek min ta -
pél dá nya it. Az en ge dé lyek meg vál toz ta tá sa ese tén a Szer -
zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják
egy mást, és át ad ják egy más nak az új en ge dé lyek min ta pél -
dá nya it. A ha tá lyos ok má nyok ér vé nyes sé gi ide jük lejár -
táig fel hasz nál ha tók.

(5) Az en ge délyt a ki ál lí tó Szer zõ dõ Fél ál la má nak
 hivatalos nyel vén, va la mint an gol nyel ven ad ják ki.

(6) Az en ge dély ki ál lí tá si díja húsz (20) euró. A kö vet -
ke zõ sze mé lyi kö rök men te sül nek a díj meg fi ze té se alól:

a) fo gya té kos sze mé lyek,
b) nyug dí ja sok,
c) 18 éves nél fi a ta labb gyer me kek, és 21 éves nél fi a ta -

labb el tar tott gyer me kek.

(7) Az en ge dély ki ál lí tá sá nak, va la mint az az zal kap cso -
la tos adat ke ze lés nek és adat szol gál ta tás nak a rész le tes
sza bá lya it a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza bá lya ik sze rint
 állapítják meg.

(8) Az en ge dé lyek ki ál lí tá sá ra vo nat ko zó ké rel mek
 átvételére fel jo go sí tott ha tó sá gok fel so ro lá sát je len Egyez -
mény III. Mel lék le te tar tal maz za.

3. Cikk

(1) A kis ha tár for ga lom ban részt vevõ ha tár men ti la ko -
sok a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén való tar tóz -
ko dá suk ide je alatt kö te le sek ezen ál lam jog sza bá lya it
meg tar ta ni.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek ál la mai az en ge déllyel való bár mi -
ne mû vissza élés ese tén a nem ze ti jog sza bá lya ik ban meg -
ha tá ro zott szank ci ó kat al kal maz zák. A Szer zõ dõ Fe lek
 államai ál tal al kal maz ha tó, nem ze ti jog sza bá lya ik ban
meg ha tá ro zott szank ci ó kat a je len Egyez mény IV. Mel lék -
le te tar tal maz za. A nem ze ti jog sza bá lya ik szank ci ók ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se i nek meg vál to zá sát a Szer zõ dõ Fe lek 
dip lo má ci ai úton köz lik egy más sal.

4. Cikk

(1) A ha tár men ti la kos kö te les ha la dék ta la nul be je len -
te ni a be lé pés he lye sze rin ti ha tár õri ze ti szerv nek, ha a má -
sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén való tar tóz ko dá sa
alatt az en ge dé lyét el ve szí ti, el lop ják, az meg ron gá ló dik
vagy meg sem mi sül. Az ille té kes ha tár õri ze ti szerv nyil -
ván tar tá sa alap ján iga zo lást ál lít ki ar ról, hogy a ha tár át lé -
pés ér vé nyes en ge déllyel tör tént. A Szer zõ dõ Fe lek ál la -
mai köl csö nö sen el fo gad ják az ilyen iga zo lást, mint a la -
kó hely sze rin ti or szág ba való vissza té rés cél já ból az ál -
lam ha tá ruk át lé pé sé re jo go sí tó ok mányt. Az iga zo lás ki ál -
lí tá sá ra jo go sult ha tó ság meg ne ve zé sét a Szer zõ dõ Fe lek
dip lo má ci ai úton köz lik egy más sal.

(2) Ami kor az egyik Szer zõ dõ Fél ál la ma ál tal ki ál lí tott,
el ve szett en ge dély elõ ke rül, az ille té kes ha tó ság azt a leg -
rö vi debb idõn be lül meg kül di a má sik Szer zõ dõ Fél ál la ma 
ki ál lí tó ha tó sá gá nak.

5. Cikk

(1) A kis ha tár for ga lom ban részt vevõ ha tár men ti la ko -
sok a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té re a nem zet -
kö zi utas for ga lom szá má ra meg nyi tott, va la mint az en ge -
déllyel igény be ve he tõ ha tár át ke lõ he lye ken lép het nek át.

(2) Az en ge déllyel igény be ve he tõ ha tár át ke lõ he lye ken
a ha tár át lé pés a Szer zõ dõ Fe lek ál la mai ille té kes ha tó sá gai
ál tal egyet ér tés ben meg ál la pí tott nyit va tar tá si idõ ben tör -
tén het.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott határát -
kelõhelyek lis tá ját a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és
Uk raj na Kor má nya kö zött a két or szág kö zöt ti ál lam ha tá -
ron lévõ ha tár át ke lõ he lyek rõl  szóló, 1993. feb ru ár 26-i
meg ál la po dás tar tal maz za.

(4) A ha tár men ti la ko sok nak a kis ha tár for ga lom ban
tör té nõ be- és ki lé pé sét a ha tár át ke lõ he lye ken a Szer zõ dõ
Fe lek ál la ma i nak ha tár el len õr zõ szer vei bel sõ jog sza bá -
lya ik nak meg fele lõen el len õr zik, be- és ki lép te tõ bé lyeg zõ 
le nyo ma tot azon ban nem he lyez nek el az en ge dély ben.

6. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a je len Egyez mény ren del ke zé se i -
nek al kal ma zá sát köz biz ton sá gi, köz ren di vagy köz egész -
ség ügyi okok ból rész ben vagy egész ben fel füg geszt he tik.
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(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek be -
ve ze té sé nek, va la mint meg szün te té sé nek idõ pont já ról dip -
lo má ci ai úton ha la dék ta la nul tá jé koz ta tást kell adni.

7. Cikk

A je len Egyez mény ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá val
kap cso la tos vi tás kér dé se ket a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai 
úton, vagy ál la ma ik ille té kes ha tó sá gai kö zöt ti köz vet len
tár gya lá sok út ján ren de zik.

8. Cikk

(1) A je len Egyez mény ha tá ro zat lan idõ re szól.

(2) A je len Egyez mény az azt kö ve tõ har min ca dik (30.)
na pon lép ha tály ba, hogy a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai
úton köl csö nö sen ér te sí tet ték egy mást a ha tály ba lé pés hez
szük sé ges bel sõ jogi el já rás le foly ta tá sá ról.

(3) A je len Egyez mény a Szer zõ dõ Fe lek kö zös és köl -
csö nös egyet ér té sé vel mó do sít ha tó.

(4) A je len Egyez ményt bár mely Szer zõ dõ Fél dip lo má -
ci ai úton írás ban fel mond hat ja. Fel mon dás ese tén az
Egyez mény a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés nek a má sik
Szer zõ dõ Fél hez való be ér ke zé sét kö ve tõ hat va na dik (60.)
na pon vesz ti ha tá lyát.

Ké szült Ung vá ron, 2007. szep tem ber 18-án két ere de ti
pél dány ban, mind egyik ma gyar, uk rán és an gol nyel ven.
Mind há rom nyel vû szö veg egy aránt hi te les. Az Egyez -
mény ér tel me zé sé vel kap cso la tos vita ese tén az an gol
nyel vû szö veg az irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság Uk raj na Mi nisz te ri
Kor má nya ne vé ben Ka bi net je ne vé ben

I. Melléklet

Névjegyzék a határ menti területhez tartozó
helységekrõl

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN

 1. Ajak
 2. Al só be rec ki
 3. Al só reg mec
 4. Anarcs
 5. Apagy
 6. Ara nyos apá ti
 7. Bak ta ló ránt há za
 8. Bal sa
 9. Ba ra bás
10. Bá tor li get
11. Benk

12. Be reg da róc
13. Be reg su rány
14. Ber kesz
15. Be se nyõd
16. Besz te rec
17. Bod rog ha lom
18. Bod ro go la szi
19. Bot pa lád
20. Bózs va
21. Buj
22. Cé gény dá nyád
23. Ci gánd
24. Csa holc
25. Csa ro da
26. Csász ló
27. Cse göld
28. Csen ger
29. Csen ger si ma
30. Csen ge rúj fa lu
31. Dá móc
32. Dar nó
33. De me cser
34. Domb rád
35. Döge
36. Eper jes ke
37. Fá bi án há za
38. Fe hér gyar mat
39. Fel sõ be rec ki
40. Fel sõ reg mec
41. Fé nyes lit ke
42. Fil ke há za
43. Fü lesd
44. Fül pös da róc
45. Fü zér ka ja ta
46. Fü zér rad vány
47. Ga csály
48. Gar bolc
49. Gá va ven csel lõ
50. Géb er jén
51. Gé gény
52. Ge lé nes
53. Gem zse
54. Gu lács
55. György tar ló
56. Gyõ röcs ke
57. Gyõr te lek
58. Gyu la há za
59. Gyü gye
60. Gyü re
61. Há rom hu ta
62. Her ceg kút
63. Her mán szeg
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 64. He te fe jér cse
 65. Ho dász
 66. Ib rány
 67. Ilk
 68. Jánd
 69. Jánk maj tis
 70. Jár mi
 71. Jéke
 72. Kál ló sem jén
 73. Kán tor já no si
 74. Kar csa
 75. Ka ros
 76. Kék
 77. Kék cse
 78. Ke me cse
 79. Ke néz lõ
 80. Kér sem jén
 81. Ki sar
 82. Kis hó dos
 83. Kis hu ta
 84. Kis na mény
 85. Kis pa lád
 86. Kis roz vágy
 87. Kis vár da
 88. Kis var sány
 89. Kissze ke res
 90. Ko csord
 91. Kom lód tót fa lu
 92. Kom lós ka
 93. Ko mo ró
 94. Kó taj
 95. Ko vács vá gás
 96. Köl cse
 97. Kö mö rõ
 98. Lá ca csé ke
 99. Las kod
100. Le ve lek
101. Ló nya
102. Lö võ pet ri
103. Ma gos li get
104. Magy
105. Mak kos hoty ka
106. Mánd
107. Mán dok
108. Má ria pócs
109. Má rok pa pi
110. Má té szal ka
111. Má tyus
112. Méh te lek
113. Mérk
114. Me zõ la dány
115. Mi kó há za
116. Mi lo ta
117. Náb rád
118. Na gyar
119. Nagy do bos

120. Na gye csed
121. Nagy ha lász
122. Nagy hó dos
123. Nagy hu ta
124. Nagy roz vágy
125. Nagy sze ke res
126. Nagy var sány
127. Nap kor
128. Ne mes bor zo va
129. Nyír bá tor
130. Nyír bo gát
131. Nyír bog dány
132. Nyír csa holy
133. Nyír csá szá ri
134. Nyír derzs
135. Nyír egy há za
136. Nyír gyu laj
137. Nyí rib rony
138. Nyír já kó
139. Nyír kar ász
140. Nyír ká ta
141. Nyír kércs
142. Nyír lö võ
143. Nyír ma da
144. Nyír meggyes
145. Nyír pa rasz nya
146. Nyír pa zony
147. Nyír pi lis
148. Nyír tass
149. Nyír tét
150. Nyír tu ra
151. Nyír vas vá ri
152. Ó fe hér tó
153. Olcs va
154. Olcs va a pá ti
155. Ópá lyi
156. Ökö ri tó fül pös
157. Öm böly
158. Õr
159. Pá cin
160. Pál há za
161. Pa nyo la
162. Pap
163. Pa pos
164. Pa szab
165. Pát ro ha
166. Pá tyod
167. Pe nyi ge
168. Pet ne há za
169. Pi ri cse
170. Pócs pet ri
171. Por csal ma
172. Pusz ta do bos
173. Pusz ta fa lu
174. Ra mo csa há za
175. Rá polt
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176. Rét köz be rencs
177. Rév le ány vár
178. Ri cse
179. Ro hod
180. Ro zsály
181. Sá ra zsa dány
182. Sá ros pa tak
183. Sá to ral ja új hely
184. Sem jén
185. Sé nyõ
186. Son kád
187. Sza bolcs bá ka
188. Sza bolcs ve res mart
189. Sza mo san gya los
190. Sza mos becs
191. Sza mos kér
192. Sza mos sá lyi
193. Sza mos ta tár fal va
194. Sza mo súj lak
195. Sza mosszeg
196. Szat már cse ke
197. Szé kely
198. Tá kos
199. Tar pa
200. Te rem
201. Ti bor szál lás
202. Ti sza a dony
203. Ti sza becs
204. Ti sza ber cel
205. Ti sza bez déd
206. Ti sza csé cse
207. Ti sza cser mely
208. Ti sza ka nyár
209. Ti sza ka rád
210. Ti sza ke re cseny
211. Ti sza kó ród
212. Ti sza mo gyo rós
213. Ti sza rád
214. Ti sza szal ka
215. Ti sza szent már ton
216. Ti sza te lek
217. Ti sza vid
218. Tisz ta be rek
219. Ti va dar
220. Tor nyos pál ca
221. Tu nyog ma tolcs
222. Tú rist ván di
223. Túr ri cse
224. Tu zsér
225. Tyu kod
226. Új domb rád
227. Új ke néz
228. Ura
229. Usz ka
230. Vá gás hu ta
231. Vaja

232. Vaj dács ka
233. Vál laj
234. Vá mos atya
235. Vá mos oro szi
236. Vá sá ros na mény
237. Vas me gyer
238. Vily vi tány
239. Viss
240. Zá hony
241. Zaj ta
242. Zemp lé na gárd
243. Zsa ro lyán
244. Zsurk

UKRAJNA TERÜLETÉN

 1. And ri iv ka
 2. An ta lovt si
 3. Ar da no vo
 4. As tei
 5. Ba by chi
 6. Ba da lo vo
 7. Ba div
 8. Ba kosh
 9. Ba laz her
10. Ba ranynt si
11. Bar bo vo
12. Bar ka so vo
13. Bar vi nok
14. Bat fa
15. Ba to vo
16. Bat rad
17. Bel.By i han
18. Bene
19. Be ne dy kivt si
20. Be re ho vo
21. Be re hu i fa lu
22. Be re zyn ka
23. Bil ky
24. Bo bo vysh che
25. Bo ha re vyt sia
26. Bol fal va
27. Bo ro ni a va
28. Borz ha va
29. Borz havs ke
30. Bo tar
31. Bres tiv
32. Brid
33. Bron ka
34. Bu ko ve
35. Bu ko vyn ka
36. Bushty no
37. Byst ryt sia
38. Cha ba niv ka
39. Cha byn
40. Chas livt si
41. Che pa
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42. Che re ivt si
43. Cher na
44. Chernyk
45. Cher tezh
46. Cher tizh
47. Cher ve no vo
48. Cher vo ne
49. Chet fal va
50. Chi kosh-Ho ron da
51. Cho ma
52. Cho monyn
53. Chop
54. Cho pivt si
55. Chor noty siv
56. Chor nyi Po tik
57. Chor nyi Po tik
58. Chy na di i o vo
59. Dany liv ka
60. Dany lo vo
61. De me chi
62. Dert sen
63. Desh ko vyt sia
64. Di lok
65. Di lok
66. Di u la
67. Dom bo ky
68. Do rob ra to vo
69. Dov he
70. Dov he Pole
71. Dra chy no
72. Dra hy nia
73. Drotynt si
74. Dub riv ka
75. Dub riv ka
76. Dub ryny chi
77. Duby
78. Du by no
79. Dun ko vyt sia
80. Du sy no
81. Dy i da
82. Esen
83. Fan chy ko vo
84. Fer tes hol mash
85. Fo hor lan’
86. For nosh
87. Ha i dosh
88. Ha la bor
89. Ha loch
90. Han de ro vyt sia
91. Hat
92. He cha
93. Hert sivt si
94. He ten
95. Hety nia
96. Hlybo ke
97. Ho lu by ne

 98. Horb ky
 99. Hor bok
100. Ho rin cho vo
101. Ho ron da
102. Ho ronh lab
103. Hra bo vo
104. Hreb lia
105. Hry bivt si
106. Hu dia
107. Hu ni a di
108. Hut
109. Huta
110. Il kivt si
111. Ilnyt sia
112. Imsty cho vo
113. Ir li a va
114. Irs ha va
115. Iva nivt si
116. Ivash ko vyt sia
117. Iza
118. Ka i da no vo
119. Kal liv
120. Kalnyk
121. Ka mi ans ke
122. Ka mi anyt sia
123. Ken de res hiv
124. Ka ra chyn
125. Kar paty
126. Kar povt lash
127. Kash ta no vo
128. Ke rets ky
129. Khmilnyk
130. Khol mets
131. Khol mok
132. Khol mo vets
133. Khud lo vo
134. Khust
135. Khus tets
136. Khyz ha
137. Ki dosh
138. Kin chesh
139. Kin lod
140. Ki res hi
141. Kle no vets
142. Kli a cha no vo
143. Kli u char ky
144. Kloch ky
145. Klymo vyt sia
146. Ko ba le vyt sia
147. Kol chy no
148. Kont so vo
149. Ko pash no vo
150. Ko py nivt si
151. Ko ro le vo
152. Ko ryt ni any
153. Kos he lo vo
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154. Ko son
155. Ko sy no
156. Kra i nia Martyn ka
157. Kra i nie
158. Kra iny ko vo
159. Kry te
160. Kry va
161. Kry vyi
162. Ku cha va
163. Kushnyt sia
164. Kush ta no vyt sia
165. Kuz my no
166. Kva so vo
167. Kyb li a ry
168. La lo vo
169. Lav ky
170. Let so vyt sia
171. Li ak hivt si
172. Lint si
173. Li sar nia
174. Lok ho vo
175. Lo kit
176. Lo pus han ka
177. Loza
178. Lu ko vo
179. Lun ka
180. Lypcha
181. Lypets ka Po li a na
182. Lypo vets
183. Ma i ur ky
184. Ma ka ro vo
185. Mal.By i han
186. Mal.Dob ron
187. Mal.He ivt si
188. Mal.Ko pa nia
189. Mal.Martyn ka
190. Mal.Ra ko vets
191. Mal.Roz to ka
192. Male Po po vo
193. Mali Sel ment si
194. Ma ti i o vo
195. Med ve divt si
196. Mi di anyt sia
197. Mo cho la
198. Mo do rosh
199. Mok ra
200. Mo nasty rets
201. Mu ka che vo
202. Muz hi i e vo
203. My ku livt si
204. My nai
205. Myr cha
206. Nan ko vo
207. Neh ro vo
208. Ne vet len so fo lu
209. Ne vyts ke

210. Nov.Da vyd ko vo
211. Nove Klyno ve
212. Nove Selo
213. No vo ba ro vo
214. No vo selyt sia
215. No vo selyt sia
216. No vo selyt sia
217. Nyzh.Bo lot ne
218. Nyzh.Ko ro pets
219. Nyzh.Re mety
220. Nyzh.Selysh che
221. Nyzhnie So lot vy no
222. Oba va
223. Ob laz
224. Okli
225. Okli Hed’
226. Olek sand riv ka
227. Olesh nik
228. Onok
229. Ono kivt si
230. Orik ho vyt sia
231. Oro si i e vo
232. Osa va
233. Osii
234. Oz ho verkh
235. Pa lad-Ko ma rivt si
236. Pal lo
237. Pa si ka
238. Pas til ky
239. Pats ka no vo
240. Pavs hy no
241. Pe re chyn
242. Pe rekh res tia
243. Pet riv ka
244. Pid hir ne
245. Pid horb
246. Pid vy noh ra div
247. Pi i ter fol vo
248. Pist ri a lo vo
249. Pla via
250. Plos ka no vyt sia
251. Po po vo
252. Po rosh ko vo
253. Po sich
254. Po to chok
255. Pry borz havs ke
256. Pryty si ans ke
257. Push ki no
258. Puz ni a kivt si
259. Ra i fa no vo
260. Ra kosh
261. Ra kos hy no
262. Ra ko vo
263. Ra tivt si
264. Ro ko so vo
265. Ro mo che vyt sia
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266. Ro sosh
267. Ros to vi atyt sia
268. Ro ziv ka
269. Rus ka Doly na
270. Rus ka Ku cha va
271. Rus ke
272. Rus ke Pole
273. Rus ki He ivt si
274. Rys ki Ko ma rivt si
275. Sa so vo
276. Se red nie
277. Ser ne
278. Sha i an
279. Sha lan ky
280. Shchasly ve
281. Shen born
282. Shku ra tivt si
283. Shom
284. Shy ro ke
285. Shysh livt si
286. Silt se
287. Si mer
288. Si mer ky
289. Si u ri uk
290. Si ur te
291. Slo po vyi
292. Smo lo ho vyt sia
293. So batyn
294. So fi ia
295. So kyrnyt sia
296. So lo mo no vo
297. So lov ka
298. Sta no vo
299. Star.Da vyd ko vo
300. Steb liv ka
301. Sto rozhnyt sia
302. Stra by cho vo
303. Stro i ne
304. Stry pa
305. Suk ha
306. Sus ko vo
307. Sva li a va
308. Svo bo da
309. Sy ni ak
310. Tar nivt si
311. Te ko vo
312. Ti a chiv
313. To polyn
314. Trosnyk
315. Tros ti anyt sia
316. Tsy ha nivt si
317. Tu ria-Byst ra
318. Tu ria-Pa si ka
319. Tu ri-Re mety
320. Tu rych ky
321. Tu ryt sia

322. Tyih lash
323. Tysa ah te lek
324. Tysa ash van
325. Tysa u i fa lu
326. Tyso by ken’
327. Uzh ho rod
328. Vary
329. Vel.Bak ta
330. Vel.Be re hy
331. Vel.Dob ron
332. Vel.Ge ivt si
333. Vel.Ko mi aty
334. Vel.Ko pa nia
335. Vel.Lazy
336. Vel.Luch ky
337. Vel.Pa lad
338. Vel.Ra ko vets
339. Vel.Roz to ka
340. Ve li atyn
341. Ver bo ve
342. Ver bo vets
343. Ve ri at sia
344. Verkh.Ko ro pets
345. Verkh.Re mety
346. Verkh.Vyznyt sia
347. Verkh nia So lot vy na
348. Ver tep
349. Vilk hiv ka
350. Vilk ho vyt sia
351. Vils hyn ky
352. Vin ko ve
353. Vo lo vyt sia
354. Vo ni ho ve
355. Vo ro cho vo
356. Vov ko ve
357. Vy lok
358. Vy noh ra div
359. Vysh ko vo
360. Yab lu niv
361. Yab lu niv ka
362. Ya nos hi
363. Ya rok
364. Za bo lot ne
365. Za hat tia
366. Za lom
367. Za luzhz hia
368. Zap son
369. Za rich chia
370. Za rich ne
371. Za ri cho vo
372. Zatysh ne
373. Zaty siv ka
374. Zav buch
375. Za vo sy na
376. Za vy do vo
377. Zhbo rivt si
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378. Zhni aty no
379. Zhu ko vo
380. Zni at so vo
381. Zo lo ta ro vo
382. Zu biv ka

II. Melléklet

A határ menti területen fekvõ állandó lakóhely
igazolására szolgáló okiratok listája

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Sze mély azo no sí tó iga zol vány (régi tí pu sú ma gyar sze -
mély azo no sí tó iga zol vány)

Lak cím kár tya (az új tí pu sú ma gyar sze mély azo no sí tó
iga zol vány mel lék le te)

UKRAJNA

Az ille té kes uk rán ha tó ság ál tal nyil ván tar tott uk rán
sze mély azo no sí tó iga zol vány

Az ille té kes uk rán ha tó ság ál tal nyil ván tar tott uk rán út -
le vél

Az ille té kes uk rán ha tó ság ál tal az ál lan dó lak cím rõl ki -
bo csá tott iga zo lás

III. Melléklet

A kishatárforgalmi engedélyek kiállítására vonatkozó 
kérelmek átvételére feljogosított hatóságok

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

A Ma gyar Köz tár sa ság Ung vá ri Fõ kon zu lá tu sa
A Ma gyar Köz tár sa ság Ung vá ri Fõ kon zu lá tu sá nak

 Beregszászi ügy fél szol gá la ti iro dá ja

UKRAJNA

Uk raj na Nyír egy há zi Fõ kon zu lá tu sa

IV. Melléklet

A kishatárforgalmi engedéllyel való visszaélés esetén
a Szerzõdõ Felek által alkalmazható szankciók

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Kö te le zés a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té nek el ha gyá sá ra
Ide gen ren dé sze ti ki uta sí tás és be uta zá si és tar tóz ko dá si

ti la lom
Be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom

UKRAJNA

Kö te le zés Uk raj na te rü le té nek el ha gyá sá ra
Ki uta sí tás és a be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom
Be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom”

„Agreement
between the Government of the Republic of Hungary
and the Cabinet of Ministers of Ukraine on the rules

of local border traffic

The Government of the Republic of Hungary and the
Cabinet of Ministers of Ukraine (hereinafter referred to as
the Contracting Parties)

Having regard to Regulation (EC) No 1931/2006 of the
European Parliament and of the Council of 20 December
2006 laying down rules on local border traffic at the
external land borders of the Member States and amending
the provisions of the Schengen Convention;

Having regard to Council Regulation (EC) No
1932/2006 of 21 December 2006 amending Regulation
(EC) No 539/2001 listing the third countries whose
nationals must be in possession of visas when crossing the
external borders and those whose nationals are exempt
from that requirement;

Adopting the fact that it is in the interest of the European 
Union to ensure that the borders with its neighbours are not 
a barrier to trade, social and cultural interchange or
regional cooperation, and that the European Union
recognises the introduction of a visa free travel regime for
the citizens of Ukraine as a long term perspective;

Driven by desire to strengthen good neighbourhood
relations between the states of the Contracting Parties in
accordance with regulations of the Agreement between the 
Republic of Hungary and Ukraine on the bases of good
neighbourhood and co-operation of 6 December 1991, and 
to mutually facilitate border crossing of border residents;

Have decided to conclude agreement on local border
traffic in the interest of border residents, thus have agreed
as follows:

Article 1

(1) Persons who have had permanent residence for at
least three years (hereinafter referred to as border
residents) in settlements along the state border listed in
Annex I of the present Agreement (hereinafter referred to
as border area) are allowed to enter and stay in possession
of local border traffic permit (hereinafter referred to as
permit) as defined in Article 2 without any further
permission in the border area of the state of the other
Contracting Party.

(2) Provisions of the present Agreement also apply to
the spouse, minor or dependant major child (including
adopted or foster child) and minor or dependant major
child (including adopted or foster child) of the spouse of
the person defined in paragraph (1) of this Article, even if
they have had permanent residence for less than three
years in the border area.

2007/172. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12947



(3) Border residents shall prove their permanent
residence status in the border area with documents listed in 
Annex II of the present Agreement.

(4) Crossing of border of the state of the other
Contracting Party under the local border traffic regime
– even in case of fulfilment the requirements defined in
paragraphs (1) and (2) – is only possible, if border
residents are not considered to be a threat to public policy,
internal security, public health or the international
relations of the states of the Contracting Parties, and in
particular are not subject to any expulsion or ban on entry
or stay on the same grounds.

(5) The permit as defined in Article 2 entitles its holder
for multiple entry and for a continuous stay of maximum
three months within six months in the border area of the
state of the other Contracting Party, in particular for social, 
cultural or family reasons, or substantiated economic
reasons that are not to be considered as gainful activity
according to national regulations. Border residents
travelling with the permit are not allowed to stay outside
the border area of the state of the other Contracting Party.

Article 2

(1) The permit is a special document issued by the
competent authorities of the states of the Contracting
Parties containing security features and technical
specifications complying with the relevant provisions of
the European Union and with the national regulations of
the states of the Contracting Parties. The permit entitles its
holder to enter, stay for definite reason and in definite area, 
and exit. Local border traffic permit is issued by the
authority of the country of entry and it is valid for at least
one year and not more than five years, but it can not exceed 
the validity of the travel document.

(2) The permit shall contain:
(a) facial image of the holder of the permit;
(b) the forename(s), surname(s), date of birth,

nationality and place of residence of the holder of the
permit;

(c) the issuing authority, date of issue and period of
validity;

(d) the border area within which the holder of the permit
is authorised to move;

(e) the number(s) of the valid travel document entitling
its holder to cross external borders;

(f) clear statement that its holder is not authorised to
move outside the border area and that any abuse shall be
subject to penalties as provided for in Article 3.

(3) The permit shall be issued within the shortest
possible period of time, but not more than thirty (30) days
from the date of submitting the application.

(4) The Contracting Parties shall exchange the
specimens of the permits. The Contracting Parties shall
notify each other about the change of the permits through
diplomatic channels without delay, and they shall
exchange the specimens of the new permits. Valid
documents can be used until the end of their validity.

(5) The permit shall be issued in the official language of
the issuing state of the Contracting Party, as well as in
English language.

(6) The fee of the permit shall amount to twenty (20)
euros. Fees for the permit are waived for the following
categories of persons:

(a) disabled persons;
(b) pensioners;
(c) children under the age of 18 and dependent children

under the age of 21.

(7) Detailed rules of issue of the permit and rules of data
management and supply of data related to the issue are to
be determined by the Contracting Parties according to their 
national regulations.

(8) Authorities entitled to take over applications for
permits are listed in Annex III of the present Agreement.

Article 3

(1) During their stay in the territory of the state of the
other Contracting Party under the local border traffic
regime, border residents shall abide by the laws and
regulations of this state.

(2) The states of the Contracting Parties impose
penalties determined by their national regulations in case
of any kind of misuse of the permit. Penalties that may be
imposed by the states of the Contracting Parties as
determined by their national regulations are listed in
Annex IV of the present Agreement. The Contracting
Parties shall inform each other about the amendments of
national regulations of their states concerning penalties
through diplomatic channels.

Article 4

(1) The border resident is obliged to report to the
authority responsible for border checks of entry without
delay if his/her permit has been lost, stolen, damaged, or
destroyed during the stay in the territory of the state of the
other Contracting Party. The competent border security
organ issues a certificate by its registration about the fact
that the border has been crossed with a valid permit. The
states of the Contracting Parties mutually accept such
certificate as a document entitling its holder to cross their
state border in order to return to his/her country of
residence. The Contracting Parties shall notify each other
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through diplomatic channels about the designation of
authorities entitled to issue such certificate.

(2) In case the lost permit issued by one of the state of
the Contracting Parties is found, the competent authority
shall send it within the shortest possible time to the issuing
authority of the state of the other Contracting Party.

Article 5

(1) Border residents travelling under the local border
traffic regime may cross the border of the state of the other
Contracting Party through the border crossing points
opened for the international passenger traffic, as well as
through the crossing points opened for local border traffic.

(2) Crossing through the border crossing points opened
for local border traffic is possible during the opening hours 
determined by the competent authorities of the states of the 
Contracting Parties.

(3) Border crossing points defined in paragraphs (1) and 
(2) are listed in the Agreement between the Government of 
the Republic of Hungary and the Cabinet of Ministries of
the Ukraine on the border crossing points of the state
border between the two countries of 26 February 1993.

(4) The border guard of the states of the Contracting
Parties shall carry out entry and exit checks at the border
crossing points on border residents travelling under the
local border traffic regime according to their national
regulations, but no entry or exit stamps shall be affixed to
the permit.

Article 6

(1) The Contracting Parties may suspend the application 
of the provisions of this Agreement wholly or partly for
reasons of public security, public order or public health.

(2) The starting and closing date of the measures
referred to in paragraph (1) shall be notified through
diplomatic channels without delay.

Article 7

Differences related to the implementation of the
provisions of this Agreement shall be resolved by the
Contracting Parties through diplomatic channels or
through direct negotiations between the competent
authorities of the states of the Contracting Parties.

Article 8

(1) This Agreement is concluded for an indefinite
period of time.

(2) This Agreement shall enter into force on the thirtieth
(30th) day after the Contracting Parties mutually notify
each other about the fulfilment of their internal legal
procedures needed for the entering into force.

(3) This Agreement may be modified by common and
mutual consent of the Contracting Parties.

(4) This Agreement may be terminated by either of the
Contracting Parties in writing communicated through
diplomatic channels. In case of termination, the
Agreement shall expire on the sixtieth (60th) day
following the receipt of the notice of termination by the
other Contracting Party.

Done at Uzhgorod, on 18th September 2007 in two
original copies, each in Hungarian, Ukrainian and English
languages, all texts being equally authentic. In case of
divergence of interpretation of this Agreement, the
English text shall prevail.

For the Go vern ment For the Ca bi net
of the Re pub lic of of Mi nis ters of 

Hun ga ry Uk ra i ne

Annex I

List of settlements of the border area

In the territory of the Republic of Hungary:

 1. Ajak
 2. Al só be rec ki
 3. Al só reg mec
 4. Anarcs
 5. Apagy
 6. Ara nyos apá ti
 7. Bak ta ló ránt há za
 8. Bal sa
 9. Ba ra bás
10. Bá tor li get
11. Benk
12. Be reg da róc
13. Be reg su rány
14. Ber kesz
15. Be se nyõd
16. Besz te rec
17. Bod rog ha lom
18. Bod ro go la szi
19. Bot pa lád
20. Bózs va
21. Buj
22. Cé gény dá nyád
23. Ci gánd
24. Csa holc
25. Csa ro da
26. Csász ló
27. Cse göld
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28. Csen ger
29. Csen ger si ma
30. Csen ge rúj fa lu
31. Dá móc
32. Dar nó
33. De me cser
34. Domb rád
35. Döge
36. Eper jes ke
37. Fá bi án há za
38. Fe hér gyar mat
39. Fel sõ be rec ki
40. Fel sõ reg mec
41. Fé nyes lit ke
42. Fil ke há za
43. Fü lesd
44. Fül pös da róc
45. Fü zér ka ja ta
46. Fü zér rad vány
47. Ga csály
48. Gar bolc
49. Gá va ven csel lõ
50. Géb er jén
51. Gé gény
52. Ge lé nes
53. Gem zse
54. Gu lács
55. György tar ló
56. Gyõ röcs ke
57. Gyõr te lek
58. Gyu la há za
59. Gyü gye
60. Gyü re
61. Há rom hu ta
62. Her ceg kút
63. Her mán szeg
64. He te fe jér cse
65. Ho dász
66. Ib rány
67. Ilk
68. Jánd
69. Jánk maj tis
70. Jár mi
71. Jéke
72. Kál ló sem jén
73. Kán tor já no si
74. Kar csa
75. Ka ros
76. Kék
77. Kék cse
78. Ke me cse
79. Ke néz lõ
80. Kér sem jén
81. Ki sar
82. Kis hó dos
83. Kis hu ta

 84. Kis na mény
 85. Kis pa lád
 86. Kis roz vágy
 87. Kis vár da
 88. Kis var sány
 89. Kissze ke res
 90. Ko csord
 91. Kom lód tót fa lu
 92. Kom lós ka
 93. Ko mo ró
 94. Kó taj
 95. Ko vács vá gás
 96. Köl cse
 97. Kö mö rõ
 98. Lá ca csé ke
 99. Las kod
100. Le ve lek
101. Ló nya
102. Lö võ pet ri
103. Ma gos li get
104. Magy
105. Mak kos hoty ka
106. Mánd
107. Mán dok
108. Má ria pócs
109. Má rok pa pi
110. Má té szal ka
111. Má tyus
112. Méh te lek
113. Mérk
114. Me zõ la dány
115. Mi kó há za
116. Mi lo ta
117. Náb rád
118. Na gyar
119. Nagy do bos
120. Na gye csed
121. Nagy ha lász
122. Nagy hó dos
123. Nagy hu ta
124. Nagy roz vágy
125. Nagy sze ke res
126. Nagy var sány
127. Nap kor
128. Ne mes bor zo va
129. Nyír bá tor
130. Nyír bo gát
131. Nyír bog dány
132. Nyír csa holy
133. Nyír csá szá ri
134. Nyír derzs
135. Nyír egy há za
136. Nyír gyu laj
137. Nyí rib rony
138. Nyír já kó
139. Nyír kar ász
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140. Nyír ká ta
141. Nyír kércs
142. Nyír lö võ
143. Nyír ma da
144. Nyír meggyes
145. Nyír pa rasz nya
146. Nyír pa zony
147. Nyír pi lis
148. Nyír tass
149. Nyír tét
150. Nyír tu ra
151. Nyír vas vá ri
152. Ó fe hér tó
153. Olcs va
154. Olcs va a pá ti
155. Ópá lyi
156. Ökö ri tó fül pös
157. Öm böly
158. Õr
159. Pá cin
160. Pál há za
161. Pa nyo la
162. Pap
163. Pa pos
164. Pa szab
165. Pát ro ha
166. Pá tyod
167. Pe nyi ge
168. Pet ne há za
169. Pi ri cse
170. Pócs pet ri
171. Por csal ma
172. Pusz ta do bos
173. Pusz ta fa lu
174. Ra mo csa há za
175. Rá polt
176. Rét köz be rencs
177. Rév le ány vár
178. Ri cse
179. Ro hod
180. Ro zsály
181. Sá ra zsa dány
182. Sá ros pa tak
183. Sá to ral ja új hely
184. Sem jén
185. Sé nyõ
186. Son kád
187. Sza bolcs bá ka
188. Sza bolcs ve res mart
189. Sza mo san gya los
190. Sza mos becs
191. Sza mos kér
192. Sza mos sá lyi
193. Sza mos ta tár fal va
194. Sza mo súj lak
195. Sza mosszeg

196. Szat már cse ke
197. Szé kely
198. Tá kos
199. Tar pa
200. Te rem
201. Ti bor szál lás
202. Ti sza a dony
203. Ti sza becs
204. Ti sza ber cel
205. Ti sza bez déd
206. Ti sza csé cse
207. Ti sza cser mely
208. Ti sza ka nyár
209. Ti sza ka rád
210. Ti sza ke re cseny
211. Ti sza kó ród
212. Ti sza mo gyo rós
213. Ti sza rád
214. Ti sza szal ka
215. Ti sza szent már ton
216. Ti sza te lek
217. Ti sza vid
218. Tisz ta be rek
219. Ti va dar
220. Tor nyos pál ca
221. Tu nyog ma tolcs
222. Tú rist ván di
223. Túr ri cse
224. Tu zsér
225. Tyu kod
226. Új domb rád
227. Új ke néz
228. Ura
229. Usz ka
230. Vá gás hu ta
231. Vaja
232. Vaj dács ka
233. Vál laj
234. Vá mos atya
235. Vá mos oro szi
236. Vá sá ros na mény
237. Vas me gyer
238. Vily vi tány
239. Viss
240. Zá hony
241. Zaj ta
242. Zemp lé na gárd
243. Zsa ro lyán
244. Zsurk

In the ter ri to ry of Uk ra i ne:

1. And ri iv ka
2. An ta lovt si
3. Ar da no vo
4. As tei
5. Ba by chi
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 6. Ba da lo vo
 7. Ba div
 8. Ba kosh
 9. Ba laz her
10. Ba ranynt si
11. Bar bo vo
12. Bar ka so vo
13. Bar vi nok
14. Bat fa
15. Ba to vo
16. Bat rad
17. Bel.By i han
18. Bene
19. Be ne dy kivt si
20. Be re ho vo
21. Be re hu i fa lu
22. Be re zyn ka
23. Bil ky
24. Bo bo vysh che
25. Bo ha re vyt sia
26. Bol fal va
27. Bo ro ni a va
28. Borz ha va
29. Borz havs ke
30. Bo tar
31. Bres tiv
32. Brid
33. Bron ka
34. Bu ko ve
35. Bu ko vyn ka
36. Bushty no
37. Byst ryt sia
38. Cha ba niv ka
39. Cha byn
40. Chas livt si
41. Che pa
42. Che re ivt si
43. Cher na
44. Chernyk
45. Cher tezh
46. Cher tizh
47. Cher ve no vo
48. Cher vo ne
49. Chet fal va
50. Chi kosh-Ho ron da
51. Cho ma
52. Cho monyn
53. Chop
54. Cho pivt si
55. Chor noty siv
56. Chor nyi Po tik
57. Chor nyi Po tik
58. Chy na di i o vo
59. Dany liv ka
60. Dany lo vo
61. De me chi

 62. Dert sen
 63. Desh ko vyt sia
 64. Di lok
 65. Di lok
 66. Di u la
 67. Dom bo ky
 68. Do rob ra to vo
 69. Dov he
 70. Dov he Pole
 71. Dra chy no
 72. Dra hy nia
 73. Drotynt si
 74. Dub riv ka
 75. Dub riv ka
 76. Dub ryny chi
 77. Duby
 78. Du by no
 79. Dun ko vyt sia
 80. Du sy no
 81. Dy i da
 82. Esen
 83. Fan chy ko vo
 84. Fer tes hol mash
 85. Fo hor lan’
 86. For nosh
 87. Ha i dosh
 88. Ha la bor
 89. Ha loch
 90. Han de ro vyt sia
 91. Hat
 92. He cha
 93. Hert sivt si
 94. He ten
 95. Hety nia
 96. Hlybo ke
 97. Ho lu by ne
 98. Horb ky
 99. Hor bok
100. Ho rin cho vo
101. Ho ron da
102. Ho ronh lab
103. Hra bo vo
104. Hreb lia
105. Hry bivt si
106. Hu dia
107. Hu ni a di
108. Hut
109. Huta
110. Il kivt si
111. Ilnyt sia
112. Imsty cho vo
113. Ir li a va
114. Irs ha va
115. Iva nivt si
116. Ivash ko vyt sia
117. Iza
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118. Ka i da no vo
119. Kal liv
120. Kalnyk
121. Ka mi ans ke
122. Ka mi anyt sia
123. Ken de res hiv
124. Ka ra chyn
125. Kar paty
126. Kar povt lash
127. Kash ta no vo
128. Ke rets ky
129. Khmilnyk
130. Khol mets
131. Khol mok
132. Khol mo vets
133. Khud lo vo
134. Khust
135. Khus tets
136. Khyz ha
137. Ki dosh
138. Kin chesh
139. Kin lod
140. Ki res hi
141. Kle no vets
142. Kli a cha no vo
143. Kli u char ky
144. Kloch ky
145. Klymo vyt sia
146. Ko ba le vyt sia
147. Kol chy no
148. Kont so vo
149. Ko pash no vo
150. Ko py nivt si
151. Ko ro le vo
152. Ko ryt ni any
153. Kos he lo vo
154. Ko son
155. Ko sy no
156. Kra i nia Martyn ka
157. Kra i nie
158. Kra iny ko vo
159. Kry te
160. Kry va
161. Kry vyi
162. Ku cha va
163. Kushnyt sia
164. Kush ta no vyt sia
165. Kuz my no
166. Kva so vo
167. Kyb li a ry
168. La lo vo
169. Lav ky
170. Let so vyt sia
171. Li ak hivt si
172. Lint si
173. Li sar nia

174. Lok ho vo
175. Lo kit
176. Lo pus han ka
177. Loza
178. Lu ko vo
179. Lun ka
180. Lypcha
181. Lypets ka Po li a na
182. Lypo vets
183. Ma i ur ky
184. Ma ka ro vo
185. Mal.By i han
186. Mal.Dob ron
187. Mal.He ivt si
188. Mal.Ko pa nia
189. Mal.Martyn ka
190. Mal.Ra ko vets
191. Mal.Roz to ka
192. Male Po po vo
193. Mali Sel ment si
194. Ma ti i o vo
195. Med ve divt si
196. Mi di anyt sia
197. Mo cho la
198. Mo do rosh
199. Mok ra
200. Mo nasty rets
201. Mu ka che vo
202. Muz hi i e vo
203. My ku livt si
204. My nai
205. Myr cha
206. Nan ko vo
207. Neh ro vo
208. Ne vet len so fo lu
209. Ne vyts ke
210. Nov.Da vyd ko vo
211. Nove Klyno ve
212. Nove Selo
213. No vo ba ro vo
214. No vo selyt sia
215. No vo selyt sia
216. No vo selyt sia
217. Nyzh.Bo lot ne
218. Nyzh.Ko ro pets
219. Nyzh.Re mety
220. Nyzh.Selysh che
221. Nyzhnie So lot vy no
222. Oba va
223. Ob laz
224. Okli
225. Okli Hed’
226. Olek sand riv ka
227. Olesh nik
228. Onok
229. Ono kivt si
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230. Orik ho vyt sia
231. Oro si i e vo
232. Osa va
233. Osii
234. Oz ho verkh
235. Pa lad-Ko ma rivt si
236. Pal lo
237. Pa si ka
238. Pas til ky
239. Pats ka no vo
240. Pavs hy no
241. Pe re chyn
242. Pe rekh res tia
243. Pet riv ka
244. Pid hir ne
245. Pid horb
246. Pid vy noh ra div
247. Pi i ter fol vo
248. Pist ri a lo vo
249. Pla via
250. Plos ka no vyt sia
251. Po po vo
252. Po rosh ko vo
253. Po sich
254. Po to chok
255. Pry borz havs ke
256. Pryty si ans ke
257. Push ki no
258. Puz ni a kivt si
259. Ra i fa no vo
260. Ra kosh
261. Ra kos hy no
262. Ra ko vo
263. Ra tivt si
264. Ro ko so vo
265. Ro mo che vyt sia
266. Ro sosh
267. Ros to vi atyt sia
268. Ro ziv ka
269. Rus ka Doly na
270. Rus ka Ku cha va
271. Rus ke
272. Rus ke Pole
273. Rus ki He ivt si
274. Rys ki Ko ma rivt si
275. Sa so vo
276. Se red nie
277. Ser ne
278. Sha i an
279. Sha lan ky
280. Shchasly ve
281. Shen born
282. Shku ra tivt si
283. Shom
284. Shy ro ke
285. Shysh livt si

286. Silt se
287. Si mer
288. Si mer ky
289. Si u ri uk
290. Si ur te
291. Slo po vyi
292. Smo lo ho vyt sia
293. So batyn
294. So fi ia
295. So kyrnyt sia
296. So lo mo no vo
297. So lov ka
298. Sta no vo
299. Star.Da vyd ko vo
300. Steb liv ka
301. Sto rozhnyt sia
302. Stra by cho vo
303. Stro i ne
304. Stry pa
305. Suk ha
306. Sus ko vo
307. Sva li a va
308. Svo bo da
309. Sy ni ak
310. Tar nivt si
311. Te ko vo
312. Ti a chiv
313. To polyn
314. Trosnyk
315. Tros ti anyt sia
316. Tsy ha nivt si
317. Tu ria-Byst ra
318. Tu ria-Pa si ka
319. Tu ri-Re mety
320. Tu rych ky
321. Tu ryt sia
322. Tyih lash
323. Tysa ah te lek
324. Tysa ash van
325. Tysa u i fa lu
326. Tyso by ken’
327. Uzh ho rod
328. Vary
329. Vel.Bak ta
330. Vel.Be re hy
331. Vel.Dob ron
332. Vel.Ge ivt si
333. Vel.Ko mi aty
334. Vel.Ko pa nia
335. Vel.Lazy
336. Vel.Luch ky
337. Vel.Pa lad
338. Vel.Ra ko vets
339. Vel.Roz to ka
340. Ve li atyn
341. Ver bo ve
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342. Ver bo vets
343. Ve ri at sia
344. Verkh.Ko ro pets
345. Verkh.Re mety
346. Verkh.Vyznyt sia
347. Verkh nia So lot vy na
348. Ver tep
349. Vilk hiv ka
350. Vilk ho vyt sia
351. Vils hyn ky
352. Vin ko ve
353. Vo lo vyt sia
354. Vo ni ho ve
355. Vo ro cho vo
356. Vov ko ve
357. Vy lok
358. Vy noh ra div
359. Vysh ko vo
360. Yab lu niv
361. Yab lu niv ka
362. Ya nos hi
363. Ya rok
364. Za bo lot ne
365. Za hat tia
366. Za lom
367. Za luzhz hia
368. Zap son
369. Za rich chia
370. Za rich ne
371. Za ri cho vo
372. Zatysh ne
373. Zaty siv ka
374. Zav buch
375. Za vo sy na
376. Za vy do vo
377. Zhbo rivt si
378. Zhni aty no
379. Zhu ko vo
380. Zni at so vo
381. Zo lo ta ro vo
382. Zu biv ka

Annex II

List of documents for proving permanent residence
in the border area

Republic of Hungary:

Identity card (old type of Hungarian identity cards)
Address card (as attachment to the new type of the

Hungarian identity card)

Ukraine:

Ukrainian identity card registered by the competent
Ukrainian authority

Ukrainian passport registered by the competent
Ukrainian authority

Certificate of the permanent residence issued by the
competent Ukrainian authority

Annex III

Authorities entitled to take over applications
for local border traffic permits

Republic of Hungary:

Consulate General of the Republic of Hungary in
Uzhgorod

Office in Beregovo of the Consulate General of the
Republic of Hungary in Uzhgorod

Ukraine:

Consulate General of Ukraine in Nyíregyháza

Annex IV

Penalties that may be imposed by the states
of the Contracting Parties as determined by their

national regulations

Republic of Hungary:

Obligation to leave the territory of the Republic of
Hungary

Aliens policing expulsion and ban on entry and stay
Ban on entry and stay

Ukraine:

Obligation to leave the territory of Ukraine
Expulsion and ban on entry and stay
Ban on entry and stay”

4.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja az Egyez mény
2007. de cem ber 15. nap já tól tör té nõ ide ig le nes al kal ma -
zá sát.

5.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-ai 2007. de cem ber 15-én lép nek
ha tály ba.

(3) E tör vény 4.  §-a és 5.  § (4) be kez dé se az Egyez mény
8. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá -
lyát vesz ti.

(4) E tör vény ha tá lyát vesz ti, ha a má sik szer zõ dõ fél
 arról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá got, hogy nem kí ván az
Egyez mény ben ré szes fél len ni.
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(5) Az Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
va la mint a (3) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont
nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter an nak is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(6) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi -
nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi CLIV.
tör vény

a mûsorterjesztés és digitális átállás szabályairól  szóló 
2007. évi LXXIV. tör vény, valamint a rádiózásról

és televíziózásról  szóló 1996. évi I. tör vény
módosításáról*

Az Or szág gyû lés az Al kot mány 61.  § (4) be kez dé sé vel
össz hang ban a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1. § A mû sor ter jesz tés és a di gi tá lis át ál lás sza bá lya i ról
 szóló 2007. évi LXXIV. tör vény (a továb biak ban: Dtv.)
22.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ana lóg föld fel szí ni mû sor szó rás ki vé te lé vel az
azo nos mû sor szol gál ta tó val vagy mû sor ter jesz tõ vel irá -
nyí tá si vi szony ban álló mû sor szol gál ta tá sok szá ma nem
ha lad hat ja meg az adott át vi te li rend sze ren ter jesz tett te le -
ví zió mû sor szol gál ta tá sok hu szon öt szá za lé kát, rá dió mû -
sor szol gál ta tá sok öt ven szá za lé kát.”

2.  § A Dtv. 24.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gi és az eu ró pai kul tú ra
meg õr zé se, vé del me, il let ve to vább fej lesz té se, a nem ze ti,
il let ve et ni kai ki sebb sé gi nyelv ápo lá sa, az ál lam pol gá rok
tá jé ko zó dá si szük ség le te i nek ki elé gí té se, a de mok ra ti kus
köz élet ben való rész vé te lük elõ se gí té se, és a vé le mé nyek
sok szí nû sé gé nek meg õr zé se ér de ké ben – az ana lóg mû sor -
szó rás ki vé te lé vel – a mû sor ter jesz tõt a 25.  § sze rin ti kö te -
le zett sé gek, a mé dia po li ti kai szem pont ból meg ha tá ro zó
je len tõ sé gû mû sor ter jesz tõt a 25.  § és a 26.  § sze rin ti kö te -
le zett sé gek ter he lik (to váb bí tá si kö te le zett ség).

(2) Mé dia po li ti kai szem pont ból meg ha tá ro zó jelentõ -
ségûnek mi nõ sül a mû sor ter jesz tõ (a továb biak ban: meg -
ha tá ro zó mû sor ter jesz tõ), ha

a) elõ fi ze tõ i nek szá ma meg ha lad ja a száz ezer fõt, vagy

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 3-i ülés nap ján fo gad ta el.

b) in gye ne sen hoz zá fér he tõ mû sor ter jesz tés ese tén
vétel körzete a Ma gyar Köz tár sa ság la kos sá gá nak több
mint egy har ma dá ra ki ter jed és a mû sor ter jesz tõ vagy az zal 
irá nyí tá si vi szony ban álló szol gál ta tó vagy vál lal ko zás a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén vég zett mû sor ter jesz tés bõl
vagy az ah hoz kap cso ló dó szol gál ta tás ból szár ma zó ár be -
vé te le – az ana lóg mû sor szó rás ki vé te lé vel – meg ha lad ja
az évi 1000 mil lió fo rin tot.”

3.  § A Dtv. 38.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A rá dió mû so rok mû sor ter jesz té se di gi tá lis át ál lá sá -
nak cél dá tu ma 2014. de cem ber 31. Az át ál lás csak ak kor
le het sé ges, amennyi ben a meg je lölt idõ pon tig a la kos ság
leg alább 94%-át el éri a di gi tá lis rá dió mû sor szó rá si szol -
gál ta tá son ke resz tül a köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tás és
a la kos ság leg alább 75%-a ren del ke zik a di gi tá lis mû sor -
szol gál ta tás vé te lé re al kal mas ké szü lék kel. Amennyi ben
az elõ zõ ek ben meg ha tá ro zott fel té te lek a meg je lölt idõ -
pon tig nem biz to sít ha tó ak, a rá dió mû sor ter jesz tés di gi tá -
lis át ál lá sá nak ha tár nap ja az elõ zõ ek ben meg ha tá ro zott
fel té te lek tel je sü lé sé vel esik egy be.”

4.  § (1) A Dtv. 39.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A pá lyá za ti ki írá si do ku men tá ció a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot ta kon túl fel té tel ként tar tal maz za:]

„b) az ál lam pol gá rok tá jé ko zó dá sát szol gá ló, e tör vény
ha tály ba lé pé se kor leg alább négy éve mû kö dõ, leg alább
két, hír-, il let ve köz éle ti tar tal mú mû so ro kat szol gál ta tó
 televíziós mû sor szol gál ta tó val és a leg alább há rom éve
mû kö dõ, or szá gos rá dió köz mû sor szol gál ta tók kal szem -
ben fenn ál ló, a leg na gyobb la kos sá gi el érés sel ren del ke zõ
há ló za ton és a te le ví zi ós mû sor szol gál ta tók ese té ben mo -
bil vé te lû di gi tá lis te le ví zió mû sor szó ró há ló za ton tör té nõ
mû sor ter jesz tés re vo nat ko zó szer zõ dés kö té si kötelezett -
séget és rész le tes sza bá lya it,”

(2) A Dtv. 39.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A pá lyá za ti ki írá si do ku men tá ció a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot ta kon túl fel té tel ként tar tal maz za:]

„c) leg fel jebb négy ál ta lá nos te ma ti ká jú or szá gos mû -
sor szol gál ta tó val szem ben fenn ál ló, mû sor ter jesz tés re vo -
nat ko zó szer zõ dés kö té si kö te le zett sé get, amely a je len leg
a mû sor szol gál ta tást föld fel szí ni mû sor szó rás út ján meg -
va ló sí tó mû sor szol gál ta tók ese té ben ak kor al kal maz ha tó,
ha er rõl a 43.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt pá lyá zat ered mé -
nyé nek köz zé té te lét kö ve tõ hat van na pon be lül kö te le zett -
ség vál la ló nyi lat ko za tot tesz nek, és a szer zõ dés meg kö té -
sé vel vál lal ják, hogy mû so ru kat a 43.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt leg na gyobb vagy má so dik leg na gyobb la kos sá gi
el éré sû, nem mo bil vé te lû di gi tá lis te le ví zió mû sor szó ró
há ló za ton a mû sor ter jesz té si szol gál ta tás in du lá sá val kör -
ze ten ként el ér he tõ vé te szik, va la mint mû so ruk ana lóg
föld fel szí ni mû sor szó rá sát kör ze ten ként 2011. jú ni us
30-ig le ál lít ják.”
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(3) A Dtv. 39.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ l) pont -
tal egé szül ki:

[(2) A pá lyá za ti ki írá si do ku men tá ció a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot ta kon túl fel té tel ként tar tal maz za:]

„l) a nyer tes pá lyá zó, il let ve e be kez dés i) pont ja sze rint 
az ál ta la lét re ho zan dó gaz da sá gi tár sa ság tu laj do no si szer -
ke ze té ben vagy tény le ges irá nyí tói kö ré ben be kö vet ke zett
vál to zá sok be je len té sé vel kap cso la tos fel té te le ket és rész -
le tes sza bá lyo kat.”

(4) A Dtv. 39.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(8) Amennyi ben a je len leg a mû sor szol gál ta tást föld -
fel szí ni mû sor szó rás út ján meg va ló sí tó or szá gos te le ví zió
mû sor szol gál ta tók a (2) be kez dés c) pont já ban fog lalt le -
he tõ ség gel nem él nek, a nyer tes di gi tá lis mû sor szó ró há ló -
zat üze mel te tõ je a ren del ke zés re álló át vi te li ka pa ci tá sok
vo nat koz ásá ban sza ba don köt het szer zõ dést más ál ta lá nos
te ma ti ká jú or szá gos mû sor szol gál ta tó val. A je len leg a mû -
sor szol gál ta tást föld fel szí ni mû sor szó rás út ján meg va ló sí -
tó or szá gos te le ví zió mû sor szol gál ta tók a 43.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt pá lyá za ton ér té ke sí tett bár mely di gi tá lis
mû sor szó ró há ló zat ra ab ban az eset ben ke rül het nek fel, ha
szer zõ dés meg kö té sé vel vál lal ják, hogy mû so ru kat a 43.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt leg na gyobb vagy má so dik leg na -
gyobb la kos sá gi el éré sû, nem mo bil vé te lû di gi tá lis tele -
vízió mû sor szó ró há ló za ton a mû sor ter jesz té si szol gál ta tás 
in du lá sá val kör ze ten ként el ér he tõ vé te szik, va la mint mû -
so ruk ana lóg föld fel szí ni mû sor szó rá sát kör ze ten ként
2011. jú ni us 30-ig le ál lít ják.”

5.  § A Dtv. 43.  §-a (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ha tó ság az át me ne ti idõ szak ban ren del ke zés re
álló négy di gi tá lis te le ví zió mû sor szó ró (ame lyek kö zül
egy a köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tó mû so ra ana lóg mû -
sor szó rá sá nak le ál lí tá sát köve tõen nyí lik meg), va la mint a
di gi tá lis át ál lást köve tõen ren del ke zés re álló to váb bi egy
di gi tá lis te le ví zió mû sor szó ró há ló zat üze mel te té si jo gá ra
vo nat ko zó pá lyá za tot a Bi zott ság nak a pá lyá za ti ki írá si
do ku men tá ció jó vá ha gyá sát tar tal ma zó ál lás fog la lá sa
meg ho za ta lá tól szá mí tott 30 na pon be lül, de leg ké sõbb
2008. de cem ber 31-éig írja ki. A pá lyá zat tal el nyer he tõ
má so dik leg na gyobb la kos sá gi le fe dett ség gel ren del ke zõ
há ló zat nak al kal mas nak kell len nie az eu ró pai szab vány
sze rin ti mo bil vé te lû di gi tá lis mû sor szó rá si szol gál ta tá sok
nyúj tá sá ra.

(2) A Ha tó ság az át me ne ti idõ szak ban ren del ke zés re
álló egy VHF sávú, di gi tá lis rá dió mû sor szó ró há ló zat üze -
mel te té si jo gá ra vo nat ko zó pá lyá za tot a Bi zott ság nak a pá -
lyá za ti ki írá si do ku men tá ció jó vá ha gyá sát tar tal ma zó
 állásfoglalása meg ho za ta lá tól szá mí tott 30 na pon be lül
2008. de cem ber 31-éig írja ki. A pá lyá zat so rán a pá lyá za ti 
ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zot tak sze rint elõnyt
él vez az a pá lyá zó, amely vál lal ja or szá gos köz szol gá la ti,
il let ve or szá gos köz mû sor szol gál ta tó rá di ók mû so ra i nak
kí ná la tá ban való el he lye zé sét.”

6.  § A Dtv. 46.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki.
„(4) A Ha tó ság és a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal e tör vény 

cél jai és alap el vei ér vény re jut ta tá sa ér de ké ben a ren del ke -
zé sük re álló ada to kat, in for má ci ó kat és ira to kat – az adat -
vé de lem re és az üz le ti ti tok ra vo nat ko zó sza bá lyok figye -
lembe véte lével – egy más nak át ad ják, fel adat- és ha tás kö -
rük kel össze füg gés ben – a má sik ha tó ság ké ré sé re – szak -
mai kér dé sek ben vé le ményt nyil vá ní ta nak, ál lás fog la lást
ad nak. En nek ke re té ben az ada tot a má sik ha tó ság nak át -
adó ha tó ság töb bek kö zött ér te sí ti az adat szol gál ta tót az
ada tok át adá sá ról, és az át ve võ ha tó ság biz to sít ja, hogy az
át adott ada tok leg alább olyan szin tû vé de lem ben ré sze sül -
je nek, mint az át adó ha tó ság nál.”

7.  §  A Dtv. 48.  §-a a kö vet ke zõ, új (2)–(3) be kez dé sek -
kel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi ren del ke zés
meg je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) E tör vény ha tály ba lé pé se kor a Ha tó ság nyil ván tar -
tá sá ban az Eht. 76.  § sze rin ti be je len tés alap ján már sze -
rep lõ és szol gál ta tást nyúj tó mû sor ter jesz tõ szol gál ta tó nak 
e tör vény 6.  §-a (2)–(4) be kez dé se i ben fog lalt adat szol gál -
ta tá si kö te le zett sé get e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 
30. na pig kell tel je sí te nie.

(3) A Tes tü let nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ, de a Ha tó ság -
nál nem be je len tett szol gál ta tó nak az Eht. 76.  §-a sze rin ti
be je len tést e tör vény 6.  §-a (2)–(4) be kez dé sé ben meg -
határozott adat tar ta lom mal ki egé szít ve e tör vény ha tály -
ba lé pé sé tõl szá mí tott 30. na pig kell meg ten nie.”

8.  § (1) A rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi
I. tör vény (a továb biak ban: Rttv.) 136.  §-ának (1) bekez -
dése he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé se lép:

„(1) A 41.  § (3) be kez dé se, a VI. fe je zet 12. és 13. címe,
a 135.  § al kal ma zá sá ban, va la mint a 90.  § (3) be kez dé sé -
ben és a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés ben rög zí tett jog kö -
vet kez mé nyek ér vé nye sí té se so rán a Tes tü let ki zá ró lag
köz igaz ga tá si ügy ben el já ró szerv ként jár hat el, el já rá sá ra
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló tör vényt kell al kal maz ni.”

(2) Az Rttv. 136.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé se lép:

„(3) A Tes tü let ha tá ro za tá nak fe lül vizs gá la tát a bí ró ság -
tól le het kér ni. A bí ró ság a Pp. XX. fe je ze té nek sza bá lyai
sze rint jár el. A bí ró ság a Tes tü let ha tá ro za tát meg vál toz -
tat hat ja. A 112.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján meg -
ho zott ha tá ro zat tal szem be ni ke re se tet a Fõ vá ro si íté lõ táb -
la a ke re set be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ el tel té tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül bí rál ja el. A Fõ vá ro si Íté lõ táb la ha tá -
ro za tá val szem ben fel leb be zés nek he lye nincs.”

Átmeneti rendelkezések

9.  § (1) Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let 2008.
de cem ber 31-ig

a) nem bo csát hat ki mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság el -
nye ré sé re vo nat ko zó pá lyá za ti fel hí vást;
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b) nem fo gad hat be, és nem bí rál hat el mû sor szol gál ta -
tá si jo go sult ság meg szer zé sé re irá nyu ló pá lyá za tot;

c) a he lyi, il let ve kör ze ti rá di ós mû sor szol gál ta tás ki vé -
te lé vel az Rttv. 107.  §-a sze rint nem újít hat meg mû sor -
szol gál ta tá si jo go sult sá got;

d) nem köt het mû sor szol gál ta tá si szer zõ dést, ide ért ve
az Rttv. 102.  § (1) be kez dés b) pont já nak ese tét is;

e) nem mó do sít hat ja mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés tar -
tal mát úgy, hogy az zal a mû sor szol gál ta tót az ál ta la ko ráb -
ban vál lalt va la mely kö te le zett ség tel je sí té se alól rész ben
vagy egész ben men te sít se, il let ve a mû sor szol gál ta tó ál tal
fi ze ten dõ mû sor szol gál ta tá si díj össze gét csök kent se vagy
ese dé kes sé gét mó do sít sa.

(2) Az Rttv. 107.  § (1) be kez dés má so dik mon da tá ban
fog lal tak – a he lyi, il let ve kör ze ti rá di ós mû sor szol gál ta tá -
sok ki vé te lé vel –, va la mint az Rttv. 107.  § (2) be kez dés ben 
fog lal tak 2008. de cem ber 31-ig nem al kal maz ha tók.

(3) Amennyi ben va la mely he lyi, il let ve kör ze ti rá di ós
mû sor szol gál ta tó mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá ga úgy jár
le, hogy az (1) be kez dés alap ján az adott mûsorszolgálta -
tási le he tõ ség vo nat ko zá sá ban nem köt he tõ újabb mû sor -
szol gál ta tá si szer zõ dés, va la mint a mû sor szol gál ta tá si jo -
go sult ság az Rttv. 107.  §-a alap ján sem újít ha tó meg, a mû -
sor szol gál ta tó a le já ró mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá got
leg ké sõbb 2009. de cem ber 31-ig to vább gya ko rol hat ja.

(4) Az (1) be kez dés b) és d) pont ja nem vo nat ko zik
azok ra a he lyi, kör ze ti mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság
meg szer zé sé re irá nyu ló pá lyá za tok ra, ame lyek nél a vég le -
ge sí tett pá lyá za ti fel hí vás je len jog sza bály ki hir de té sé ig
a Kul tu rá lis Köz löny ben köz zé té tel re ke rült.

Záró rendelkezések

10.  § (1) E tör vény 3.  §-a, 6.  §-a, 7.  §-a, va la mint e § (1) be -
kez dé se a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 1.  §-a, 2.  §-a, 4.  §-a, 5.  §-a, 9.  §-a, va la mint 
e § (2)–(6) be kez dé sei a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
ha tály ba.

(3) E tör vény 8.  §-ának (1) és (2) be kez dé se 2008. ja -
nuár 1-jén lép ha tály ba.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Dtv. 43.  §-a (4) be kez dé sé nek „amely egy al ka -
lom mal az e tör vény ben fog lalt pá lyá za ti el já rás le foly ta tá -
sát köve tõen to váb bi 5 év vel meg hosszab bít ha tó” szöveg -
része.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Rttv.
107.  §-a (1) be kez dé sé ben az „öt évre” szö veg rész he lyé be 
a „leg fel jebb öt évre” szö veg rész lép.

(6) E tör vény hatályba lépését kö ve tõ 15. nap tól a Dtv.
40.  § (4) be kez dés a) pont ja és 41.  §-a is mé tel ten meg fele -
lõen al kal ma zan dó.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi CLV.
tör vény

a hegyközségekrõl  szóló 1994. évi CII. tör vény,
valamint a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról

 szóló 2004. évi XVIII. tör vény módosításáról*

A hegyközségekrõl  szóló 1994. évi CII. tör vény
módosítása

1.  § A hegy köz sé gek rõl  szóló 1994. évi CII. tör vény
(a továb biak ban: Htv.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1.  § Ez a tör vény sza bá lyoz za a hegy köz sé gek, a hegy -
köz sé gi ta ná csok és a Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa
(a továb biak ban együtt: hegy köz sé gi szer ve ze tek) meg ala -
kí tá sát, szer ve ze ti vál to zá sát, meg szû né sét, ön kor mány za -
tuk szer ve ze tét, mû kö dé sét, köz cé lú fel ada ta i kat, va la mint 
az azok el lá tá sá hoz szük sé ges jo go sít vá nya i kat.”

2.  § A Htv. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § A tör vény sze mé lyi ha tá lya a szõ lé sze ti és bo rá sza -

ti ter me lõ-, il let ve fel vá sár ló-te vé keny sé get foly ta tó ter -
mé sze tes és jogi sze mé lyek re, va la mint jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok ra ter jed ki.”

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

„(2) Szõ lé sze ti és bo rá sza ti ter me lõ-, il let ve felvásárló-
 tevékenység bor vi dé ki te le pü lé sen csak hegy köz ség tag ja -
ként foly tat ha tó, nem bor vi dé ki te le pü lé se ken pe dig csak
ak kor, ha a ter me lõ, il let ve a fel vá sár ló ele get tett a kü lön
jog sza bály sze rin ti nyil ván tar tás ba vé te li kö te le zett sé gé -
nek.”

4.  § A Htv. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) szõ lé sze ti és bo rá sza ti ter me lõ (a továb biak ban: ter -

me lõ): aki 1000 m2-nél na gyobb te rü le ten szõ lõt mû vel,
vagy te rü let nagy ság tól füg get le nül szõ lõ ül tet vé nyé nek
ter mé sét ér té ke sí ti, il let ve ér té ke sí tés re bort ké szít,

b) szõ lé sze ti és bo rá sza ti fel vá sár ló (a továb biak ban:
fel vá sár ló): aki szõ lõt, mus tot, il let ve bort to vább fel dol go -
zás vagy to vább fel dol go zás ra ér té ke sí tés cél já ból vá sá -
rol.”

5.  § A Htv. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) E tör vény ren del ke zé sei sze rint hegy köz sé get

kell ala kí ta ni a bor vi dé ki te le pü lé se ken. A hegy köz sé get
úgy kell meg ala kí ta ni, hogy az an nak mû kö dé si te rü le té -
hez tar to zó bor vi dé ki te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü le tén
fek võ szõ lõ ül tet vé nyek nagy sá ga össze sen leg alább öt száz 
hek tár le gyen, és ezek az in gat la nok leg ke ve sebb tíz ter -
me lõ hasz ná la tá ban le gye nek. Hegy köz ség csak ugyan -
azon bor vi dék te le pü lé sei rész vé te lé vel ala kít ha tó.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.
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(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak alól az ille té kes hegy -
köz sé gi ta nács ké re lem re el té rést en ge dé lyez het, ha

a) a hegy köz ség te le pü lé sei kö zöt ti tá vol ság köz úton
több len ne, mint 30 ki lo mé ter, vagy

b) az öt száz hek tár nál ki sebb szõ lõ ül tet vénnyel ala kí -
tan dó hegy köz ség hosszú távú mû kö dõ ké pes sé ge meg ala -
po zott. Meg ala po zott nak te kint he tõ a hegy köz ség hosszú
távú mû kö dõ ké pes sé ge kü lö nö sen ak kor, ha a hegy köz -
ség nek a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ két év ben köz tar -
to zá sa nem volt, és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge i nek
ele get tett.

(3) Nem en ge dé lyez he tõ olyan hegy köz ség megalakí -
tása, amely nek te rü le tén a szõ lõ ül tet vény nagy sá ga nem
éri el a 300 hek tárt.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti ké rel met a köz gyû lés (ala -
kuló köz gyû lés) ál tal ki je lölt sze mély nyújt ja be az ille té -
kes hegy köz sé gi ta nács hoz, amely a ké rel met közigazga -
tási ha tá ro zat ban bí rál ja el.”

6.  § A Htv. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) Új hegy köz ség meg ala kí tá sa cél já ból min den

ér de kelt (ter me lõ, ön kén tes tag, fel vá sár ló) kö te les ma gát
az ül tet vé nye fek vé se, il let ve a 26.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti te vé keny sé ge sze rint ille té kes te le pü lé si
ön kor mány zat jegy zõ jé nél (a továb biak ban: jegy zõ) be je -
len te ni. A be je len tés nek tar tal maz nia kell az ér de kelt
 nevét (cég ne vét), la kó he lyét (szék he lyét, te lep he lyét),
 ültetvénye hely raj zi szá mát, te rü le té nek nagy sá gát és
hasz ná la tá nak jog cí mét.

(2) A jegy zõ össze ál lít ja a be je lent ke zet tek ne vét (cég -
ne vét) és la kó he lyét (szék he lyét, te lep he lyét) tar tal ma zó
jegy zé ket, és amennyi ben a be je lent ke zett ér de kel tek
 tulajdonában, il let ve hasz ná la tá ban lévõ szü lõ ül tet vé nyek
nagy sá ga meg fe lel az 5.  §-ban meg ha tá ro zot tak nak, a
jegy zé ket har minc nap ra köz zé te szi az ön kor mány zat hir -
de tõ táb lá ján. A hir det mény ben tá jé koz tat ni kell az ér de -
kel te ket az ala ku ló köz gyû lést elõ ké szí tõ bi zott ság lét re -
ho zá sá nak idõ pont já ról és he lyé rõl.

(3) Az ér de kel tek ma guk kö zül elõ ké szí tõ bi zott sá got
vá lasz ta nak, s ezt a jegy zõ nek be je len tik. A jegy zõ a be je -
lent ke zet tek ada ta it át ad ja az elõ ké szí tõ bi zott ság nak.”

7.  § A Htv. 11.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az alap sza bály nak tar tal maz nia kell]
„a) a hegy köz ség el ne ve zé sét, szék he lyét, va la mint a

hegy köz ség hez tar to zó te le pü lé sek ne vét,”

8.  § (1) A Htv. 13.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz gyû lés ha tás kö rét az alap sza bály ban kell meg ha -
tá roz ni úgy, hogy an nak ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar toz -
zék]

„d) dön tés egye sü lés, szét vá lás, kör hegy bí ró ság ala kí tá -
sa (csat la ko zás, ki vá lás), va la mint ön kén tes tag sá got vál -
la lók fel vé te lé nek kér dé sé ben,”

(2) A Htv. 13.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Az alap sza bály köz gyû lés meg tar tá sa he lyett rész -
köz gyû lé sek tar tá sát ír hat ja elõ, ha a hegy köz sé gi ta gok
szá ma vagy a ta gok la kó he lye vagy más, az alap sza bály -
ban meg ha tá ro zott szem pont ezt in do kol ja. A rész köz gyû -
lé si kör ze te ket, va la mint a rész köz gyû lé sek meg tar tá sá nak 
he lyét az alap sza bály ban kell meg ál la pí ta ni. A kü lön bö zõ
hely re és idõ pont ra is össze hív ha tó rész köz gyû lé se ket
azo nos na pi rend del kell meg tar ta ni.”

(3) A Htv. 13.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A köz gyû lés dön té sét a rész köz gyû lé se ken le adott

sza va za tok össze sí té sé vel a vá laszt mány ál la pít ja meg. Az
így meg ho zott ha tá ro za tot a ta gok kal – az össze sí tést
 követõ 15 na pon be lül – az alap sza bály ban meg ha tá ro zott
mó don kö zöl ni kell. A rész köz gyû lés re egye bek ben a köz -
gyû lés re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.”

9.  § A Htv. 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Har minc fõt meg nem ha la dó tag lét szám ese tén
csak el nö köt kell vá lasz ta ni. A vá laszt mány jog kö rét eb -
ben az eset ben az el nök, a hegy bí ró (kör hegy bí ró) és a köz -
gyû lés ál tal meg bí zott egy tag vagy az el nök és két meg -
bízott tag együt te sen gya ko rol ja.”

10.  § A Htv. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A vá laszt mány az alap sza bály ban meg ha tá ro zott
gya ko ri ság gal, de éven te leg alább két al ka lom mal ülé se -
zik. Rend kí vü li ülés bár mi kor össze hív ha tó. A vá laszt -
mány te vé keny sé gé rõl éven te be szá mol a köz gyû lés nek.”

11.  § (1) A Htv. 17.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A hegy bí ró]
„f) ve ze ti az ül tet vény ka tasz tert, va la mint a te le pí té sek,

ki vá gá sok és az új ra te le pí té si jo gok nyil ván tar tá sát, és
rend sze re sen el len õr zi az ül tet vény ka tasz ter ben nyil ván -
tar tott te rü le tek ál la po tát, a nyil ván tar tott ada tok  valóság -
tartalmát,”

(2) A Htv. 17.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

[A hegy bí ró]
„h) az en ge dély nél kül te le pí tett, il let ve ki vá gott szõ lõ -

ül tet vé nyek rõl ér te sí ti a nö vény ter mesz té si ha tó sá got.”

(3) A Htv. 17.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A hegy bí ró min den vá laszt má nyi ülé sen, il let ve a
15.  § (2) be kez dé sé ben em lí tett eset ben min den köz gyû lé -
sen be szá mol a te vé keny sé gé rõl.”

(4) A Htv. 17.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) A hegy bí rót pá lyá zat alap ján a vá laszt mány je lö li,
és a köz gyû lés vá laszt ja meg. Vá laszt mány hi á nyá ban a
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 jelölés is a köz gyû lést il le ti meg. Hegy bí ró csak olyan bün -
tet len elõ éle tû sze mély le het, aki leg alább kö zép fo kú szõ -
lé sze ti és bo rá sza ti szak kép zett ség gel ren del ke zik, va la -
mint a köz igaz ga tá si alap vizs gát le tet te, vagy vál lal ja,
hogy meg vá lasz tá sa ese tén e vizs gát a hegy köz ség ál tal
meg ha tá ro zott ha tár idõn – de meg vá lasz tá sá tól szá mí tott
leg ké sõbb egy éven – be lül le te szi. A ha tár idõ elmulasz -
tása vagy si ker te len vizs ga ese tén a hegy bí ró mun ka vi szo -
nya meg szû nik.”

(5) A Htv. 17.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Egy sze mély leg fel jebb 3 hegy köz ség nél (kör hegy -

bí ró ság nál) lát hat el hegy bí rói (kör hegy bí rói) fel ada tot.”

12.  § A Htv. 17/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„17/A.  § (1) A hegy köz sé gek meg ál la pod hat nak kör -
hegy bí ró ság ala kí tá sá ban, kü lö nö sen ak kor, ha be vé te lük
nem ele gen dõ ah hoz, hogy hegy bí rót al kal maz za nak.
A kör hegy bí ró ság ala kí tá sá ról, az ah hoz tör té nõ csat la ko -
zás ról és a ki vá lás ról – a vá laszt mány elõ ter jesz tése alap -
ján – a köz gyû lés dönt. Kör hegy bí ró sá got leg fel jebb há -
rom hegy köz ség ala kít hat.

(2) A kör hegy bí ró ság ala kí tá sá nak és fenn tar tá sá nak
fel té te le i rõl az ér de kelt hegy köz sé gek vá laszt má nyai ál la -
pod nak meg. A meg ál la po dás ban ren del kez ni kell a kör -
hegy bí ró ság szék he lyé rõl, a kör hegy bí ró vá lasz tá sá ról,
fel adat el lát ásá nak rend jé rõl, en nek szer ve ze ti fel té te le i rõl, 
va la mint a fenn tar tás költ sé ge i hez  való hoz zá já ru lás ról.
A meg ál la po dást meg kell kül de ni a hegy köz sé gi ta nács -
nak, va la mint a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv nek.

(3) A kör hegy bí ró ság hoz csat la koz ni, vagy ab ból ki vál -
ni – az érin tett hegy köz sé gek el té rõ meg ál la po dá sá nak
 hiányában – a nap tá ri év elsõ nap já val le het. A ki vá lá si
vagy csat la ko zá si szán dék ról az érin tett hegy köz sé ge ket
leg alább há rom hó nap pal ko ráb ban ér te sí te ni kell.

(4) A kör hegy bí rót – pá lyá zat alap ján – az ér de kelt
hegy köz sé gek köz gyû lé sei kü lön-kü lön meg vá laszt ják.
A kör hegy bí ró meg vá lasz tá sá hoz a le adott sza va za tok
több sé ge szük sé ges.

(5) A kör hegy bí ró va la mennyi érin tett hegy köz ség vá -
laszt má nyá nak tag ja, ame lyek ülé se in, il let ve a 15.  §
(2) be kez dé sé ben em lí tett eset ben a köz gyû lé se ken te vé -
keny sé gé rõl be szá mol.”

13.  § A Htv. 22.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés és al cím lép:

„A hegyközség szervezeti változása és megszûnése

22.  § (1) A hegy köz ség meg szû nik
a) össze ol va dás sal, il let ve be ol va dás sal (a továb biak -

ban együtt: egye sü lés),
b) több hegy köz ség re tör té nõ szét vá lás sal,
c) a bí ró ság ál tal tör té nõ fel osz la tás sal,
d) a te le pü lés bor vi dé ki be so ro lá sá nak tör lé sé vel,

amennyi ben a hegy köz ség csak az adott te le pü lé sen mû -
ködik.

(2) Össze ol va dás ese tén az egye sü lõ hegy köz sé gek
meg szûn nek, és va gyo nuk, va la mint köz igaz ga tá si jo go -
sít vá nya ik a lét re jö võ új hegy köz ség re mint jog utód ra
száll nak át.

(3) Be ol va dás ese té ben a be ol va dó hegy köz ség meg szû -
nik, és an nak va gyo na, va la mint köz igaz ga tá si jo go sít vá -
nyai az át ve võ hegy köz ség re mint jog utód ra száll nak át,
amely nek el ne ve zé se és szék he lye vál to zat lan ma rad.
 Beolvadásra ke rül het sor ak kor, ha a be fo ga dó hegy köz ség 
tag lét szá ma és szõ lõ ül tet vé nyé nek te rü le te na gyobb a be -
ol vad ni szán dé ko zó hegy köz sé gé nél. Ez utób bi fel té telt
nem kell figye lembe ven ni az (5) és (6) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ese tek ben.

(4) A hegy köz sé gek kö te le sek össze ol vad ni, ha egye -
sül nek azok a te le pü lé sek, ame lyek te rü le tén a hegy köz sé -
gek mû köd nek.

(5) A hegy köz ség kö te les egye sül ni a szom szé dos hegy -
köz ség gel, ha te rü le tén a hegy köz ség ala kí tá sá nak fel té te -
lei utóbb meg szûn nek.

(6) Kö te le zõ a be ol va dás ak kor, ha egy bor vi dé ki te le -
pü lés más te le pü lés tõl olyan te rü let részt vesz át, ame lyen
hegy köz ség mû kö dik.

(7) Az egye sü lés ben érin tett hegy köz sé gek köz gyû lé sei
az egye sü lés rõl kü lön-kü lön, a je len lévõ ta gok több mint
fe lé nek sza va za tá val ha tá roz nak. A dön tést köve tõen az
érin tett hegy köz sé gek egye sü lé si szer zõ dést köt nek,
amely ben meg ál la pod nak az egye sü lõ hegy köz sé gek bir -
to ká ban lévõ ok ira tok és ada tok át adá sá ról, va la mint
 vagyonuk ren de zé sé rõl.”

14.  § A Htv. 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„23.  § (1) A hegy köz ség több hegy köz ség re szét vál hat,
ha a szét vá lás sal lét re jö võ hegy köz sé gek meg fe lel nek az
5.  §-ban fog lal tak nak. A szét vá lás ról ho zott köz gyû lé si
 határozatban ren del kez ni kell a va gyon meg osz tá sá ról.

(2) A szét vá ló hegy köz ség jo gai és kö te le zett sé gei
a szét vá lás ról ho zott köz gyû lé si ha tá ro zat sze rint, en nek
 hiányában a va gyon meg osz tás ará nyá ban a szét vá lás sal
lét re jö võ jog utód hegy köz sé gek re száll nak át.

(3) A hegy köz sé gek szét vá lá sa nem érin ti tag ja ik jo ga it
és kö te le zett sé ge it.”

15.  § A Htv. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„24.  § (1) Az össze ol va dás sal lét re jött hegy köz ség,
 illetve a szét vá lás sal lét re jött hegy köz sé gek ala ku ló köz -
gyû lést tar ta nak, amely re a 7–9.  § ren del ke zé se it a (2) és
(3) be kez dés ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Az érin tett hegy köz sé gi ta gok ból ala kult pá rat lan
szá mú, de leg alább 3 fõs elõ ké szí tõ bi zott ság össze hív ja az 
ala ku ló köz gyû lést, és gon dos ko dik az alap sza bály ter ve -
ze té nek el ké szí té sé rõl is.

(3) Az ala ku ló köz gyû lés ha tá ro zat ké pes, ha azon a ta -
gok több mint 50%-a je len van. Ha az ala ku ló köz gyû lés
nem ha tá ro zat ké pes, az ered mény te len köz gyû lést kö ve tõ
ti zen öt na pon be lül új ala ku ló köz gyû lést kell össze hív ni,
amely ha tá ro zat ké pes, ha azon leg alább tíz tag meg je lent.”
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16.  § A Htv. 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„26.  § (1) A hegy köz ség tag ja – la kó he lyé tõl (te lep he -

lyé tõl, szék he lyé tõl) füg get le nül –
a) az a ter me lõ, aki te vé keny sé gét a hegy köz ség mû kö -

dé si te rü le tén vég zi, va la mint
b) az a fel vá sár ló, aki egy nap tá ri éven be lül a hegy köz -

ség mû kö dé si te rü le tén szõ lõt, mus tot, bort vá sá rol.
(2) A ter me lõ, il let ve a fel vá sár ló min den olyan hegy -

köz ség nek tag ja, amely nek te rü le tén ter mel, il let ve te rü le -
té rõl fel vá sá rol.

(3) Hegy köz sé gi tag sá got vál lal hat min den olyan sze -
mély, aki a hegy köz ség mû kö dé si te rü le tén 1000 m2-nél
nem na gyobb te rü le ten szõ lõt mû vel (a továb biak ban: ön -
kén tes tag).”

17.  § A Htv. 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„27.  § (1) A bor vi dé ki te le pü lé sen a ter me lõ, il let ve a

fel vá sár ló hegy köz sé gi tag sá gi vi szo nya, il let ve a nem
bor vi dé ki te le pü lé sen a ter me lõ, il let ve a fel vá sár ló nyil -
ván tar tás ba vé te li kö te le zett sé ge an nak a hó nap nak az elsõ 
nap já val ke let ke zik, amely ben a te vé keny sé gét meg kez di.

(2) A nem bor vi dé ki te le pü lé sen ter me lõ, il let ve fel vá -
sár ló sze mély kö te les be je len te ni a hegy köz ség nek a ne vét
(cég ne vét), la kó he lyét (szék he lyét, te lep he lyét), adó azo -
no sí tó je lét vagy adó szá mát, és a kü lön jog sza bály sze rin ti
egyéb ada to kat, va la mint ezen ada tok vál to zá sát a vál to -
zást kö ve tõ 15 na pon be lül.

(3) Új te le pí té sû szõ lõ ese tén a ter me lõ hegy köz sé gi
tag sá gi vi szo nya – amennyi ben még nem tag ja a hegy köz -
ség nek – a te le pí té si en ge dély jog erõ re emel ke dé sé vel jön
lét re.

(4) A hegy köz sé gi tag, il let ve a nem bor vi dé ki te le pü lé -
sen ter me lõ, il let ve fel vá sár ló kö te les a hegy bí ró nak be je -
len te ni, hogy a ter me lõ, il let ve a fel vá sár ló te vé keny sé gé -
vel fel ha gyott, vagy a ter me lõ a szõ lõ ül tet vény hasz ná la tát 
más nak en ged te át. A hegy bí ró a be je len tés alap ján a tag -
sá gi jog vi szony meg szün te té sé rõl, il let ve az adatszolgál -
tatási kö te le zett ség meg szû né sé rõl ha tá ro za tot hoz,
amennyi ben a ter me lõ nek, il let ve a fel vá sár ló nak nincs já -
ru lék tar to zá sa, il let ve adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek
ele get tett.

(5) A ter me lõ 30 na pon be lül kö te les a hegy bí ró nak be -
je len te ni, ha a szõ lõ ül tet vény mû ve lé sé vel fel ha gyott, az
ül tet vény tu laj do no sá nak, il let ve – amennyi ben a ter me lõ
a tu laj do nos volt – az új hasz ná ló ne vé nek és cí mé nek fel -
tün te té sé vel.

(6) Az ön kén tes tag bár mi kor kér he ti írás ban a név jegy -
zék bõl  való tör lé sét. A tag sá gi jog vi szony eb ben az eset -
ben a be je len tés nap já val szû nik meg.”

18.  § A Htv. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„28.  § (1) A hegy köz sé gi tag sá gi vi szonyt ke let kez te tõ

vagy meg szün te tõ tényt az ér de kelt nek – a ne vé nek (cég -
ne vé nek), la kó he lyé nek (szék he lyé nek, te lep he lyé nek),
adó azo no sí tó je lé nek vagy adó szá má nak meg je lö lé sé vel –
a név jegy zék be  való fel vé tel, il let ve a tör lés vé gett a hegy -

köz ség nél be kell je len te nie. A hegy köz ség be je len tés
 hiányában is el jár, ha a tag sá gi vi szony ke let ke zé sé rõl
vagy meg szû né sé rõl egyéb mó don tu do mást sze rez.

(2) A hegy köz sé gi tag kö te les az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ada tai vál to zá sát 15 na pon be lül be je len te ni a
hegy köz ség nek.”

19.  § A Htv. 29.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Aki több hegy köz ség nek is tag ja, tiszt sé get – a
hegy bí ró ki vé te lé vel – csak egy hegy köz ség ben vi sel het.”

20.  § A Htv. 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„30.  § (1) Szár ma zá si bi zo nyít ványt ki zá ró lag a 3.  §

(2) be kez dé se sze rin ti ter me lõk, il let ve fel vá sár lók kap hat -
nak ab ban az eset ben, ha ele get tet tek a hegy köz sé gi já ru -
lék meg fi ze té sé re vo nat ko zó, il let ve az adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gük nek.

(2) A szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te ré ben nyil ván tar tott szom -
szé dos ter mõ föld re elõ vá sár lá si, va la mint elõ-ha szon bér le ti
jog il le ti meg a hegy köz sé gi ta got, ha ezen  jogának ér vé nye -
sí té sét meg elõ zõ 24 hó nap ban fo lya ma tos hegy köz sé gi tag -
ság gal ren del ke zett.”

21.  § A Htv. 32.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A hegy köz sé gek bor vi dé ken ként hegy köz sé gi ta -
ná csot ala kí ta nak. Amennyi ben egy bor vi dé ken csak egy
hegy köz ség ala kul meg, a hegy köz sé gi ta ná csot nem kell
lét re hoz ni, il let ve a hegy köz sé gi ta nács meg szû nik, és a
hegy köz sé gi ta ná csi fel ada to kat a hegy köz ség, a tit ká ri
fel ada to kat pe dig a hegy bí ró lát ja el.”

22.  § A Htv. 33.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A hegy köz sé gi ta nács a tag jai kö zül igazgató -
választmányt, s en nek tag jai kö zül el nö köt, amennyi ben
szük sé ges al el nö köt vá laszt. Az ügyek vi te lé ért fe le lõs
tiszt ség vi se lõ a tit kár, akit a hegy köz sé gi ta nács pá lyá zat
alap ján ne vez ki. A tit kár sze mé lyé re egye bek ben a 17.  §
(4)–(6) be kez dé sé ben a hegy bí ró ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket kell al kal maz ni.”

23.  § (1) A Htv. 38.  §-ának d) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[A hegy köz ség]
„d) a szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló

tör vény ben fel tün te tett köz igaz ga tá si szer vek, va la mint a
bor gaz dál ko dás kö ré be tar to zó el len õr zé se ket vég zõ szer -
ve ze tek szá má ra meg ke re sés re ada tot szol gál tat;”

(2) A Htv. 38.  §-ának g)–j) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A hegy köz ség]
„g) védi a hegy köz ség ter me lõ i nek ér de ke it és tá jé koz -

ta tást ad a ta gok te vé keny sé gét se gí tõ, köz ér de kû in for má -
ci ók ról;
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h) el jár a szár ma zás vé del met sér tõ ese tek ben;
i) el len õr zi – szük ség ese tén hely szí ni el len õr zés sel –

tag ja i nál a hegy köz ség fel adat kö rét érin tõ jog sza bá lyok és
a rend tar tá si elõ írások be tar tá sát, és az el len õr zés rõl jegy -
zõ köny vet ké szít;

j) ren dez vé nye ket, bor ver se nye ket szer vez.”

24.  § (1) A Htv. 45.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Szõ lõ mû ve lé si ág ban nyil ván tar tott ter mõ föld ese -
té ben a mû ve lé si ág meg vál toz ta tá sá hoz a hegy köz ség
 engedélye szük sé ges.”

(2) A Htv. 45.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A hegy köz ség a szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz ter be tar to -
zó te rü le tek re a tu laj do no sok kép vi se le té ben jo go sult kez -
de mé nyez ni a va dá sza ti ha tó ság nál, hogy a kül te rü le ten
lévõ zárt ker ti in gat lant a va dász te rü let ki ter je dé sé nek
meg ál la pí tá sá nál figye lembe ve he tõ föld te rü let nek mi nõ -
sít se, va la mint jo go sult a föld tu laj do no so kat a vad vé del -
mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról  szóló
1996. évi LV. tör vénynek a jegy zõ re vo nat ko zó sza bá lyai
sze rint kép vi sel ni.”

25.  § A Htv. a kö vet ke zõ 45/A.  §-sal egé szül ki:
„45/A.  § (1) Aki a szõ lõ, must vagy bor szár ma zá si bi zo -

nyít vá nyát, vagy jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a hegy bí ró 
ál tal ki adan dó más iga zo lá sát nem a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ha tár idõ ig ké rel me zi, az ok ira to kat csak
5000–500 000 fo rin tig ter je dõ mu lasz tá si bír ság meg fi ze -
té sé vel kap hat ja meg. A hegy bí ró a bír ság ki sza bá sa so rán
figye lembe ve szi a ké se de lem idõ tar ta mát, az ügy fél ké se -
de lem be esé sé nek gya ko ri sá gát, to váb bá szár ma zá si bi zo -
nyít vány ese tén a ké re lem ben fog lalt szõ lõ, il let ve bor
 értékét.

(2) A bír ság adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak
mi nõ sül. A be sze dett bír ság a hegy köz sé get il le ti meg.”

26.  § A Htv. 47.  §-a a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:
[A nem ze ti ta nács]
„i) el bí rál ja a hegy köz ség köz igaz ga tá si ügy ben ho zott

ha tá ro za ta el len be nyúj tott fel leb be zést a 32.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti eset ben.”

27.  § (1) A Htv. 49.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A hegy köz sé gi szer ve ze tek köz igaz ga tá si ügyek -
ben  való el já rá sá ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör -
vény (Ket.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

(2) A Htv. 49.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Alap sza bály ban, il let ve szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály zat ban kell meg ha tá roz ni a köz igaz ga tá si ügy ben
el já ró sze mély ki zá rás (Ket. 42–43.  §)  miatt vagy bár mely

más ok ból  való aka dá lyoz ta tá sa ese té re a fel té te lek nek
meg fe le lõ má sik sze mély ki je lö lé sé re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat.”

28.  § (1) A Htv. 53.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A hegy köz sé gi já ru lék mi ni mum kö vet ke zõ évre
 érvényes mér té két az adott bor vi dék re vo nat ko zó an a
hegy köz sé gi ta nács ál la pít ja meg min den év de cem ber
15. nap já ig.”

(2) A Htv. 53.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a je len le gi (3)–(5) be -
kez dés szá mo zá sa (4)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(3) A hegy köz sé gi já ru lé kot min den év má jus 31. nap -
já ig a köz gyû lés ha tá roz za meg. A ki ve tett já ru lé kot és
 annak ese dé kes sé gét a tag gal írás ban, a ha tá ro zat reá vo -
nat ko zó ré szé nek kéz be sí té sé vel kell kö zöl ni. A hegy köz -
sé gi já ru lé kot ter me lõ ese tén ter mõ ül tet vé nye i nek te rü le te
vagy szõ lõ te rü le té nek arany ko ro na-ér té ke és a szõ lõ- vagy 
bor ter més mennyi sé ge alap ján, az ön kén tes tag ese tén a
ter més mennyi sé ge, fel vá sár ló ese tén a fel vá sá rolt szõ lõ,
must vagy bor mennyi sé ge alap ján kell meg ha tá roz ni, de
az nem le het ke ve sebb, mint a hegy köz sé gi ta nács ál tal
meg ál la pí tott já ru lék mi ni mum. Men te sül a ter me lõ a
 szõlõ- és bor ter més mennyi sé ge utá ni hegy köz sé gi já ru lék
fi ze té se alól, ha ter mé sét fel vá sár ló nak ér té ke sí ti.”

29.  § A Htv. 58.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 57.  § (4) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti ese tek -
ben a hegy köz ség fel ada ta it – a fel füg gesz tés idõ tar ta ma
alatt, il let ve az új hegy köz ség meg ala ku lá sá ig – az ag rár -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt más hegy köz ség
lát ja el.”

30.  § A Htv. 65.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:
[Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -

ter, hogy]
„e) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben

a hegy köz sé gi szer ve ze tek ál tal le foly ta tott egyes el já rá -
sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i nak mér té két és meg fi ze -
té sé nek rend jét ren de let ben ál la pít sa meg.”

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról  szóló 
2004. évi XVIII. tör vény módosítása

31.  § A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló 
2004. évi XVIII. tör vény (a továb biak ban: Btv.) 43.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„43.  § (1) Amennyi ben a nö vény ter mesz té si ha tó ság el -
len õr zé se so rán meg ál la pít ja, hogy a szõ lõ ül tet vényt en ge -
dély nél kül te le pí tet ték, tá jé koz tat ja a me zõ gaz da sá gi és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szer vet az ál ta la ész lelt jog sér -
tés rõl. A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt na pon
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be lül ha tár idõ meg je lö lé sé vel fel szó lít ja a te le pí tõt, hogy
– a 7.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rás rend sze -
rint – nyújt sa be a fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké rel mét a
szõ lõ ül tet vény utó la gos en ge dé lye zé se cél já ból.

(2) Amennyi ben az en ge dély nél kül te le pí tett ül tet vény
nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, a te le pí tõ a
fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké re lem ben vál lal hat ja, hogy 
az ül tet vényt a jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fele lõen át -
ala kít ja. A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az át ala kí tást úgy en ge dé lye zi, hogy a te le pí tõ azt a
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott egy éven be lül
kö te les el vé gez ni, és an nak meg tör tén tét kö ve tõ har minc
na pon be lül be je len te ni a nö vény ter mesz té si ha tó ság hoz.
A nö vény ter mesz té si ha tó ság az át ala kí tott ül tet vényt el -
len õr zi, és an nak ered mé nyé rõl ér te sí ti a me zõ gaz da sá gi és 
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szer vet.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott egy éves ha tár idõ a 
te le pí tõ ké rel mé re hat hó nap pal meg hosszab bít ha tó az
aláb bi ese tek be kö vet ke zé se ese tén:

a) a te le pí tõ hosszú távú mun ka kép te len sé ge;
b) az ül tet vény te rü le té nek jog sza bály alap ján tör té nõ

át mi nõ sí té se, amennyi ben ez a kö te le zett ség vál la lás, il let -
ve a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban nem volt elõ re -
lát ha tó;

c) az ül tet vény te rü le tét súj tó ter mé sze ti csa pás, il let ve
szél sõ sé ges idõ já rá si kö rül mény, kü lö nö sen föld ren gés,
ár víz, szél vi har, aszály, bel víz, tû ze set, jég kár, fagy kár.

(4) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké re lem mel
össze füg gõ el já rá sá ban meg ál la pít ja, hogy a szõ lõ ül tet -
vény (át ala kí tott szõ lõ ül tet vény) fenn ma ra dá sá nak – a kü -
lön jog sza bá lyi ren del ke zé sek figye lembe véte lével – aka -
dá lya nincs, úgy az ül tet vény te le pí té sét utó la go san en ge -
dé lye zi.

(5) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv a 7.  § alap ján be nyúj tott te le pí té si en ge dély 
irán ti ké re lem kap csán le foly ta tott hely szí ni el len õr zé se
so rán meg ál la pít ja, hogy a te le pí tés már meg valósult, úgy
a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
– amennyi ben a ké re lem a kü lön jog sza bály ban elõ írt kö -
ve tel mé nyek nek meg fe lel – a ké rel met jó vá hagy ja.

(6) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv az en ge dé lye zé si el já rás so rán meg ál la pít -
ja, hogy a szõ lõ ül tet vény (át ala kí tott szõ lõ ül tet vény) rész -
ben vagy egész ben nem fe le l meg a jog sza bá lyi kö ve tel -
mé nyek nek, meg fe le lõ ha tár idõ tû zé sé vel kö te le zi a te le pí -
tõt az en ge dély nél kül te le pí tett szõ lõ ül tet vény ki vá gá sá ra. 
Amennyi ben a te le pí tõ ki vá gá si kö te le zett sé gé nek ha tár -
idõn be lül nem tesz ele get, a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv a szõ lõ ül tet vényt ki vá gat tat ja,
amellyel össze füg gõ va la mennyi költ sé get a te le pí tõ kö te -
les meg té rí te ni.

(7) Az en ge dély nél kül te le pí tett ül tet vény rõl szár ma zó
szõ lõ re szár ma zá si bi zo nyít vány nem ad ha tó.”

32.  § A Btv. 43.  §-a a kö vet ke zõ 43/A.  §-sal egé szül ki:
„43/A.  § (1) Amennyi ben a nö vény ter mesz té si ha tó ság

el len õr zé se so rán meg ál la pít ja, hogy az ül tet vényt en ge -

dély nél kül vág ták ki, er rõl tá jé koz tat ja a me zõ gaz da sá gi
és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szer vet. A me zõ gaz da sá gi
és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv az ér te sí tés kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül ha tár idõ meg je lö lé sé -
vel fel szó lít ja a ki vá gást vég zõ sze mélyt, hogy – a 7.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rás rend sze rint –
nyújt sa be a ki vá gá si en ge dély irán ti ké rel mét a ki vá gás
utó la gos en ge dé lye zé se cél já ból.

(2) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv az el já rá sa so rán azt ál la pít ja meg, hogy a
ki vá gás a kü lön jog sza bály ban elõ írt kö ve tel mé nyek nek
meg fe lel, a ki vá gást utó la go san en ge dé lye zi.

(3) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv a 7.  § alap ján be nyúj tott ki vá gá si en ge dély
irán ti ké re lem kap csán le foly ta tott hely szí ni el len õr zé se
so rán meg ál la pít ja, hogy a ki vá gás már meg valósult
– amennyi ben a ké re lem a kü lön jog sza bály ban elõ írt kö -
ve tel mé nyek nek meg fe lel –, a ké rel met jó vá hagy ja.

(4) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv a ki vá gás en ge dé lye zé sé hez kap cso ló dó el -
já rá sa so rán a ké re lem nek nem vagy csak rész ben ad helyt,
úgy – a nem en ge dé lye zett mû ve let vo nat ko zá sá ban – ha -
tá ro zat ban kö te le zi a ki vá gást vég zõ sze mélyt a mû ve lé si
ág sze rin ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra.”

33.  § A Btv. 43.  §-a a kö vet ke zõ 43/B.  §-sal egé szül ki:
„43/B.  § (1) Amennyi ben a nö vény ter mesz té si ha tó ság

el len õr zé se so rán meg ál la pít ja, hogy a szõ lõ ül tet vényt a
te le pí té si en ge dély ben fog lal tak tól el té rõ en te le pí tet ték,
úgy a te le pí tõt meg fe le lõ ha tár idõ ki tû zé sé vel fel szó lít ja,
hogy – a 7.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rás rend
sze rint – kez de mé nyez ze a te le pí té si en ge dély mó do sí tá -
sát, amennyi ben az az ül tet vény te le pí té sé nek en ge dé lye -
zé sé ben ho zott dön tést ér dem ben nem be fo lyá sol ja és a
mó do sí tott dön tés nem ál la pít meg a te le pí tõ ré szé re több
jo got.

(2) Amennyi ben a nö vény ter mesz té si ha tó ság el len õr -
zé se so rán meg ál la pít ja, hogy a te le pí tést – a te le pí té si en -
ge dély ben fog lal tak tól el té rõ en – a ter mõ hely re nem en ge -
dé lye zett szõ lõ faj tá val vagy a ter mõ he lyen fel nem hasz -
nál ha tó sza po rí tó anyag gal vé gez ték, ille tõ leg az (1) be -
kez dés sem al kal maz ha tó, a nö vény ter mesz té si ha tó ság
kez de mé nye zi a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tá si szerv nél a szõ lõ ül tet vény ki vá gá sá nak el ren de lé sét.

(3) Amennyi ben a te le pí tõ ki vá gá si kö te le zett sé gé nek
nem tesz ele get, úgy a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá si szerv a szõ lõ ül tet vényt ki vá gat tat ja, és az ez zel 
össze füg gõ va la mennyi költ sé get a te le pí tõ kö te les meg té -
rí te ni.”

34.  § A Btv. 43.  §-a a kö vet ke zõ 43/C.  §-sal egé szül ki:
„43/C.  § (1) Azt a sze mélyt, aki szõ lõ ül tet vényt en ge -

dély nél kül vagy en ge dély tõl el té rõ en te le pí tett, vagy en -
ge dély nél kül vá gott ki (a továb biak ban: mu lasz tó), a me -
zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv 500 000
fo rin tig ter je dõ mu lasz tá si bír ság meg fi ze té sé re kö te le zi.

2007/172. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12963



(2) Amennyi ben az en ge dély nél kü li te le pí tést, ki vá -
gást, il let ve az en ge dély tõl el té rõ te le pí tést (a továb biak -
ban együtt: en ge dély nél kü li mû ve let) vég zõ sze mély a
43.  § (1) be kez dé sé ben, a 43/A.  § (1) be kez dé sé ben vagy a
43/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ké re lem be nyúj tá sá ra vo -
nat ko zó fel szó lí tás nak nem tesz ele get, úgy a me zõ gaz da -
sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a mu lasz tót
500 000 fo rin tig ter je dõ mu lasz tá si bír ság meg fi ze té sé re,
és a nem en ge dé lye zett mû ve let vo nat ko zá sá ban a mû ve lé -
si ág sze rin ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra kö te le zi. Amennyi ben 
az en ge dély nél kü li te le pí tést mû ve lés alól ki vett ként nyil -
ván tar tott bel te rü le ti föld rész le ten vé gez ték, úgy a mû ve -
lé si ág sze rin ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra tör té nõ kö te le zés ki -
vá gá si kö te le zett sé get je len t.

(3) A mu lasz tá si bír ság ki sza bá sa so rán figye lembe kell
ven ni az en ge dély nél kül vég zett mû ve let tel érin tett te rü let 
nagy sá gát, va la mint a mu lasz tó ál tal en ge dély nél kül vég -
zett mû ve le tek gya ko ri sá gát. A ki sza bott mu lasz tá si bír ság 
het ven szá za lé ka a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv – el len õr zé sek hez kap cso ló dó ki adá sa i nak
fe de ze té re fel hasz ná lan dó – be vé te le, har minc szá za lé ka a
köz pon ti költ ség ve tést il le ti meg. A mu lasz tá si bír ság
adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás.”

35.  § A Btv. 56.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„56.  § (1) Aki 1000 m2-nél na gyobb te rü le ten szõ lõt mû -
vel, vagy te rü let nagy ság tól füg get le nül szõ lõ ül tet vé nyé -
nek ter mé sét ér té ke sí ti, il let ve ér té ke sí tés re bort ké szít,
 továbbá aki szõ lõt, mus tot, il let ve bort to vább fel dol go zás
vagy to vább fel dol go zás ra ér té ke sí tés cél já ból vá sá rol
(együt te sen: adat szol gál ta tó), kö te les a szõ lõ te rü le té rõl, a
bor tá ro lá sá ra al kal mas esz kö ze i rõl, tá ro lót eré rõl, szü re te -
lé si, fel dol go zá si, ér té ke sí té si (fel hasz ná lá si) te vé keny sé -
gé rõl nyil ván tar tást ve zet ni, ada tot szol gál tat ni a hegy köz -
ség nek. A nem hegy köz sé gi te le pü lé se ken vég zett te vé -
keny sé gek ese tén az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott hegy köz ség ré szé re kell
tel je sí te ni.

(2) Aki az adat szol gál ta tást nem vagy fel szó lí tás el le né -
re hi á nyo san tel je sí ti, a ter mé ké re szár ma zá si bi zo nyít -
ványt nem kap hat, ter mé két nem ér té ke sít he ti, és húsz -
ezer tõl száz ezer fo rin tig ter je dõ bír ság gal sújt ha tó. A
hegy bí ró a bír ság ki sza bá sa so rán figye lembe ve szi a szol -
gál ta tan dó ada tok kö rét és a mu lasz tás gya ko ri sá gát. A
hegy bí ró bír sá got ki sza bó ha tá ro za ta el len a hegy köz sé gi
ta nács hoz le het fel leb bez ni. A bír ság adók mód já ra be haj -
tan dó köz tar to zás nak mi nõ sül. A be sze dett bír ság a hegy -
köz sé get il le ti meg.”

36.  § (1) A Btv. 57.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy ren de let ben meg ál la pít sa]

„d) a ter me lé si po ten ci ál ra (új ra te le pí té si jog, új te le pí -
té si jog, va la mint te le pí té si jog tar ta lék) vo nat ko zó sza bá -

lyo kat, va la mint a te le pí tés és ki vá gás en ge dé lye zé sé nek,
utó la gos en ge dé lye zé sé nek és el len õr zé sé nek el já rá si
rend jét;”

(2) A Btv. 57.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ s) és
t) pon tok kal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy ren de let ben meg ál la pít sa]

„s) az egyes bor vi dé ki ré gi ók fel ada ta i ra, szer ve ze té re
és mû kö dé sé re, va la mint a bor vi dék te rü le tén elõ ál lí tott
bo rok ere det vé del mé re vo nat ko zó sza bá lyo kat;

t) az egyes vé dett ere de tû bo rok elõ ál lí tá sá ra, je lö lé sé re 
és mi nõ sí té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat.”

Záró és átmeneti rendelkezések

37.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 25.  §-a, 31–35.  §-a, 36.  §-ának (1) be kez -
dé se és 39.  §-a a ki hir de té sét kö ve tõ 46. na pon lép ha tály -
ba.

(3) Az en ge dély nél kül te le pí tett, il let ve en ge dély nél -
kül ki vá gott szõ lõ ül tet vé nyek vo nat ko zá sá ban e tör vény
31–32. és 34–35.  §-át a ha tály ba lé pé sét köve tõen el kö ve -
tett jog sér té sek ese té ben kell al kal maz ni. Az en ge dély tõl
el té rõ en te le pí tett szõ lõ ül tet vé nyek vo nat ko zá sá ban a
33.  §-t és a 34.  §-sal mó do sí tott Btv. 43/C.  §-ának (2) és
(3) be kez dé sét a 2004. ja nu ár 1-jét köve tõen el kö ve tett
jog sér té sek vo nat ko zá sá ban is al kal maz ni kell, míg a
43/C.  § (1) be kez dé sét a § ha tály ba lé pé sét köve tõen el kö -
ve tett jog sér té sek ese té ben kell al kal maz ni.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Htv. 25.  §-a, a 32.  §-ának (4)–(6) be kez dé se, a
45.  §-ának (1) be kez dé se, az 55/A.  §-a (2) be kez dé sé nek
má so dik mon da ta.

38.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be -
lül meg kell ala kí ta ni az 5.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek meg fe le lõ hegy köz sé ge ket.

(2) Ha a tör vény ha tály ba lé pé se kor meg lé võ hegy köz -
ség nem fe le l meg a hegy köz ség-ala kí tás fel té te le i nek, kö -
te les a szom szé dos hegy köz ség gel, il let ve hegy köz sé gek -
kel egye sül ni. Az egye sü lé si kö te le zett ség ki ter jed azon
hegy köz sé gek re is, ame lyek egyéb ként meg fe lel nek a
hegy köz ség-ala kí tás fel té te le i nek, ab ban az eset ben, ha
egy má sik hegy köz ség csak így tud ele get ten ni az 5.  § sze -
rin ti fel té te lek nek. Eb ben az eset ben nem kell figye lembe
ven ni a Htv. 22.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt kor lá to -
kat.

(3) Ha a (2) be kez dés alap ján egye sü lés re kö te les hegy -
köz sé gek nem kez de mé nye zik az egye sü lést az (1) be kez -
dés ben meg ál la pí tott ha tár idõn be lül, il let ve nem tud nak
meg ál la pod ni az egye sü lés fel té te le i rõl, to váb bá ha az
egye sü lés sel lét re jö võ hegy köz ség nem fe lel ne meg az 5.  § 

12964 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/172. szám



sze rin ti kö ve tel mé nyek nek, a hegy köz sé gi ta nács hi va tal -
ból dönt az egye sü lés rõl. A hegy köz sé gi ta nács el já rá sát az 
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõt kö ve tõ har minc
na pon be lül in dít ja meg, amely nek ered mé nye ként fel leb -
be zés sel meg nem tá mad ha tó ha tó sá gi ha tá ro za tot hoz.

(4) A (2) be kez dés alap ján egye sü lés re kö te les hegy köz -
ség vagy a hegy köz sé gi ta nács az egye sü lés he lyett kez de -
mé nyez he ti a nem ze ti ta ná cson ke resz tül az agrárpoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter nél az adott te le pü lés bor vi dé ki be -
so ro lá sá nak tör lé sét. A kez de mé nye zés rõl a te le pü lés pol -
gár mes te rét ér te sí te ni kell. Amennyi ben a te le pü lés bor vi -
dé ki be so ro lá sa tör lé sé nek kez de mé nye zõ je a hegy köz sé gi 
ta nács, ab ban az eset ben a te le pü lés hegy köz sé gi tag ja it a
kez de mé nye zés rõl ér te sí te ni kell.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ het ven öt na pon
be lül a hegy köz sé gi ta nács je len tést ké szít a nem ze ti ta -
nács ré szé re a bor vi dék hegy köz sé gei meg ala ku lá sá nak ál -
lá sá ról és a (3) be kez dés sze rin ti ha tó sá gi ha tá ro zat ho za tal
szük sé ges sé gé rõl.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ száz húsz na pon
be lül a hegy köz sé gi ta nács je len tést ké szít a nem ze ti ta -
nács ré szé re a bor vi dék hegy köz sé ge i nek meg ala ku lá sá ról 
és a (3) be kez dés sze rint meg ho zott ha tó sá gi ha tá ro za tok -
ról.

39.  § (1) Az a sze mély (a továb biak ban: mu lasz tó), aki
1998. ja nu ár 1. és a 31–32.  § ha tály ba lé pé se kö zött en ge -
dély nél kül te le pí tett vagy vá gott ki szõ lõ ül tet vényt
(a továb biak ban: en ge dély nél kü li mû ve let), e § ha tály ba -
lé pé sét kö ve tõ száz öt ven na pon be lül – a Btv. 7.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rás rend sze rint – kö -
te les az en ge dély nél kü li mû ve let vo nat ko zá sá ban a jog -
sza bá lyi elõ írásoknak meg fe le lõ utó la gos en ge dély irán ti
ké rel met be nyúj ta ni a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá si szerv hez.

(2) Az utó la gos en ge dély irán ti ké re lem alap ján le foly -
ta tott el já rás költ sé gei a mu lasz tót ter he lik.

(3) Amennyi ben az en ge dély nél kül te le pí tett ül tet vény
nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, a mu lasz tó az
utó la gos en ge dély irán ti ké re lem ben vál lal hat ja, hogy az
ül tet vényt a jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fele lõen át ala -
kít ja. A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az át ala kí tást úgy en ge dé lye zi, hogy a mu lasz tó azt a
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott egy éven be lül
kö te les el vé gez ni, és an nak meg tör tén tét kö ve tõ har minc
na pon be lül be je len te ni a nö vény ter mesz té si ha tó ság hoz.
A nö vény ter mesz té si ha tó ság az át ala kí tott ül tet vényt el -
len õr zi, és an nak ered mé nyé rõl ér te sí ti a me zõ gaz da sá gi és 
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szer vet.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott egy éves ha tár idõ a 
te le pí tõ ké rel mé re hat hó nap pal meg hosszab bít ha tó az
aláb bi ese tek be kö vet ke zé se ese tén:

a) a te le pí tõ hosszú távú mun ka kép te len sé ge;
b) az ül tet vény te rü le té nek jog sza bály alap ján tör té nõ

át mi nõ sí té se, amennyi ben ez a kö te le zett ség vál la lás, il let -

ve a ké re lem be nyúj tá sa idõ pont já ban nem volt elõrelát -
ható;

c) az ül tet vény te rü le tét súj tó ter mé sze ti csa pás, il let ve
szél sõ sé ges idõ já rá si kö rül mény, kü lö nö sen föld ren gés,
ár víz, szél vi har, aszály, bel víz, tû ze set, jég kár, fagy kár.

(5) Amennyi ben a mu lasz tó az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott kö te le zett sé gek nek ha tár idõ ben ele get tett, és a
me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv az
utó la gos en ge dély irán ti ké re lem mel össze füg gõ el já rá sá -
ban meg ál la pít ja, hogy a szõ lõ ül tet vény (át ala kí tott szõ lõ -
ül tet vény) fenn ma ra dá sá nak – a kü lön jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek figye lembe véte lével – aka dá lya nincs, úgy az ül -
tet vény te le pí té sét utó la go san en ge dé lye zi.

(6) Amennyi ben a mu lasz tó az (1) be kez dés sze rin ti kö -
te le zett sé gét ha tár idõ ben nem tel je sí ti, a me zõ gaz da sá gi és 
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv 500 000 fo rin tig ter je dõ
mu lasz tá si bír sá got szab ki. A mu lasz tá si bír ság ki sza bá sa
so rán figye lembe kell ven ni az en ge dély nél kül vég zett
mû ve let tel érin tett te rü let nagy sá gát, va la mint a ké rel me zõ 
ál tal en ge dély nél kül vég zett mû ve le tek gya ko ri sá gát. A
ki sza bott mu lasz tá si bír ság het ven szá za lé ka a me zõ gaz -
da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv el len õr zé sek -
hez kap cso ló dó ki adá sa i nak fe de ze té re hasz ná lan dó fel,
har minc szá za lé ka a köz pon ti költ ség ve tést il le ti meg. A
mu lasz tá si bír ság adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás.

(7) Amennyi ben a mu lasz tó ha tár idõ ben nem tesz ele get 
az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gé nek, il let ve a me zõ -
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv az utó la gos
en ge dé lye zé si el já rá sa so rán meg ál la pít ja, hogy a szõ lõ ül -
tet vény (át ala kí tott szõ lõ ül tet vény) rész ben vagy egész ben 
nem fe le l meg a jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek, úgy ha tá -
ro zat ban kö te le zi a mu lasz tót a nem en ge dé lye zett mû ve -
let tel érin tett te rü let vo nat ko zá sá ban a mû ve lé si ág sze rin ti 
ál la pot hely re ál lí tá sá ra. Amennyi ben a mu lasz tó a mû ve lé -
si ág sze rin ti ál la pot hely re ál lí tá si kö te le zett sé gé nek nem
tesz ele get, a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
si szerv a szõ lõ ül tet vényt ki vá gat tat ja, amellyel össze füg -
gõ va la mennyi költ sé get a te le pí tõ kö te les meg té rí te ni.
Amennyi ben az en ge dély nél kü li te le pí tést mû ve lés alól
ki vett ként nyil ván tar tott bel te rü le ti föld rész le ten vé gez -
ték, úgy a mû ve lé si ág sze rin ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra tör -
té nõ kö te le zés ki vá gá si kö te le zett sé get je len t.

(8) Az en ge dély nél kül te le pí tett ül tet vény rõl szár ma zó
szõ lõ re szár ma zá si bi zo nyít vány nem ad ha tó.

40.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
a) na pon ha tá lyát vesz ti az 1–24. és a 26–30.  §, va la -

mint a 36.  § (2) be kez dé se;
b) 47. na pon ha tá lyát vesz ti a 25., a 31–35.  § és a 36.  §

(1) be kez dé se.

(2) E tör vény 2013. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
323/2007. (XII. 11.) Korm.

rendelete

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye
és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási

keretrendszerérõl  szóló 2007. évi LX. tör vény
végrehajtásának egyes szabályairól

Az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye és an nak
Ki o tói Jegy zõ köny ve vég re haj tá si ke ret rend sze ré rõl  szóló
2007. évi LX. tör vény 14.  § (5) be kez dé sé nek b)–e) és
i) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va, a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye és

 annak Ki o tói Jegy zõ köny ve vég re haj tá si ke ret rend sze ré -
rõl  szóló 2007. évi LX. tör vény (a továb biak ban: Éhvt.)
2.  §-ának 8. pont ja sze rin ti nem zet kö zi együtt mû kö dés sel
meg valósuló pro jekt te vé keny sé gek ben részt vevõ jogi
sze mé lyek re,

b) az Éhvt. 2.  §-ának 15. pont ja sze rin ti kibocsátás-
 csökkentési egy sé gek kel és az Éhvt. 2.  §-ának 17. pont ja
sze rin ti iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek kel tör -
ténõ ke res ke de lem ben részt vevõ jogi sze mé lyek re,

c) az Éhvt. 5.  §-a sze rin ti nem ze ti for gal mi jegy zék ben
sze rep lõ szám lák tu laj do no sa i ra.

(2) Az e ren de let 3–6. és 20–21.  §-ában nem sza bá lyo -
zott kér dé sek ben az ál la mi va gyon nal  való gaz dál ko dás ról
 szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Ávr.) sza bá lya it kell al kal maz ni.

(3) Az e ren de let 20–35.  §-ában nem sza bá lyo zott kér -
dé sek ben az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let sza bá lya it kell al kal -
maz ni.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Alapfogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. alap ku ta tás: olyan kí sér le ti és el mé le ti mun ka,

amely nek el sõd le ges cél ja új is me re tek szer zé se a jelen -

ségek alap ve tõ lé nye gé rõl és a meg fi gyel he tõ té nyek rõl,
bár mi fé le konk rét al kal ma zá si és fel hasz ná lá si cél ki tû zés
nél kül;

2. al kal ma zott (ipar i) ku ta tás: új tu dás anyag meg szer -
zé sé re irá nyu ló ku ta tás, amely nek cél ja, hogy az így meg -
szer zett tu dás anyag fel hasz nál ha tó le gyen új ter mé kek,
 eljárások vagy szol gál ta tá sok ki fej lesz té sé hez, il let ve
 jelentõs ja vu lást ered mé nyez zen a már meg lé võ ter mé kek -
ben, el já rá sok ban vagy szol gál ta tá sok ban; ma gá ban fog -
lal ja az ipar i ku ta tás hoz szük sé ges kom plex rend sze rek
össze te võ i nek lét re ho zá sát is, ki vé ve a ke res ke del mi leg
fel hasz nál ha tó pro to tí pu so kat;

3. ál la mi tá mo ga tás: az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés (a továb biak ban: EK-Szer zõ dés) 87. cik ké nek
(1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás és az Eu ró pai Kö zös sé get 
lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti
ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a regio -
nális tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Korm. Ren de let) 1.  §-ának 1. és
5. pont jai sze rin ti cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás
(a továb biak ban: tá mo ga tás);

4. Át ve võ: az 1995. évi LXXXII. tör vénnyel ki hir de tett
ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mény (a továb biak -
ban: Ke ret egyez mény) I. mel lék le té ben fel so rolt azon
 részes ál lam, amely a Ki o tói Jegy zõ köny vet (a továb biak -
ban: Jegy zõ könyv) meg erõ sí tet te és a nem zet kö zi kö te le -
zett ség vál la lá sok ér tel mé ben jo go sult együt tes végrehaj -
tási pro jek tek bõl szár ma zó hi te le sí tett ki bo csá tás-csök -
ken té si egy sé gek át vé te lé re, il let ve az e ré szes ál lam ál tal
a ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek át vé te lé re fel ha tal ma -
zott jog alany;

5. füg get len együt tes vég re haj tá si pro jekt hi te le sí tõ: az
együt tes vég re haj tás sal kap cso la tos hi te le sí té si te vé keny -
ség vég zé sé re kü lön jog sza bály sze rint fel jo go sí tott kül -
föl di vagy bel föl di szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mély;

6. in du ló be ru há zás: tár gyi esz kö zök be vagy immate -
riális ja vak ba tör té nõ be ru há zás, amely új lé te sít mény fel -
ál lí tá sá val, meg lé võ lé te sít mény bõ ví té sé vel, egy lé te sít -
mény ter me lé sé nek to váb bi, új ter mé kek kel tör té nõ di ver -
zi fi ká ci ó já val vagy egy meg lé võ lé te sít mény ter me lé si
 folyamatának alap ve tõ meg vál toz ta tá sá val kap cso la tos,
 illetve a fel vá sár lás;

7. kis- és kö zép vál lal ko zás (a továb biak ban együt te sen: 
KKV): a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo -
ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény (a továb biak -
ban: KKV tv.) 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti vál lal ko zás;

8. kí sér le ti fej lesz tés: az al kal ma zott ku ta tás ered mé -
nyé nek ter vek be fog la lá sa, azaz új vagy to vább fej lesz tett
ter mé kek, el já rá sok, szol gál ta tá sok ter ve zé se (ide tar to zik
a ke res ke del mi fel hasz ná lás ra nem ke rü lõ pro to tí pus el ké -
szí té se is) az zal, hogy nem mi nõ sül kí sér le ti fej lesz tés nek
a ter mé ke ken, ter me lé si el já rá sok ban, fo lya ma tok ban, lé -
te zõ szol gál ta tá so kon vég zett ru tin sze rû vál toz ta tás, még
ha az az adott ter mék, el já rás, fo lya mat vagy szol gál ta tás
fej lõ dé sét is ered mé nye zi, de ter mé kek, el já rá sok és szol -
gál ta tá sok kí sér le ti gyár tá sa és tesz te lé se szin tén ebbe
a kör be tar to zik, amennyi ben azo kat nem le het fel hasz nál -
ni vagy át ala kí ta ni ipar i vagy ke res ke del mi al kal ma zás
vagy hasz no sí tás cél já ból;
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9. köz vet len ket tõs el szá mo lá sú ki bo csá tás-csök ken tés: 
a Ma gyar or szá gon meg valósított együt tes vég re haj tá si
pro jekt köz vet len ket tõs el szá mo lá si ha tás sal ren del ke zik,
ha a pro jekt az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i -
nek a ke res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény
(a továb biak ban: Üht.) 1. szá mú mel lék le té nek a ha tá lya
alá tar to zó egy vagy több egye di leg azo no sít ha tó lé te sít -
mény ki bo csá tá si alap szint jé hez ké pest a lé te sít mény re
meg ha tá ro zott üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá nak csök -
ken té sét vagy kor lá to zá sát ered mé nye zi;

10. köz ve tett ket tõs el szá mo lá sú ki bo csá tás-csök ken -
tés: a Ma gyar or szá gon meg valósított együt tes végrehaj -
tási pro jekt köz ve tett el szá mo lá si ha tás sal ren del ke zik, ha
a pro jekt az Üht. 1. szá mú mel lék le té nek a ha tá lya alá tar -
to zó lé te sít mé nyek egy egye di leg nem azo no sít ha tó lé te -
sít mé nyek bõl álló cso port já ra néz ve az üveg ház ha tá sú gáz
ki bo csá tás-csök ken té sét vagy kor lá to zá sát ered mé nye zi;

11. ku ta tás-fej lesz tés: a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no -
vá ci ós Alap ról  szóló 2003. évi XC. tör vény 12.  §-ának
b) pont já ban meg ha tá ro zott ku ta tás-fej lesz tés;

12. ku ta tás-fej lesz té si pro jekt tá mo ga tás: alap ku ta tás -
ra, al kal ma zott (ipar i) ku ta tás ra vagy kí sér le ti fej lesz tés re
irá nyu ló pro jekt hez nyúj tott tá mo ga tás;

13. nagy be ru há zás: az az in du ló be ru há zás, amely hez
kap cso ló dó an az el szá mol ha tó költ ség je len ér té ken leg -
alább 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg; en nek
meg ha tá ro zá sa kor több be ru há zá si pro jek tet egyet len be -
ru há zá si pro jekt nek kell te kin te ni, ha azok egy vagy több
vál la lat ál tal egy há rom éves idõ sza kon be lül ki vi te le zett
in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat lan mó don kom -
binált ál ló esz kö ze i re vo nat koz nak. An nak meg ál la pí tá sa -
kor, hogy az in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat lan-e, 
a tech ni kai, funk ci o ná lis és stra té gi ai kap cso la to kat, va la -
mint a köz vet len föld raj zi kö zel sé get kell figye lembe ven -
ni. A gaz da sá gi oszt ha tat lan sá got a tu laj don vi szo nyok tól
füg get le nül kell ér té kel ni. Az eu ró ra  való át szá mí tás ra
a tá mo ga tás oda íté lé sé nek idõ pont ja kor ér vé nyes árak és
ár fo lyam, il let ve azon nagy be ru há zá si pro jek tek ese té ben,
ame lyek – a Korm. ren de let sze rin ti – egye di be je len té se
szük sé ges, a be je len tés idõ pont ja kor ér vé nyes árak és ár -
fo lyam al kal ma zan dó;

14. nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sok: a Ke ret egyez -
mény, az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mény ben
Ré szes Fe lek Kon fe ren ci á já nak 1997. évi har ma dik ülés -
sza kán el fo ga dott Ki o tói Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl
 szóló 2007. évi IV. tör vény ál tal ki hir de tett Jegy zõ könyv,
va la mint a Ré szes Fe lek ál tal el fo ga dott nem zet kö zi meg -
ál la po dás nak mi nõ sü lõ ha tá ro za tok;

15. sa ját for rás: a ked vez mé nye zett ál tal a fej lesz té si
prog ram hoz igény be vett ál la mi tá mo ga tást nem tartal -
mazó for rás;

16. Szál lí tó: az a ma gyar or szá gi szék hellyel rendel -
kezõ jogi sze mély, amely a Ma gyar or szá gon meg valósuló
együt tes vég re haj tá si pro jekt ben a ki bo csá tás-csök ken té si
te vé keny ség vég re haj tó ja, ille tõ leg több Szál lí tó ese tén az
ezek ál tal meg ha tal ma zott jogi sze mély;

17. szám la tu laj do nos: a 2003/87/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv és a 280/2004/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ha tá ro zat sze rin ti ki bo csá tás for gal mi-
jegy zé kek egy sé ge sí tett és biz ton sá gos rend sze ré rõl  szóló, 
2004. de cem ber 21-i 2216/2004/EK bi zott sá gi ren de let
(a továb biak ban: 2216/2004/EK ren de let) 15. és 19. cik ke
alap ján lét re ho zott üze mel te tõi szám la, il let ve sze mé lyi
szám la tu laj do no sa;

18. tá mo ga tá si in ten zi tás: a tá mo ga tás tar ta lom és a
 jelenértéken szá mí tott el szá mol ha tó költ ség há nya do sa,
szá za lé kos for má ban ki fe jez ve;

19. tá mo ga tás tar ta lom: a ked vez mé nye zett szá má ra
nyúj tott ál la mi tá mo ga tás nak a Korm. Ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben fog lalt mód szer alap ján ki szá molt ér té ke;

20. Vevõ: a nem zet kö zi ki bo csá tás-ke res ke de lem ben
részt ve võ ál lam, vagy a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy -
ségekkel  való ke res ke dés re fel ha tal ma zott jogi sze mély.

A kibocsátható mennyiségi egységek vagyonkezelése

3.  §

A Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. (a továb biak ban: 
MNV Zrt.) az Éhvt. 9.  §-ának (7) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott tá jé koz ta tás tól szá mí tott 15 na pon be lül a kör nye -
zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel (a továb biak ban: mi -
nisz ter), mint va gyon ke ze lõ vel az Ávr. sze rin ti vagyon -
kezelési szer zõ dést köt.

4.  §

Az Ávr.-ben fog lal ta kon túl a va gyon ke ze lé si szer zõ dés 
– a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy ség sa já tos jel le gé re te -
kin tet tel – tar tal maz za kü lö nö sen:

a) az adott kö te le zett ség vál la lá si idõ szak meghatáro zását;
b) a kö te le zett ség vál la lá si idõ szak ra meg ál la pí tott ki -

bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé gek tel jes mennyi sé gét;
c) a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé gek hez kap cso ló dó

azo no sí tó kó do kat;
d) a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé gek, mint ál la mi

 vagyonelemek ke let ke zé sé nek idõ pont ját;
e) a ki o tói egy sé gek ál la mi va gyon ból tör té nõ ki ke rü lé -

sé rõl  szóló tá jé koz ta tá si kö te le zett sé get az MNV Zrt. irá -
nyá ba; és

f) az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tar tal mát az 5.  §-ban
meg ha tá ro zot tak sze rint.

5.  §

Az Ávr. sze rin ti adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tar tal -
mát a fe lek a va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben oly mó don ha -
tá roz zák meg, hogy

a) az ál la mi va gyon ba tar to zó ki bo csát ha tó mennyi sé gi 
egy sé gek mennyi sé ge, il let ve en nek vál to zá sa meg ál la pít -
ha tó le gyen,
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b) a mi nisz ter a Nem ze ti Ki bo csá tá si Lel tárt és a Nem -
ze ti Nyil ván tar tá si Rend szer nek adan dó elõ re jel zé sek
összeg zé sét éven te kül di meg az MNV Zrt.-nek,

c) az ér ték ben tör té nõ nyil ván tar tás kö te le zett sé gé tõl
el te kin te nek, to váb bá

d) az ál la mi va gyon ba tar to zó ki bo csát ha tó mennyi sé gi 
egy sé ge ket tar tal ma zó for gal mi szám la tar tal mát az MNV
Zrt. a nem ze ti for gal mi jegy zék ke ze lõ je út ján meg is mer -
he ti.

6.  §

(1) A ki o tói egy ség mint kor lá to zot tan for ga lom ké pes
va gyo ni ér té kû jog az ál la mi va gyon ból tör té nõ ki ke rü lést
köve tõen a továb biak ban is át ru ház ha tó.

(2) A ki o tói egy ség ál la mi va gyon ból  való ki ke rü lé sé -
nek és az új jo go sult ren del ke zé si joga meg szer zé sé nek
idõ pont ja a for gal mi jegy zék be tör té nõ be jegy zés nap ja.

A nemzeti forgalmi jegyzék

7.  §

(1) Egy ki o tói egy ség a nem ze ti for gal mi jegy zék nek
csak egy szám lá ján sze re pel het.

(2) A szám la tu laj do nos jo go sult ki bo csá tás-csök ken té si 
egy sé ge ket és iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé ge ket
tar ta ni az üze mel te tõi szám lá ján.

(3) Sze mé lyi szám lán ki bo csá tás-csök ken té si egy sé get
és iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé get a 17–18.  § sze -
rin ti jó vá ha gyás sal ren del ke zõ jogi sze mély tart hat.

(4) A sze mé lyi szám la és az üze mel te tõi szám la tu laj do -
no sa jo go sult ki bo csá tá si egy sé ge ket vá sá rol ni, ér té ke sí te -
ni, il let ve a nem ze ti for gal mi jegy zék ben levõ szám lá ján
tar ta ni.

Számlavezetési díj

8.  §

(1) A ki o tói egy sé gek köz hi te les nyil ván tar tá sá ért és ke -
ze lé sé ért az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott mér té kû szám -
la ve ze té si dí jat (a továb biak ban: szám la ve ze té si díj) kell
fi zet ni.

(2) A szám la ve ze té si dí jat a Ma gyar Ál lam kincs tár nál
ve ze tett 10032000-00287261-00000000 elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá ra kell be fi zet ni. A szám la ve ze té si
díj a nem ze ti for gal mi jegy zék ke ze lõ jé nek a be vé te le,
ame lyet a nem ze ti for gal mi jegy zék mû köd te té sé re for dít.

(3) E ren de let ben nem sza bá lyo zott, a szám la ve ze té si
dí jat érin tõ kér dé sek ben – így a szám la ve ze té si díj meg fi -

ze té sé re, il let ve meg nem fi ze tés ese tén al kal ma zott jog kö -
vet kez mé nyek re vo nat ko zó an – az üveg ház ha tá sú gá zok
ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke res ke del mé rõl  szóló tör vény
vég re haj tá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 213/2006.
(X. 27.) Korm. ren de let ben fog lalt ren del ke zé se ket kell
 alkalmazni.

II. A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL
MEG VALÓSULÓ PROJEKTTEVÉKENYSÉGEKRE

VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

9.  §

Ma gyar or szá gon meg valósuló együt tes vég re haj tá si
pro jekt tá mo ga tá sá ra, il let ve jó vá ha gyá sá ra, va la mint a
Ma gyar or szág te rü le tén kí vül meg valósuló együt tes vég -
re haj tá si pro jekt ben, ille tõ leg tisz ta fej lesz té si me cha niz -
mus pro jekt ben  való rész vé tel jó vá ha gyá sá ra Magyar -
országi szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mé lyek ké rel met
nyújt hat nak be.

A Magyar Köztársaság területén meg valósuló
együttes végrehajtási projektek

jó vá ha gyá sá nak az el já rá sa

10.  §

(1) A Ma gyar or szá gon meg valósuló együt tes vég re haj -
tá si pro jekt tá mo ga tá sá ra irá nyu ló ké rel met a Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um nak (a továb biak ban:
 minisztérium) a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott projekt -
leírás (a továb biak ban: Pro jekt le írás) sze rint elekt ro ni kus
úton és írás ban is be kell nyúj ta ni. A ké re lem ben nyi lat -
koz ni kell ar ról, hogy az együt tes vég re haj tá si pro jekt
meg valósítása so rán nem a 2.  § 9. pont já ban meg ha tá ro zott 
köz vet len vagy a 2.  § 10. pont já ban meg ha tá ro zott köz ve -
tett ket tõs el szá mo lá sú ki bo csá tás-csök ken tés jön lét re,
vagy a pro jekt sze re pel a 2008–2012 kö zöt ti idõ szak ra vo -
nat ko zó Nem ze ti Ki osz tá si Terv ben ta lál ha tó tar ta lék ban.

(2) A mi nisz té ri um az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ké re lem hi ány ta lan be nyúj tá sa ese tén a be nyúj tá sá tól szá -
mí tott 8 na pon be lül nyil ván tar tás ba ve szi az együt tes vég -
re haj tá si pro jek tet. Amennyi ben a ké re lem nem fe le l meg
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, a
mi nisz té ri um 15 na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel
a ké rel me zõt.

(3) A mi nisz té ri um a hi va ta los hon lap ján köz zé te szi a
nyil ván tar tás ba vett együt tes vég re haj tá si pro jekt meg ne -
ve zé sét, va la mint a pro jekt 2. mel lék let 1.1., 1.2. és
5–7. pont ja i ban sze rep lõ ada ta it.

(4) A mi nisz ter a ké re lem hi ány ta lan be ér ke zé sé tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül meg kül di a Pro jekt le írást a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si, a gaz da sá gi és köz le ke dé si,
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a kül ügy-, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal irá nyí tá sá ért fe le lõs,
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si, va la mint a pénz -
ügy mi nisz ter nek (a továb biak ban: az érin tett mi nisz te rek)
10 na pos vé le mé nye zé si ha tár idõ vel. Amennyi ben ha tár -
idõ ben nem ér ke zik vé le mény, azt meg adott nak és egyet -
ér tõ nek kell te kin te ni.

(5) A mi nisz ter – az érin tett mi nisz te rek vé le mé nyé nek
figye lembe véte lével – a ké re lem hi ány ta lan be nyúj tá sá tól
szá mí tott 45 na pon be lül a Pro jekt le írás alap ján tá mo ga tó
nyi lat ko za tot (a továb biak ban: Tá mo ga tó Nyi lat ko zat) ad
ki az együt tes vég re haj tá si pro jekt re, vagy el uta sít ja azt.

(6) A dön tés rõl 8 na pon be lül írás ban ér te sí te ni kell
a Szál lí tót. El uta sí tás ese tén a dön tést in do kol ni kell.

(7) Az az együt tes vég re haj tá si pro jekt tá mo gat ha tó:
a) amely hi ány ta la nul tar tal maz za a 2. mel lék let sze -

rinti ada to kat,
b) amely ál tal csök ken te ni kí vánt üveg ház ha tá sú gáz

ki bo csá tá sok a Nem ze ti Nyil ván tar tá si Rend szer ben sze -
re pel nek, és a be mu ta tott elõ ze tes üveg ház ha tá sú gáz szá -
mí tá sok meg fe lel nek a Nem ze ti Nyil ván tar tá si Rend szer -
ben al kal ma zott szá mí tá si mód sze rek nek és emisszi ós
 tényezõknek,

c) amely meg fe lel a nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá -
sok ban elõ írt kö ve tel mé nyek nek,

d) amely nek ke re té ben a be mu ta tott elõ ze tes szá mí tá -
sok sze rint szén-di oxid egyen ér ték re át szá mí tott, em ber i
te vé keny ség bõl szár ma zó ki bo csá tást érin tõ net tó ki bo csá -
tás-csök ken tés ke let ke zik (kör nye zet vé del mi addiciona -
litás),

e) amely a be mu ta tott elõ ze tes szá mí tá sok sze rint a lét -
re jö võ ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek át ru há zá sa nél kül
nem  valósítható meg gaz da sá go san (pénz ügyi addiciona -
litás),

f) amely nek meg valósítása nem ha tá lyos jog sza bály
alap ján fenn ál ló kö te le zett ség (jogi ad di ci o na li tás),

g) amely, ha 20 MW ter me lõ ka pa ci tást meg ha la dó tel -
je sít mé nyû ví zi erõ mû vel vég zett pro jekt te vé keny sé get
 valósít meg, meg fe lel a vo nat ko zó nem zet kö zi kö ve tel mé -
nyek nek és irány mu ta tá sok nak (ide ért ve a Nagy Gá tak
 Világbizottsága 2000-es, „Gá tak és fej lõ dés. A döntés -
hozatal új ke re te” címû zá ró be szá mo ló ban fog lal ta kat),

h) amely ter ve zett ki bo csá tás-csök ken té sé nek el len té -
te le zé se a 2008–2012 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó Nem -
ze ti Ki osz tá si Terv ben ta lál ha tó tar ta lék ból a Nem ze ti
 Kiosztási Terv sza bá lya i nak és a 16.  §-ban fog lal tak nak
meg fele lõen le het sé ges,

i) amely nek Szál lí tó ja nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy
vég el szá mo lá si el já rás alatt, és nin csen 90 na pot megha -
ladó köz tar to zá sa,

j) amely nem nuk le á ris ener gi át al kal ma zó lé te sít mény
lé te sí té sé re vagy fej lesz té sé re irá nyul,

k) amely nek so rán az er dõ te le pí tés az er dõ rõl és az erdõ 
vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIV. tör vénynek és a Nem zet -
kö zi Er dõ gaz dál ko dá si Ta nács ál tal el fo ga dott el vek nek és 
kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen, a te rü let öko ló gi ai adott -
sá ga i nak figye lembe véte lével tör té nik,

l) amely nem jár az Eu ró pai Unió ki bo csá tá si egy ség
ke res ke del mi rend sze rét érin tõ köz ve tett vagy köz vet len
ket tõs el szá mo lá sú ki bo csá tás-csök ken tés sel, ki vé ve, ha
az el szá mo lás a 16.  §-nak meg fele lõen tör té nik, és

m) amely nek ki vi te le zé se a Tá mo ga tó Nyi lat ko zat ki -
adá sá ig nem kez dõ dött meg, vagy bi zo nyít ha tó, hogy a
pro jekt a meg valósítás meg kez dé se óta fel me rült lé nye ges
kö rül mény kö vet kez té ben a pro jekt bõl szár ma zó kiegé -
szítõ fi nan szí ro zá si for rás hi á nyá ban nem fe je zõd ne be.

(8) A mi nisz ter az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott dön -
té sét:

a) a (7) be kez dés ben fog lal tak ra,
b) a 20.  § (1) be kez dés a)–d) pont já ban fog lal tak ra, és
c) a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram mal, a Nem -

ze ti Ég haj lat vál to zá si Stra té gi á val, il let ve az az zal össze -
han golt szak mai stra té gi ák kal  való össz hang ra
ala pít ja.

11.  §

(1) A Szál lí tó mi nisz te ri jó vá ha gyás cél já ból a Tá mo ga -
tó Nyi lat ko zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül 
elekt ro ni kus úton és írás ban nyújt hat ja be az együt tes vég -
re haj tá si pro jekt terv do ku men tu mát (a továb biak ban:
Terv do ku men tum) a 3. mel lék let nek meg fele lõen a
 minisztériumnak.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti Terv do ku men tum hoz csa -
tol ni kell a füg get len együt tes vég re haj tás pro jekt hitele -
sítõ ál tal ké szí tett Hi te le sí tõi Je len tést (a továb biak ban:
Terv do ku men tum Hi te le sí tõi Je len tés), amely sze rint a
pro jekt a (8) be kez dés sze rin ti fel té te lek nek meg fe lel.

(3) Amennyi ben a Terv do ku men tum nem fe le l meg az
(1)–(2) be kez dés ben fog lal tak nak, a mi nisz té ri um 15 na -
pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel a Szál lí tót.

(4) A hi ány ta lan Terv do ku men tu mot a mi nisz té ri um a
hi va ta los hon lap ján köz zé te szi.

(5) A mi nisz ter a Terv do ku men tu mot a hi ány ta lan be -
nyúj tá sá tól szá mí tott 90 na pon be lül ér té ke lés sel együtt
meg kül di az érin tett mi nisz te rek nek 30 na pos vé le mé nye -
zé si ha tár idõ vel. Amennyi ben ha tár idõ ben nem ér ke zik
vé le mény, azt meg adott nak és egyet ér tõ nek kell te kin te ni.
Vé le mény el té rés ese tén 5 na pon be lül szó be li egyez te tést
kell tar ta ni va la mennyi érin tett mi nisz ter be vo ná sá val.

(6) A mi nisz ter – az érin tett mi nisz te rek vé le mé nyé nek
figye lembe véte lével – a hi ány ta lan be kül dés tõl szá mí tott
130 na pon be lül a Terv do ku men tum alap ján jó vá ha gyó
nyi lat ko za tot (a továb biak ban: Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat) ad
ki az együt tes vég re haj tá si pro jekt re, vagy a Terv do ku -
men tu mot el uta sít ja.

(7) A Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat ki adá sát vagy a Terv do ku -
men tum el uta sí tá sát kö ve tõ 8 na pon be lül írás ban értesí -
teni kell a Szál lí tót. A Terv do ku men tum el uta sí tá sa ese tén
a dön tést in do kol ni kell.
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(8) Az együt tes vég re haj tá si pro jekt ak kor hagy ha tó
jóvá, ha

a) a 10.  § (7) be kez dé sé nek c), f)–m) pont ja i ban le írt
kö ve tel mé nyek nek,

b) a Terv do ku men tum ban be mu ta tott rész le tes szá mí -
tá sok sze rint a kör nye zet vé del mi ad di ci o na li tás kö ve tel -
mé nyé nek,

c) a Terv do ku men tum ban be mu ta tott pénz ügyi szá mí -
tá sok, il let ve rész le tes pénz for gal mi ada tok alap ján meg -
állapítható, hogy a pro jekt a mi nisz ter ál tal ki adott, a pénz -
ügyi ad di ci o na li tás ra vo nat ko zó tá jé koz ta tó nak, és

d) az ál ta la csök ken te ni kí vánt üveg ház ha tá sú gáz ki -
bo csá tá sok a Nem ze ti Nyil ván tar tá si Rend szer ben sze re -
pel nek, és a Terv do ku men tum ban be mu ta tott üveg ház ha -
tá sú gáz-szá mí tás a Nem ze ti Nyil ván tar tá si Rend szer ben
al kal ma zott szá mí tá si mód sze rek nek és emisszi ós té nye -
zõk nek
meg fe lel.

(9) A mi nisz ter a Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat tal az együt tes
vég re haj tás pro jek tet a Jegy zõ könyv 6. cik ké vel össz hang -
ban le võ nek is me ri el.

(10) A Jó vá ha gyó Nyi lat ko za tot a mi nisz ter a kérel -
mezõ ál tal kért idõ tar tam ra, leg fel jebb azon ban 2012. de -
cem ber 31-éig adja meg.

(11) A Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat alap ján ki bo csá tás-csök -
ken té si egy sé gek ki zá ró lag a 2008. ja nu ár 1-jét köve tõen
el ért és hi te le sí tett ki bo csá tás-csök ken té sek re ké pez he tõk.

(12) A Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat nem men te sít az együt tes
vég re haj tá si pro jekt meg valósításához szük sé ges ha tó sá gi
en ge dé lyek meg szer zé sé nek kö te le zett sé ge alól.

A kibocsátás-csökkentés értékesítési szerzõdés
benyújtása

12.  §

(1) A Szál lí tó nak a Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat kéz hez vé te -
lét kö ve tõ 90 na pon be lül be kell nyúj ta nia az Át ve võ vel
kö tött ki bo csá tás-csök ken tés ér té ke sí té si szer zõ dést.

(2) A ki bo csá tás-csök ken tés ér té ke sí té si szer zõ dés ben a 
ma xi má li san át adan dó ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek
mennyi sé gét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az át adott ki bo -
csá tás-csök ken té si egy sé gek mennyi sé ge nem ha lad hat ja
meg az együt tes vég re haj tá si pro jekt ál tal el ért, hi te le sí tett
net tó ki bo csá tás-csök ken tés 90%-át, és az át adott ki bo csá -
tás-csök ken té si egy sé gek ér té ke nem ha lad hat ja meg az
együt tes vég re haj tá si pro jekt tel jes költ sé gé nek 130%-át.

A Magyar Köztársaság területén meg valósuló együttes
végrehajtási projektek nyomon követése

13.  §

(1) A jó vá ha gyott együt tes vég re haj tá si pro jek tek meg -
valósításáról és mû köd te té sé rõl a Szál lí tó min den év már -

ci us 31-éig je len tést ké szít, to váb bá rend kí vü li eset ben, a
mi nisz ter fel hí vá sá ra 30 na pon be lül rend kí vü li je len tés
be nyúj tá sá ra kö te les. A je len tés tar tal mát a 4. mel lék let ha -
tá roz za meg. A je len tést elekt ro ni kus úton és írás ban kell
be nyúj ta ni.

(2) Az éves je len tés hez csa tol ni kell a füg get len együt -
tes vég re haj tás pro jekt hi te le sí tõ ál tal ké szí tett, a kü lön
jog sza bály ban fog lal tak nak meg fe le lõ tar tal mú Hi te le sí tõi 
Je len tést (a továb biak ban: Együt tes Vég re haj tá si Pro jekt
Hi te le sí tõi Je len tés), amely meg erõ sí ti a pro jekt ál tal
a tárgy idõ szak ban el ért ki bo csá tás-csök ke nést, és alá tá -
maszt ja, hogy a pro jekt a Terv do ku men tum nak meg fele -
lõen ke rült meg valósításra.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa ese tén a mi nisz ter 15 na pos ha tár idõ vel fel hív ja
a Szál lí tót a je len tés té te li kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé re.

(4) A mi nisz ter a nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sok -
nak meg fele lõen éven te je len tést ké szít a nem zet kö zi
együtt mû kö dés sel meg valósuló pro jekt te vé keny sé gek rõl.

(5) A Szál lí tó a jó vá ha gyás ra irá nyu ló el já rás so rán
szol gál ta tott ada tok meg vál to zá sát a vál to zás be kö vet kez -
té tõl szá mí tott 10 na pon be lül kö te les be je len te ni a mi nisz -
ter nek.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti je len tést – a pénz ügyi be -
szá mo lót, va la mint a bel sõ au di tok ered mé nye it tartal -
mazó rész ki vé te lé vel – és a (2) be kez dés sze rin ti Együt tes
Vég re haj tá si Pro jekt Hi te le sí tõi Je len tést a mi nisz té ri um
a  hivatalos hon lap ján köz zé te szi.

A Jóváhagyó Nyilatkozat visszavonása

14.  §

A mi nisz ter vissza von ja a Jó vá ha gyó Nyi lat ko za tot, ha
a Szál lí tó

a) a 10–11.  § sze rin ti el já rás so rán a Tá mo ga tó Nyi lat -
ko zat vagy a Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat meg szer zé se ér de ké -
ben fon tos tényt, ada tot, kö rül ményt el hall gat,  valótlan
tényt kö zöl vagy  valótlan ada tot szol gál tat, az en nek tu do -
má sá ra ju tá sá tól szá mí tott 8 na pon be lül;

b) a Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat kéz hez vé te lét kö ve tõ
90 na pon be lül nem nyújt ja be az Át ve võ vel kö tött ki bo -
csá tás-csök ken tés ér té ke sí té si szer zõ dést a mi nisz té ri um -
nak, to váb bá ha a szer zõ dés nem fe le l meg a 12.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti fel té te lek nek;

c) a 13.  § sze rin ti je len tés té te li kö te le zett sé gé nek a fel -
hí vás el le né re ha tár idõ ben nem tesz ele get;

d) az Éhvt. 13.  §-a sze rin ti fel ügye le ti díj meg fi ze té si
kö te le zett sé gé nek a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak 
sze rint ha tár idõ ben nem tesz ele get.
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A Magyar Köztársaság területén meg valósuló
együttes végrehajtási projektek révén keletkezett

kibocsátás-csökkentési egységek átadása

15.  §

(1) Az együt tes vég re haj tá si pro jekt ered mé nye ként a
nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sok kal össz hang ban a
meg valósult, hi te le sí tett ki bo csá tás-csök ken tés nek meg fe -
le lõ, a 12.  § (2) be kez dé sé ben meg adott ér té ket meg nem
ha la dó mennyi sé gû ki bo csá tás-csök ken té si egy ség jön
 létre.

(2) A ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek át adá sá nak fel -
té te le:

a) ér vé nyes Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat,
b) ér vé nyes ki bo csá tás-csök ken tés ér té ke sí té si szer zõ -

dés, és
c) a 13.  § (1) be kez dé se sze rin ti éves je len tés hez csa -

tolt, a 13.  § (2) be kez dés sze rin ti, nem ne ga tív hi te le sí tõi
zá ra dék kal el lá tott Együt tes Vég re haj tá si Pro jekt Hi te le sí -
tõi Je len tés be mu ta tá sa, va la mint

d) amennyi ben Át ve võ ként nem a Ke ret egyez mény
I. mel lék le té ben fel so rolt ré szes ál lam jár el, csa tol ni kell
az Át ve võ nek a ré szes ál lam ál tal ki ál lí tott ér vé nyes fel ha -
tal ma zá sát.

(3) A Szál lí tó a (2) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ 
ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek át adá sá ra irá nyu ló ké re -
lem be nyúj tá sá val kez de mé nye zi a ki bo csá tás-csök ken té si 
egy sé gek át adá sát a mi nisz té ri um nál.

(4) A ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek át adá sá ról a mi -
nisz ter a be nyúj tás tól szá mí tott 30 na pon be lül írás ban
dönt. A (2) be kez dés ben fog lal tak nak nem meg fe le lõ tar ta -
lom mal be nyúj tott ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek át -
adá sá ra irá nyu ló ké rel met a mi nisz ter el uta sít ja. Az el uta -
sí tást in do kol ni kell.

(5) A 12.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek meg fe le lõ mennyi sé gû ki bo csá tás-csök ken té si egy sé -
get a nem ze ti for gal mi jegy zék ke ze lõ je a mi nisz ter dön -
tése alap ján a kö te le zett ség vál la lá si idõ szak min den évét
kö ve tõ má jus 31-éig, a ki bo csá tás-csök ken tés ér té ke sí té si
szer zõ dés nek meg fele lõen ve ze ti át az Át ve võ ré szes
 állam szám lá já ra, il let ve meg fe le lõ fel ha tal ma zás sal ren -
del ke zõ Át ve võ ese té ben az Át ve võ ál tal meg ne ve zett
szám lá ra.

A Magyar Köztársaság területén meg valósuló,
közvetlen vagy közvetett kettõs elszámolású

kibocsátás-csökkentéssel járó együttes végrehajtási
projektek által elért kibocsátás-csökkentésnek

az Európai Unió kibocsátási egység kereskedelmi
rendszerében történõ elszámolása

16.  §

(1) A 2008. ja nu ár 1. és 2012. de cem ber 31. kö zött a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén meg valósult köz vet len

vagy köz ve tett ket tõs el szá mo lá sú ki bo csá tás-csök ken tés -
sel járó együt tes vég re haj tá si pro jekt után ki bo csá tás-
csök ken té si egy ség csak úgy ad ha tó ki, hogy ez zel egy ide -
jû leg meg egye zõ szá mú, az Üht. sze rin ti ki bo csá tá si egy -
ség ke rül tör lés re kü lön jog sza bály sze rint az együt tes vég -
re haj tá si pro jek tek szá má ra el kü lö ní tett tar ta lék ból. A ki -
bo csá tá si egy sé gek ki adá sá ról és tör lé sé rõl a mi nisz ter
dönt.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti dön tés alap ján a nem ze ti
for gal mi jegy zék ke ze lõ je a ki bo csá tás-csök ken té si egy -
ségeknek az Át ve võ ál tal meg ne ve zett szám lá ra tör té nõ
 átvezetésével egy ide jû leg az át ve ze tett ki bo csá tás-csök -
ken té si egy sé gek szá má nak meg fe le lõ szá mú ki bo csá tá si
egy sé get tö röl az (1) be kez dés sze rin ti tar ta lék ból.

A Magyar Köztársaság területén kívül meg valósuló
együttes végrehajtási projektek és tiszta fejlesztési

mechanizmus projektekre vonatkozó szabályok

17.  §

(1) Ma gyar or szá gi szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mé -
lyek nem zet kö zi együtt mû kö dé si pro jekt jó vá ha gyá sa
irán ti ké rel met nyújt hat nak be an nak mi nisz te ri jó vá ha -
gyá sá ra, hogy Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül meg -
valósuló együt tes vég re haj tá si pro jekt ben, ille tõ leg tisz ta
fej lesz té si me cha niz mus pro jekt ben Át ve võ ként ve gye nek 
részt, és az e pro jek tek ál tal lét re ho zott ki bo csá tás-csök -
ken té si egy sé gek, ille tõ leg iga zolt ki bo csá tás-csök ken té -
sek – a szer zõ dõ fe lek ál tal a kül föl di ál lam sza bá lyai sze -
rint – meg ha tá ro zott szá za lé kát át ve hes sék.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké rel met a
2. mel lék let sze rin ti tar ta lom mal, a mi nisz té ri um nak elekt -
ro ni kus úton és írás ban kell be nyúj ta ni, és mel lé kel ni kell
an nak iga zo lá sát, hogy a ké rel me zõ nem áll csõd-, fel szá -
mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt, és nin csen 90 na -
pot meg ha la dó köz tar to zá sa.

(3) A mi nisz té ri um a hi ány ta la nul be nyúj tott ké re lem
ese tén a be nyúj tá sá tól szá mí tott 8 na pon be lül nyil ván tar -
tás ba ve szi a pro jek tet. Amennyi ben a ké re lem nem fe le l
meg a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek,
a mi nisz té ri um 15 na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja
fel a ké rel me zõt.

(4) A mi nisz té ri um a hi va ta los hon lap ján köz zé te szi
a nyil ván tar tás ba vett pro jekt meg ne ve zé sét, va la mint
a pro jekt 2. mel lék let 1.1., 1.2. és 5–7. pont ja i ban sze rep lõ
ada ta it.

(5) Amennyi ben a pro jekt meg fe lel a nem zet kö zi kö te -
le zett ség vál la lá sok nak, a mi nisz ter a ké re lem hi ány ta lan
be nyúj tá sá tól szá mí tott 45 na pon be lül az együt tes vég re -
haj tá si pro jekt ben, ille tõ leg tisz ta fej lesz té si me cha niz mus
pro jekt ben  való rész vé telt jó vá hagy ja, el len ke zõ eset ben
el uta sít ja.
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(6) A dön tés rõl 8 na pon be lül írás ban ér te sí te ni kell
a ké rel me zõt. El uta sí tás ese tén a dön tést in do kol ni kell.

A kibocsátás-csökkentési egységekkel és igazolt
kibocsátás-csökkentési egységekkel történõ

kereskedés jóváhagyása

18.  §

(1) Ma gyar or szá gi szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mé -
lyek nem zet kö zi ki bo csá tás-ke res ke de lem jó vá ha gyá sa
irán ti ké rel met nyújt hat nak be an nak mi nisz te ri jó vá ha -
gyá sá ra, hogy ki bo csá tás-csök ken té si egy sé ge ket, iga zolt
ki bo csá tás-csök ken té si egy sé ge ket vá sá rol ja nak, ér té ke -
sít se nek, il let ve a nem ze ti for gal mi jegy zék ben sze mé lyi
szám lán tart sa nak. A 17.  § sze rin ti fel ha tal ma zás sal ren -
del ke zõ jo go sul tak a ké rel met a 19.  § sze rint nyújt ják be.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké rel met a mi -
nisz té ri um nak elekt ro ni kus úton és írás ban kell be nyúj ta -
ni, és tar tal maz nia kell:

a) a ké rel me zõ ne vét, szék he lyét, cí mét, te le fon szá mát
és elekt ro ni kus le vél cí mét, il let ve

b) a ké rel me zõ ál tal ki je lölt kap cso lat tar tó ne vét, cí mét, 
te le fon szá mát és elekt ro ni kus le vél cí mét,
va la mint mel lé kel ni kell an nak iga zo lá sát, hogy a ké rel me -
zõ nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás 
alatt, és nin csen 90 na pot meg ha la dó köz tar to zá sa.

(3) A mi nisz té ri um a hi ány ta la nul be nyúj tott ké re lem
ese tén a be nyúj tá sá tól szá mí tott 8 na pon be lül nyil ván tar -
tás ba ve szi azt. Amennyi ben a ké re lem nem fe le l meg a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, a
 minisztérium 15 na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel
a ké rel me zõt.

(4) A hi ány ta lan be nyúj tás tól szá mí tott 30 na pon be lül a 
mi nisz ter a ké rel met jó vá hagy ja vagy el uta sít ja. A jó vá ha -
gyás elsõ al ka lom mal egy évre szól.

(5) A dön tés rõl 8 na pon be lül írás ban ér te sí te ni kell a
ké rel me zõt. El uta sí tás ese tén a dön tést in do kol ni kell.

(6) A mi nisz té ri um a nyil ván tar tás ba vett ké rel me zõk
ne vét, il let ve a ké re lem jó vá ha gyá sá nak vagy el uta sí tá sá -
nak té nyét hi va ta los hon lap ján köz zé te szi.

(7) Az a jogi sze mély, amely nek a ké rel mét a (4) be kez -
dés sze rint jó vá hagy ták, az 5. mel lék let sze rin ti tar ta lom -
mal éven te je len tést nyújt be a Mi nisz té ri um nak. A je len -
tést elekt ro ni kus úton és írás ban kell be nyúj ta ni.

(8) A jogi sze mély a (7) be kez dés sze rin ti je len tés be -
nyúj tá sá val egy ide jû leg kér he ti a (4) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott jo go sult sá gi idõ tar tam nak 2012. de cem ber 31-éig
tör té nõ meg hosszab bí tá sát. A meg hosszab bí tás ra irá nyu ló
ké re lem el bí rá lá sá ra a (3)–(6) be kez dés sze rin ti el já rás az
irány adó.

19.  §

(1) A 17.  § sze rin ti jó vá ha gyás sal ren del ke zõ jogi sze -
mély nem zet kö zi együtt mû kö dé si pro jetk bõl szár ma zó
egy sé gek kel  való ke res ke de lem jó vá ha gyá sa irán ti ké rel -
met nyújt hat be a meg valósított pro jekt bõl szár ma zó ki bo -
csá tás-csök ken té si egy sé gek nek vagy iga zolt ki bo csá -
tás-csök ken té si egy sé gek nek a nem ze ti for gal mi jegy zék -
ben tör té nõ tar tá sá ra és ér té ke sí té sé re. A ké rel met a 6. mel -
lék let sze rint, a mi nisz té ri um nak elekt ro ni kus úton és írás -
ban kell be nyúj ta ni.

(2) Tisz ta fej lesz té si me cha niz mus pro jekt ese té ben az
(1) be kez dés sze rin ti ké re lem hez mel lé kel ni kell to váb bá

a) a 2. mel lék let sze rin ti tar tal mi ele me ket ma gá ban
fog la ló Terv do ku men tu mot ma gyar vagy an gol nyel ven,

b) a fo ga dó or szág jó vá ha gyó nyi lat ko za tát, és

c) a Jegy zõ könyv 12. cikk (5) be kez dé se sze rin ti Ki je -
lölt Ope ra tív In téz mény ál tal ké szí tett El len õr zõ Je len tést.

(3) A ké re lem el bí rá lá sá ra a 17.  § (3)–(6) be kez dé sét
kell al kal maz ni az zal, hogy az el já rá si ha tár idõ in do kolt
eset ben 15 nap pal meg hosszab bít ha tó, és a mi nisz te ri
 jóváhagyás 2012. de cem ber 31-éig ér vé nyes.

III. A MAGYAR ÁLLAM ÁLTAL FOLYTATOTT
NEMZETKÖZI KIBOCSÁTÁS-KERESKEDELEMRE

VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A kibocsátható mennyiségi egység értékesítésének
feltételei

20.  §

(1) A mi nisz ter a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé gek
 értékesítésével, il let ve vé te lé vel kap cso la tos dön té si ja -
vas la tát:

a) az Éhvt. 9.  §-ának (6) be kez dé se alap ján köz zé tett
köz le mény re,

b) a Nem ze ti Ki bo csá tá si Lel tár ra,

c) az Éhvt. 4.  §-ának (3) be kez dé se alap ján ké szí tett
elõ re jel zé sek össze sí té sé re,

d) a Ma gyar or szág ál tal vál lalt nem zet kö zi kö te le zett -
sé gek – ide ért ve az Éhvt. 9.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti
kö te le zett sé get – vár ha tó tel je sü lé sé re,

e) a nem zet kö zi ki bo csá tás-ke res ke de lem te rü le tén
 kialakuló pi a ci me cha niz mu sok ra és ár vi szo nyok ra, és

f) a ki bo csá tás-csök ken tés költ ség ha té kony meg való -
sításának el vé re

ala pít ja.

(2) A ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé ge ket a mi nisz ter
az ál ta la ki dol go zott ja vas lat alap ján, a pénz ügy mi nisz ter
egyet ér té sé vel ér té ke sí ti.

12972 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/172. szám



(3) A pénz ügy mi nisz ter a (2) be kez dés ben fog lalt ja vas -
lat tal kap cso la tos egyet ér té sét 15 na pon be lül adja meg.
A pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sét meg adott nak kell te kin -
te ni, amennyi ben a ré szé re meg kül dött ja vas lat szak mai
szem pont ból tör té nõ mó do sí tá sát a kéz be sí tés tõl szá mí tott
15 na pon be lül nem kez de mé nye zi.

A kibocsátható mennyiségi egység értékesítésére
kötött szerzõdés

21.  §

(1) Amennyi ben a mi nisz ter a Vevõ vé te li aján la tát az
adott pi a ci vi szo nyok kö zött el ér he tõ leg ma ga sabb ár és
a 20.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt szem pon tok alap ján el fo -
gad ja, a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té se ese tén meg kö ti a
 kibocsátható mennyi sé gi egy ség át ru há zá sá ra vo nat ko zó
szer zõ dést.

(2) A ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy ség az ellenérté -
kének pénz ügyi tel je sí té se idõ pont já val ru ház ha tó át a
 Vevõre.

(3) A pénz ügyi tel je sí tést kö ve tõ 30 na pon be lül a
 miniszter tá jé koz tat ja a pénz ügy mi nisz tert:

a) az ér té ke sí tés té nyé rõl,
b) az ér té ke sí tett ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé gek

mennyi sé gé rõl,
c) a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy ség vé tel árá ról, és
d) az Éhvt. 10.  §-ának (3) be kez dé sé vel össz hang ban

az ér té ke sí tés bõl be folyt vé tel ár fel hasz ná lá sá val kap cso -
la to san ki dol go zott ja vas la tá ról.

IV. ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER

A Zöld Beruházási Rendszer célja

22.  §

(1) A ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé gek nek a 20.  §
alap ján tör tént ér té ke sí té sé bõl szár ma zó, pén zü gyi leg tel -
je sí tett el len ér ték ter hé re Zöld Be ru há zá si Rend szer mû -
köd tet a mi nisz té ri um.

(2) A Zöld Be ru há zá si Rend szer ke re té ben az e ren de -
let ben fog lal tak nak meg fe le lõ pá lyá za ti ki írás alap ján tá -
mo ga tás nyújt ha tó az Éhvt. 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott cél ra.

(3) A ren del ke zés re álló for rás leg fel jebb 5%-ának ere -
jé ig a mi nisz ter dön té se alap ján a Zöld Be ru há zá si Rend -
szer rel kap cso la tos mû kö dé si költ sé gek szá mol ha tók el.

(4) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tá sok kal össze füg gõ
pá lyá zat ke ze lé si, le bo nyo lí tá si, dön tés-elõ ké szí té si és
 ellenõrzési fel ada tok el lá tá sá ról a mi nisz té ri um gondos -
kodik.

Támogatási feltételek

23.  §

(1) E ren de let alap ján az EK-Szer zõ dés 87. cikk (1) be -
kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó

a) cse kély össze gû,
b) kép zé si,
c) ku ta tás-fej lesz té si, va la mint
d) re gi o ná lis be ru há zá si

tá mo ga tás nyújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás
a) vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás, ezen be lül
aa) tá mo ga tás,
ab) ka mat tá mo ga tás,
b) vissza té rí ten dõ tá mo ga tás,
c) egyéb ki fi ze tés

for má já ban nyújt ha tó.

(3) A Zöld Be ru há zá si Rend szer ke re té ben tá mo ga tást
– amennyi ben nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem ren del -
ke zik – bel föl di szék he lyû jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség -
gel nem ren del ke zõ szer ve zet, jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, kül föl di szék he lyû vál lal -
ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, egyé ni vál lal ko zó, va la -
mint ter mé sze tes sze mély kap hat.

(4) Ka mat tá mo ga tás a tá mo ga tást igény lõ és a pénz in té -
zet kö zött lét re jött hi tel szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
 futamidõre, de leg fel jebb a tárgy évet kö ve tõ két évre
nyújt ha tó. A ka mat tá mo ga tás mér té ke a fi ze ten dõ ka mat
100%-át is el ér he ti, fi gye lem mel a Korm. ren de let ben
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tás ra.

(5) A tá mo ga tott cél jel le gé tõl füg gõ en – a pá lyá za ti fel -
hí vás ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint – elõ leg nyújt -
ható.

(6) A mi nisz ter kö te les a pá lyá za ti fel hí vás ban fel tün tet -
ni, va la mint a tá mo ga tá si szer zõ dés ben a tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõt (a továb biak ban: ked vez mé nye zett) írás ban tá jé -
koz tat ni ar ról, hogy az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
kö zül me lyik tá mo ga tá si faj tá ban ré sze sül. A tá jé koz ta tás -
nak ki fe je zet ten utal nia kell a tá mo ga tá si faj tá ra vo nat ko zó 
eu ró pai bi zott sá gi ren de let re, hi vat koz va an nak pon tos
 címére és az Eu ró pai Kö zös ség Hi va ta los Lap já ban  való
ki hir de té sé re, va la mint meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás
pon tos össze gét tá mo ga tás tar ta lom ban ki fe jez ve.

Csekély összegû támogatás

24.  §

(1) A 23.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján nyújt ha tó
 támogatás az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a cse kély
össze gû (ún. de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra  való alkalma -
zásáról  szóló 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L
379/5. 2006. 12. 28.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás nak
 minõsül.
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(2) A cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel té te -
le, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik az elõ zõ há rom
pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett cse kély össze gû tá mo -
ga tá sok tá mo ga tás tar tal má ról.

(3) Min den egyes új cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté -
lé se kor az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két
pénz ügyi év alatt oda ítélt cse kély össze gû tá mo ga tás tel jes
össze gét figye lembe kell ven ni.

Képzési támogatás

25.  §

(1) A 23.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján nyújt ha tó
 támogatás az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kép zé si
tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló 68/2001/EK
 bizottsági ren de let (HL L 10/20. 2001. 1. 13.) ha tá lya alá
tar to zó tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) Kép zé si tá mo ga tást ál ta lá nos és sza ko sí tott kép zés -
hez le het nyúj ta ni.

(3) A kép zé si tá mo ga tás nyúj tá sá nak rész le tes fel té te le it 
a 7. mel lék let tar tal maz za.

(4) Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del -
ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó, bár mely ál lam ház tar tá si
for rás ból szár ma zó összes tá mo ga tás – be le ért ve a pro jekt -
hez nyúj tott cse kély össze gû tá mo ga tá so kat is – in ten zi tá -
sa nem ha lad hat ja meg a 7. mel lék let ben meg ha tá ro zott
mér té ke ket.

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
kutatás-fejlesztési támogatás

26.  §

(1) A 23.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján a ku ta tás-fej -
lesz té si (a továb biak ban: K+F) pro jek tek hez, mû sza ki
meg valósíthatósági ta nul má nyok el ké szí té sé hez, va la mint 
sza ba dal ma zá si költ sé gek hez nyújt ha tó tá mo ga tás az
EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és középvállal -
kozásoknak nyúj tott tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról
 szóló 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 10/33. 2001.
1. 13.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) A K+F tá mo ga tás nyúj tá sá nak rész le tes fel té te le it
a 8. mel lék let tar tal maz za.

(3) A K+F pro jek tek nek nyújt ha tó, ugyan azon el szá -
mol ha tó költ sé gek re vo nat ko zó bár mely tá mo ga tás tá mo -
ga tá si in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg a 8. mel lék let ben
meg ha tá ro zott mér té ket.

Regionális beruházási támogatás

27.  §

(1) A 23.  § (1) be kez dés d) pont ja alap ján re gi o ná lis be -
ru há zá si tá mo ga tás az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek
a re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá -
ról  szóló 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 302/29.
2006. 11. 01.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) Be ru há zá si tá mo ga tás csak olyan in du ló be ru há zás -
hoz nyújt ha tó, amely a ked vez mé nye zett ál ta li üveg ház ha -
tá sú gáz net tó ki bo csá tás csök ken té sé vel jár.

(3) E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás csak ak kor
ítél he tõ meg, ha a ked vez mé nye zett még a be ru há zás meg -
kez dé se elõtt a tá mo ga tás irán ti ké rel mét be nyújt ja, és a
mi nisz té ri um írás ban meg erõ sí ti, hogy a – to váb bi rész le -
tes vizs gá lat tár gyát ké pe zõ – pro jekt elv ben meg fe lel az
e ren de let ben meg ha tá ro zott jo go sult sá gi fel té te lek nek.

(4) A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha a ked vez mé -
nye zett kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a be ru há zást
 annak be fe je zé sé tõl (üzem be he lye zés idõ pont já tól) szá -
mí tott leg alább öt évig – KKV-k ese té ben leg alább há rom
évig – fenn tart ja (kö te le zõ üze mel te té si idõ szak) az érin -
tett ré gi ó ban.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mény nem
aka dá lyoz za a gyors tech no ló gi ai vál to zá sok  miatt a meg -
ha tá ro zott fenn tar tá si idõ szak alatt kor sze rût len né vált esz -
köz cse ré jét, amennyi ben a fenn tar tá si idõ szak alatt a gaz -
da sá gi te vé keny ség fenn tar tá sa az érin tett ré gi ó ban biz to -
sí tott. A kor sze rût len né vált üzem, il let ve esz köz és cse ré -
jét kö ve tõ fenn tar tá si idõ szak ban a ked vez mé nye zett az
üzem vagy a fej lesz tés cse ré jé re tá mo ga tás ban nem ré sze -
sül het.

(6) A vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás igény be vé te lé vel
be szer zett tár gyi esz kö zök a zá ró jegy zõ könyv fel vé te lé ig
(a fenn tar tá si idõ szak vé gé ig) ki zá ró lag a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben és a pá lyá zat ban meg ha tá ro zott cé lok nak meg -
fele lõen hasz no sít ha tók. Az elõ irány zat ból tá mo ga tott be -
ru há zás sal lét re ho zott va gyon – amennyi ben az a ked vez -
mé nye zett tu laj do ná ba ke rül, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
fog lalt kö te le zett sé gek le jár tá ig csak a mi nisz ter elõ ze tes
jó vá ha gyá sá val ide ge nít he tõ el vagy ad ha tó bér be. Ha az
el ide ge ní tés hez a mi nisz ter hoz zá já rult, a ked vez mé nye -
zett men te sül a tá mo ga tá si összeg vissza fi ze té sé nek kö te -
le zett sé ge alól. Hoz zá já ru lás hi á nyá ban a ked vez mé nye -
zett kö te les a tár gyi esz köz ér té ké re esõ tá mo ga tást a
 folyósítás(ok) idõ pont já tól a tá mo ga tás össze gé nek tény -
le ges vissza fi ze té se ide jé ig fel szá mí tott ka mat tal nö vel ve
az el ide ge ní tés idõ pont já ban ér vé nyes jegy ban ki alap ka -
mat két sze re sé vel nö velt összeg ben vissza fi zet ni.

(7) Be ru há zá si tá mo ga tás nem nyújt ha tó e ren de let alap -
ján:

a) azon pro jek tek hez, ame lyek ese té ben (az elõ ké szí tõ
ta nul má nyok ki vé te lé vel) a prog ram nak a mi nisz té ri um
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 internetes hon lap ján tör té nõ, a 28.  § (1) be kez dé se sze rin ti
köz zé té te le elõtt me rül tek fel költ sé gek;

b) acél ipa ri te vé keny ség hez;
c) ha jók gyár tá sá hoz, ja ví tá sá hoz vagy át ala kí tá sá hoz;
d) a szén bá nyá sza tá hoz;
e) szin te ti kus szál-ipa ri te vé keny ség hez;
f) a ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé kek pi a cá nak kö zös

szer ve zé sé rõl  szóló 104/2000/EK ta ná csi ren de let sze rin ti
ha lá sza ti és ak va kul tú ra te vé keny sé get szol gá ló be ru há zá -
sok hoz to váb bá ha lá sza ti ter mé kek fel dol go zá sát és for -
gal ma zá sát szol gá ló be ru há zás hoz;

g) a szál lí tá si ága zat ban gör dü lõ esz köz vá sár lá sá hoz;
h) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz;
i) csõd-, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt

álló szer ve zet nek; és
j) az aláb bi fel té te lek va la me lyi ké nek meg fe le lõ ne héz

hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok nak:
ja) olyan tár sa ság, amely nek a sa ját tõ ké je a pá lyá zat

be nyúj tá sa kor ren del ke zés re álló utol só be szá mo ló ada tai
sze rint, vesz te ség foly tán nem éri el a jegy zett tõke fe lét,

jb) olyan kor lá tolt fe le lõs sé gi ala pon mû kö dõ tár sa ság,
amely nek törzs tõ ké je ke ve sebb mint a fe lé re csök kent, és a 
csök ke nés több mint egy ne gye de az elõ zõ 12 hó nap so rán
tör tént,

jc) olyan tár sa ság, ahol leg alább egyes ta gok kor lát lan
fe le lõs ség gel bír nak a tár sa ság tar to zá sa te kin te té ben, és a
tár sa ság köny ve i ben ki mu ta tott tõke ke ve sebb mint a fe lé -
re csök kent, és a csök ke nés több mint egy ne gye de az elõ zõ 
12 hó nap so rán tör tént,

jd) a tár sa ság meg fe lel a kol lek tív fi ze tés kép te len sé gi
el já rás kü lön jog sza bály ban fog lalt kri té ri u ma i nak, vagy

je) a tár sa ság fi ze tés kép te len né vált, vagy kü lön jog -
sza bály sze rin ti kol lek tív fi ze tés kép te len sé gi el já rást in dí -
tot tak el le ne.

(8) A tá mo ga tott pro jek tek meg kez dé se idõ pont já nak az 
aláb bi idõ pon tok mi nõ sül nek:

a) épí té si te vé keny sé get tar tal ma zó pro jekt ese tén:
aa) az épí té si nap ló ba tör tént elsõ be jegy zés idõ pont ja

(épí té si nap ló val iga zol va),
ab) olyan épí té si jel le gû mun kák ese té ben, ahol épí té si

nap ló ve ze té se nem kö te le zõ, ott a ki vi te le zõi szer zõ dés
alap ján a ki vi te le zõ nyi lat ko za ta a mun ká la tok meg kez dé -
sé re vo nat ko zó an;

b) gép, be ren de zés, anyag, ter mék be szer zé sét tar tal -
ma zó pro jekt ese tén az elsõ be szer zen dõ gép, be ren de zés,
anyag, ter mék stb. meg ren de lé se;

c) egyéb te vé keny ség hez kap cso ló dó pro jekt ese tén
amennyi ben a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en meg ren de lés re 
ke rül sor, en nek idõ pont ja, elõ ze tes meg ren de lés hi á nyá -
ban pe dig a meg valósításra meg kö tött elsõ szer zõ dés lét re -
jöt té nek nap ja;

d) amennyi ben a pá lyá zat ban is mer te tett pro jek tet több
cél te rü let re (épí tés, gép be szer zés vagy egyéb) ki ter je dõ en
 valósítják meg, a pro jekt meg kez dé sé nek idõ pont ja az
egyes cél te rü le tek nek meg fe le lõ te vé keny sé gek kez dé si
idõ pont jai kö zül a leg ko ráb bi idõ pont.

(9) A pro jekt elõ ké szí tõ ta nul má nyok meg ren de lé se,
 elkészítése nem mi nõ sül a fej lesz tés, be ru há zás (8) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott meg kez dé sé nek.

(10) A re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás nyúj tá sá nak
rész le tes fel té te le it a 9. mel lék let tar tal maz za.

(11) A re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás tá mo ga tá si
 intenzitása nem ha lad hat ja meg a 9. mel lék let ben meg ha -
tá ro zott mér té ket.

Pályázati feltételek

28.  §

(1) A mi nisz ter pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé a mi nisz -
té ri um in ter ne tes hon lap ján, va la mint a mi nisz té ri um hi va -
ta los lap já ban. A meg je le nés té nyét – a meg je le né si hely
meg je lö lé sé vel – két or szá gos ter jesz té sû na pi lap ban is
 közölni kell.

(2) A pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
ha tár idõ ben, tar ta lom mal, for má ban és nyom tat vá nyon a
mi nisz té ri um hoz kell be nyúj ta ni.

(3) A pá lyá zó nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
mér té kû sa ját for rás sal kell ren del kez nie és a pá lyá za ti fel -
hí vás ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell azt biz to sí ta nia.

29.  §

(1) A pá lyá zó nak – ha a pá lyá za ti fel hí vás el té rõ en nem
ren del ke zik – a pá lyá zat be nyúj tá sa kor egy sze ri pá lyá za ti
dí jat kell fi zet nie, amely

a) 1 000 000 fo rint és ez alat ti tá mo ga tá si igény ese tén
5000 fo rint,

b) 1 000 001–5 000 000 fo rint össze gû tá mo ga tá si
igény ese tén 10 000 fo rint,

c) 5 000 001–10 000 000 fo rint össze gû tá mo ga tá si
igény ese tén 25 000 fo rint,

d) 10 000 001–50 000 000 fo rint össze gû tá mo ga tá si
igény ese tén 50 000 fo rint,

e) 50 000 001 fo rint és ez fe let ti tá mo ga tá si igény ese -
tén 100 000 fo rint.

(2) A pá lyá za ti díj meg fi ze té sé nek mód ját a pá lyá za ti
fel hí vás tar tal maz za.

(3) Nem kell az (1) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti dí jat
 ismételten meg fi zet ni, amennyi ben a pá lyá zó az elõ írt fel -
té te lek nek meg nem fe le lõ pá lyá za tát a pá lyá zat kézhez -
vételét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül újra be nyújt ja.

Döntés a pályázatokról

30.  §

(1) A mi nisz té ri um a be ér ke zett pá lyá za to kat fo lya ma -
to san ér kez te ti. A pá lyá zat be fo ga dá sá ról a pá lyá zót tá jé -
koz tat ni kell.
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(2) A mi nisz té ri um 15 mun ka na pon be lül a pá lyá zat elõ -
írt fel té te lek nek  való meg fe le lé sét – a be ér ke zett pá lyá za -
tok fel bon tá sá val – el len õr zi, az elõ írt fel té te lek nek meg
nem fe le lõ pá lyá za to kat a pá lyá zó ré szé re vissza kül di,
egy ide jû leg az elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá za to kat
nyil ván tar tás ba ve szi.

(3) A mi nisz té ri um a be nyúj tott, a pá lyá za ti fel hí vás ban
fog lalt fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá za to kat a pá lyá zat
cél já ra te kin tet tel, szük ség ese tén kül sõ szak ér tõ be vo ná -
sá val a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõt kö ve tõ 20 munka -
napon be lül ér té ke li. A pá lyá za ti fel hí vás alap ján komp -
lex nek mi nõ sü lõ pá lyá za tok ese tén az ér té ke lés idõ tar ta ma 
a mi nisz ter dön té se alap ján 30 nap pal meg hosszab bít ha tó.
Az ér té ke lés ré sze ként hely szí ni vizs gá lat is tart ha tó.

(4) A mi nisz té ri um az ér té kelt pá lyá za to kat rang so rol ja.

31.  §

(1) A be nyúj tott pá lyá za tok ról a mi nisz ter írás ban dönt.

(2) A mi nisz ter a tá mo ga tás ról  szóló dön tés re vonat -
kozó ja vas la tát 8 na pos vé le mé nye zé si ha tár idõ vel meg -
kül di az érin tett mi nisz te rek nek.

(3) A mi nisz ter az (1) be kez dés sze rin ti dön té sét az érin -
tett mi nisz te rek vé le mé nyé nek is me re té ben, a pá lyá zat
 hiánytalan be nyúj tá sá tól szá mí tott 90 mun ka na pon be lül
hoz za meg.

32.  §

(1) A Zöld Be ru há zá si Rend szer ke re té ben ho zott dön -
té sek rõl a mi nisz té ri um rend sze re sen tá jé koz ta tót ké szít,
ame lyet a dön tést kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül in ter ne tes
hon lap ján, il let ve hi va ta los lap já nak a dön tést köve tõen
meg je le nõ szá má ban köz zé tesz.

(2) A tá jé koz ta tó tar tal maz za a tá mo ga tás ked vez mé -
nye zett jé nek, tár gyá nak meg ne ve zé sét, meg valósításának
he lyét, va la mint a tá mo ga tás össze gét.

A támogatási szerzõdés és annak módosítása

33.  §

A ked vez mé nye zet tel a szer zõ dés kö tés hez szük sé ges
va la mennyi fel té tel tel je sü lé se ese tén a tá mo ga tá si szer zõ -
dést a mi nisz ter, il let ve a mi nisz ter ne vé ben az ál ta la meg -
bí zott sze mély köti meg. A ked vez mé nye zett nek a tá mo -
ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re a mi nisz té ri um ál tal meg ha -
tá ro zott idõ tar tam, de leg fel jebb a dön tés kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 270 nap áll a ren del ke zé sé re.

34.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra a ked vez mé -
nye zett nek fel nem ró ha tó ok ból, vis ma i or, il let ve adat vál -
to zás  miatt ke rül het sor, vagy ha olyan új tény me rül fel,
mely a pá lyá zat el bí rá lá sa kor nem volt is mert és a tá mo ga -
tást alap ja i ban érin ti.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra irá nyu ló ké -
rel met a mi nisz té ri um hoz kell be nyúj ta ni.

(3) A mi nisz ter a szer zõ dés mó do sí tás ra irá nyu ló ké rel -
met ér té ke li és ja vas la tá val együtt – az adat vál to zás  miatt
szük sé ges szer zõ dés mó do sí tás, il let ve a (4) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel – 15 na pos vé le mé nye zé si ha tár idõ -
vel meg kül di az érin tett mi nisz te rek nek. A vé le mé nyek
figye lembe véte lével a mó do sí tás ról a mi nisz ter, il let ve a
mi nisz ter ne vé ben az ál ta la ki je lölt sze mély 10 na pon be lül 
dönt.

(4) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra az érin tett
 miniszterek vé le mé nyé nek ki ké ré se nél kül is sor ke rül het
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott be fe je zé si ha tár -
idõ nek egy sze ri al ka lom mal, és leg fel jebb 120 nap pal tör -
té nõ meg hosszab bí tá sa ese tén. A ké re lem be nyúj tá sá nak
ha tár ide je a be fe je zé si ha tár idõ utol só nap ját meg elõ zõ
30. nap.

A támogatások ellenõrzése

35.  §

(1) A Zöld Be ru há zá si Rend szer ke re té ben nyúj tott
 támogatások el len õr zé sé nek cél ja

a) a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak elõ -
se gí té se,

b) a Zöld Be ru há zá si Rend szer mû kö dé si prob lé má i -
nak fel tá rá sa és a ta pasz ta la tok alap ján a szük sé ges in téz -
ke dé sek meg té te le,

c) a tá mo ga tott be ru há zás vég re haj tá sa so rán lét re jött
ki bo csá tás-csök ken tés el len õr zé se a pá lyá za ti fel té te lek -
ben meg ha tá ro zott mó don.

(2) A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát a mi nisz té ri um, to -
váb bá a kü lön jog sza bá lyok ban, il let ve a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze tek el len õr zik. A mi nisz -
té ri um meg bí zá sá ból az el len õr zést szük ség ese tén kül sõ
szak ér tõk, il let ve szak ér tõ szer ve ze tek is vé gez he tik.

(3) Az el len õr zés re a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa kor, a tá mo -
ga tás fel hasz ná lá sa so rán, va la mint a tá mo ga tás be fe je zé -
sét köve tõen is sor ke rül. Az el len õr zés ré sze le het a hely -
szí ni el len õr zés is.

(4) A tá mo ga tás nem ren del te tés sze rû, a szer zõ dés sel
 ellentétes, il let ve at tól el té rõ fel hasz ná lá sát az el len õr zõ
szerv jegy zõ könyv ben rög zí ti, és ha la dék ta la nul ja vas la tot 
tesz a mi nisz té ri um ré szé re a szük sé ges in téz ke dé sek meg -
té te lé re. A ked vez mé nye zett a jegy zõ köny vet alá írá sá val
lát ja el, il let ve az alá írás meg ta ga dá sá nak té nyét az el len -
õr zõ szerv a jegy zõ könyv ben rög zí ti.
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(5) A mi nisz té ri um a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát tel jes
körû ered mé nyes sé gi, ha té kony sá gi és cél sze rû sé gi elem -
zés sel zár ja. Az elem zést – amennyi ben az erre vo nat ko zó
igényt a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy ség át ru há zá sa tár -
gyá ban lét re jött szer zõ dés ben ki kö töt ték – az el ké szül tét
kö ve tõ 60 na pon be lül meg kell kül de ni a Vevõ ál tal ki je -
lölt sze mély nek.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36.  §

(1) Ez a ren de let – a 11.  §-a (2) be kez dé sé nek, va la mint
a 13.  §-a (2) be kez dé sé nek a ki vé te lé vel – 2008. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba, és ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) E ren de let 11.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint
13.  §-ának (2) be kez dé se a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
meg valósuló együt tes vég re haj tás hi te le sí tõ i re vo nat ko zó
jog sza bály hatályba lépésének nap ján lép ha tály ba.

(3) Az e ren de let hatályba lépése elõtt ki adott Jó vá ha gyó 
Nyi lat ko zat tal ren del ke zõ Szál lí tó nak a ren de let hatályba -
lépését kö ve tõ két hó na pon be lül be kell nyúj ta nia az Át -
ve võ vel kö tött ki bo csá tás-csök ken tés ér té ke sí té si szer zõ -
dést. En nek el ma ra dá sa ese tén, to váb bá ha a ren de let
hatályba lépése után kö tött szer zõ dés nem fe le l meg a 12.  §
(2) be kez dé se sze rin ti fel té te lek nek, a Jó vá ha gyó Nyi lat -
ko za tot a mi nisz ter vissza von ja.

(4) 2012-ben a jó vá ha gyott együt tes vég re haj tá si pro -
jek tek meg valósításáról és mû köd te té sé rõl a Szál lí tó nak a
13.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott je len tés té te li kö te -
le zett sé gét 2012. de cem ber 15-éig kell tel je sí te nie. A ki bo -
csá tás-csök ken té si egy sé ge ket a 14.  § (6) be kez dé se sze -
rint a nem ze ti for gal mi jegy zék ke ze lõ je 2012. de cem ber
31-éig ve ze ti át.

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

a) az üveg ház ha tást oko zó gá zok ki bo csá tá si egy sé gei
Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mi rend sze ré nek lét re ho zá -
sá ról  szóló 2003/87/EK irány elv nek a Ki o tói Jegy zõ könyv 
pro jekt me cha niz mu sa i ra te kin tet tel tör té nõ mó do sí tá sá ról
 szóló, 2004. ok tó ber 27-i 2004/101/EK eu ró pai par la men ti 
és ta ná csi irány elv 1–2. cik kei,

b) a 2003/87/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv nek meg fele lõen a ki o tói jegy zõ könyv ben meg ha tá ro -
zott pro jekt te vé keny sé gek ese té ben a ki bo csá tá si egy sé -
gek Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mi rend szer e sze rint tör -
té nõ üveg ház ha tást oko zó gáz ki bo csá tás-csök ken té sek
két sze res el szá mo lá sá nak el ke rü lé sé rõl  szóló, 2006. no -
vem ber 13-i 2006/780/EK bi zott sá gi ha tá ro zat 1., 2. és
5. cik kei,

c) a 2003/87/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
és a 280/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ha tá ro zat
sze rin ti ki bo csá tás for gal mi-jegy zé kek egy sé ge sí tett és

biz ton sá gos rend sze ré rõl  szóló, 2004. de cem ber 21-i
2216/2004/EK bi zott sá gi ren de let 2., 15. és 19. cik kei.

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

1. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A nemzeti forgalmi jegyzékhez kapcsolódó
számlavezetési díj megállapítása

1. A 8.  § (1) be kez dés sze rin ti szám la ve ze té si díj mér té ke
és alap ja

Sor szám
(fõ)/al szám

A nem ze ti for gal mi jegy zék hez
kap cso ló dó szám lák

(ki o tói egy ség mennyi ség/év)

A szám la ve ze té si díj
mér té ke
(Ft/év)

1. Üze mel te tõi és sze mé lyi
szám la

1.1. –10 000 20 000

1.2. 10 001–100 000 61 000

1.3. 100 001–1 000 000 142 000

1.4. 1 000 001–3 000 000 285 000

1.5. 3 000 001 fe lett 610 000

2. A 8.  § (1) be kez dés sze rin ti szám la ve ze té si díj alap ja

A díj fi ze tés alap ja a tárgy évet meg elõ zõ év so rán
a szám lá ra be ér ke zõ ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek és
iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek együt tes mennyi -
sé ge.

2. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Projektleírás tartalmi követelményei

1. Ál ta lá nos in for má ci ók

1.1. A pro jekt tár gya,

1.2. A ki vi te le zés he lye,

1.3. A Szál lí tó ra vo nat ko zó ada tok: neve, szék he lye,
címe, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,

1.4. A Szál lí tó ál tal ki je lölt kap cso lat tar tó neve, címe,
te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,

1.5. A pro jekt meg valósításának (ezen be lül a be ru há -
zás vég re haj tá sá nak) üte me zé se.

2. A tech no ló gi ai és pénz ügyi in for má ci ók

2.1. Az al kal ma zott tech no ló gia rö vid le írá sa,

2.2. A pro jekt elõ ze tes fi nan szí ro zá si terv e.
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3. A ki bo csá tás-csök ken tés for rá sa és vár ha tó mér té ke

3.1. A kör nye zet vé del mi és pénz ügyi ad di ci o na li tás
oka, az erre vo nat ko zó elõ ze tes szá mí tá sok, a jogi ad di ci o -
na li tás oka és a ki bo csá tás for rá sai,

3.2. A vár ha tó ki bo csá tás-csök ken tés mér té ke,
3.3. A 10.  § (7) be kez dé sé nek k) pont ja sze rin ti pro jek -

tek ese té ben a pro jekt tel jes élet cik lu sá ra (az er dõ te le pí tés -
tõl az erdõ fa ál lo má nyá nak ki ter me lé sét kö ve tõ fel dol go -
zá si fo lya mat vé gé ig) vo nat ko zó an a ki bo csá tá si ér té ke ket
be mu ta tó elõ ze tes szá mí tá sok.

4. A mo ni tor ing kon cep ció

A mo ni tor ing el já rás fõbb ele mei.

5. A kör nye ze ti ha tás becs lés

A pro jekt elõ ze tesen be csült kör nye ze ti ha tá sai, va la -
mint a kör nye ze ti ha tás elem zés te rén kö vet ni szán dé ko zott 
fo lya mat.

6. A tár sa dal mi kon zul tá ci ók vár ha tó fo lya ma ta

A pro jekt be ru há zás elõ ké szí té se so rán le foly tat ni szán -
dé ko zott tár sa dal mi pár be széd fo lya ma ta, kü lö nö sen:

6.1. A pro jekt re vo nat ko zó in for má ci ók köz zé té te lé re
és a pro jekt do ku men tá ci ó ba tör té nõ be te kin té si le he tõ ség
biz to sí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok,

6.2. A ter ve zett köz meg hall ga tás vagy a la kos ság tá jé -
koz ta tá sa ér de ké ben ter ve zett egyéb in téz ke dé sek.

7. Rö vid, kö zért he tõ össze fog la ló:

a) a te vé keny ség lé nye gé nek is mer te té se,
b) a kör nye ze ti ha tá sok becs lé se,
c) elõ ze tes in téz ke dé si terv a kör nye zet ter he lés meg -

elõ zé sé rõl és csök ken té sé rõl.

3. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Tervdokumentum tartalmi követelményei

1. Ál ta lá nos in for má ci ók

1.1. A pro jekt tár gya,
1.2. A ki vi te le zés he lye,
1.3. A Szál lí tó ra vo nat ko zó ada tok: neve, szék he lye,

címe, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,
1.4. A Szál lí tó ál tal ki je lölt kap cso lat tar tó neve, címe,

te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,
1.5. A pro jekt meg valósításának (ezen be lül a be ru há -

zás vég re haj tá sá nak) üte me zé se.

2. Tech no ló gi ai és pénz ügyi in for má ci ók

Az al kal ma zott tech no ló gia be mu ta tá sa és a pro jekt
pénz ügyi terv e.

3. Alap vo nal ta nul mány, mely kü lö nö sen az aláb bi
 részekre ter jed ki:

3.1. Ad di ci o na li tás iga zo lá sa: an nak rész le tes szá mí tá -
sok kal tör té nõ be mu ta tá sa, hogy a pro jekt ke re té ben meg -
valósuló fej lesz tés/be ru há zás meg fe lel a kör nye zet vé del -
mi és a pénz ügyi ad di ci o na li tás kö ve tel mé nyé nek, il let ve
a jogi ad di ci o na li tás iga zo lá sa;

A 10.  § (7) be kez dé sé nek k) pont ja sze rin ti pro jek tek
ese té ben a pro jekt tel jes élet cik lu sá ra (az er dõ te le pí tés tõl
az erdõ fa ál lo má nyá nak ki ter me lé sét kö ve tõ fel dol go zá si
fo lya mat vé gé ig) vo nat ko zó an a ki bo csá tá si ér té ke ket be -
mu ta tó rész le tes szá mí tá sok;

3.2. Ki bo csá tá si alap szint: a ki bo csá tá si alap szint meg -
ha tá ro zá sa, az eh hez al kal ma zott mód szer be mu ta tá sa és
iga zo lá sa; az alap szint az adott együt tes vég re haj tá si pro -
jekt meg valósítása nél kü li ki bo csá tá si ér ték becs lé se,
amely vi szo nyí tá si alap ként szol gál a pro jekt ál tal el ért
 kibocsátás-csökkentés meg ha tá ro zá sá ra;

3.3. Ki bo csá tás-csök ken tés: a pro jekt vég re haj tá sá val
lét re ho zan dó ki bo csá tás-csök ken tés mennyi sé ge (ton na
CO2 eq./év); a ki bo csá tás-csök ken tés költ ség-ha té kony sá -
gá nak meg adá sa, elem zé se.

4. Hi te le sí té si ta nul mány

A Terv do ku men tum Hi te le sí tõi Je len tés.

5. Nyo mon kö ve té si (mo ni tor ing) terv

A pro jekt vég re haj tá sá nak nyo mon kö ve té sé re vonat -
kozó terv, amely ma gá ban fog lal ja a mi nisz ter szá má ra
adan dó in for má ci ók, je len té sek szol gál ta tá sát is.

6. Ha tás elem zés

A kör nye ze ti ha tás elem zés ered mé nye, il let ve kör nye -
ze ti ha tás vizs gá lat ra kö te le zett pro jekt ese tén a kör nye ze ti
ha tás vizs gá lat ered mé nye, be le ért ve a pro jekt nek betud -
hatóan, a pro jekt ke re te in kí vül eset le ge sen be kö vet ke zõ
ki bo csá tás-vál to zás fel tá rá sát; a pro jekt he lyi/tér sé gi fej -
lesz té si ha tá sai és fog lal koz ta tott ság gal, mun ka erõ vel
vagy más lé nye ges gaz da ság po li ti kai te rü let tel kap cso la -
tos vo nat ko zá sai. A kör nye ze ti ha tás elem zés nek ki kell
tér nie a pro jekt ke re té ben meg valósuló te vé keny sé gek
egyéb – nem csak az üveg ház ha tá sú gá zok net tó kibocsá -
tásának a pro jekt ál tal cé lul ki tû zött net tó csök ken té sét je -
len tõ – kör nye ze ti ha tá sa i ra.

7. Tár sa dal mi kon zul tá ci ók össze fog la lá sa

A pro jekt elõ ké szí té se so rán le foly ta tott tár sa dal mi pár -
be széd össze fog la ló ja, kü lö nö sen:

7.1. A pro jekt re vo nat ko zó in for má ci ók köz zé té te lé re
és a pro jekt do ku men tá ci ó ba tör té nõ be te kin té si le he tõ ség
biz to sí tá sá ra vo nat ko zó tá jé koz ta tó,

7.2. A meg tar tott köz meg hall ga tás vagy a la kos ság tá -
jé koz ta tá sa ér de ké ben meg tett egyéb in téz ke dé sek is mer -
te té se,
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7.3. Az érin tet tek tõl be ér ke zett vé le mé nyek össze fog -
la lá sa, a vé le mé nyek figye lembevételének jel zé se, vé le -
mé nyek el uta sí tá sá nak in do ko lá sa.

8. Kö zért he tõ össze fog la ló

a) a te vé keny ség lé nye gé nek is mer te té se,
b) a ha tás fo lya ma tok és a ha tás te rü le tek be mu ta tá sa,
c) a kör nye ze ti ha tá sok becs lé se, ér té ke lé se,
d) a kör nye zet ter he lés meg elõ zé sé re, ille tõ leg csök -

ken té sé re al kal mas ter ve zett vagy meg tett in téz ke dé sek
be mu ta tá sa,

e) a kör nye ze ti ál la pot vál to zá sok ál tal érin tett em be rek
egész sé gi ál la po tá ban, élet mi nõ sé gé ben és élet mód já ban
vár ha tó vál to zá sok,

f) a kör nye zet és az em ber i egész ség vé del mé re fo ga na -
to sí tan dó in téz ke dé sek.

4. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A jóváhagyott együttes végrehajtási projektek
meg valósításáról és mû köd te té sé rõl  szóló éves je len tés 

tar tal mi kö ve tel mé nyei

1. Ál ta lá nos in for má ci ók

1.1. A pro jekt tár gya,
1.2. A ki vi te le zés he lye,
1.3. A Szál lí tó ra vo nat ko zó ada tok: neve, szék he lye,

címe, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,
1.4. A Szál lí tó ál tal ki je lölt kap cso lat tar tó neve, címe,

te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,
1.5. A je len tés tár gyá ul szol gá ló idõ szak.

2. Az alap vo nal ra vo nat ko zó in for má ci ók

2.1. A Terv do ku men tum ban is mer te tett ki bo csá tá si
alap szint (vál to zás ese tén a vál to zás rész le tes be mu ta tá sa
és ma gya rá za ta).

3. A pro jekt ki bo csá tá sai

3.1. A pro jekt ha tá rok be mu ta tá sa: a tárgy idõ szak be li
ki bo csá tá sok ba be le szá mí tott ki bo csá tás tí pu sok,

3.2. A pro jekt ki bo csá tá sai az alá tá masz tó szá mí tá sok
rész le tes be mu ta tá sá val,

3.3. Kö vet kez mé nyes ki bo csá tás: az üveg ház ha tá sú
gá zok ki bo csá tá si szint jé ben a pro jekt ha tá ra in kí vül a pro -
jekt nek be tud ha tó an lét re jö võ net tó vál to zás (le a ka ge).

4. A pro jekt ál tal a tárgy idõ szak ban el ért ki bo csá tás-
csök ke nés

4.1.  A tárgy idõ szak ban el ért net tó ki bo csá tás-csök ke -
nés mennyi sé ge (ton na CO2 eq./év),

4.2.  A meg valósítás idõt er ve a tárgy idõ sza kot kö ve tõ
idõ sza kok ra.

5. Az al kal ma zott tech no ló gia be mu ta tá sa

5.1.  Be épí tett be ren de zé sek és mû sza ki ada tok össze -
fog la lá sa,

5.2.  A Terv do ku men tum hoz ké pest be kö vet ke zõ vál -
to zá sok rész le tes is mer te té se,

5.3. Mû sza ki do ku men tá ció (tel je sít mény mé ré sek
ered mé nyei és jegy zõ köny vei).

6. Pénz ügyi be szá mo ló

6.1. A tárgy idõ szak be ru há zá si és mû kö dé si költ sé gei,
6.2. A tárgy idõ szak ban igény be vett ál la mi, ön kor -

mány za ti, eu ró pai uni ós vagy egyéb for rás ból szár ma zó
 támogatások, an nak iga zo lá sá val, hogy a pro jekt to vább ra
is meg fe lel a pénz ügyi ad di ci o na li tás kö ve tel mé nyé nek.

7. Hi te le sí té si ta nul mány

Az Együt tes Vég re haj tá si Pro jekt Hi te le sí tõi Je len tés.

8. A tárgy év ben tar tott bel sõ au di tok ered mé nyei

Az ered mé nyek be mu ta tá sa.

9. Egyéb kör nye ze ti ha tá sok

Az egyéb kör nye ze ti ha tá sok be mu ta tá sa, az ar ról
 készült, más ha tó sá gok ré szé re be nyúj tan dó je len té sek re
 való hi vat ko zás sal.

10. Rö vid, kö zért he tõ össze fog la ló

10.1. Ki bo csá tá si alap vo nal, pro jekt ha tá rok, al kal ma -
zott tech no ló gia,

10.2. A tárgy idõ szak ban el ért ki bo csá tás-csök ken tés.

5. számú melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A személyi számla tulajdonosa által tett jelentés
tartalmi követelményei

1. A jo go sult ke res ke del mi for gal má ra vo nat ko zó ada tok

1.1. A vá sá rolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek, il let -
ve iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek mennyi sé ge,
vé te lá ra,

1.2. Az ér té ke sí tett ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek,
il let ve iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek mennyi sé -
ge, vé te lá ra.

2. A jo go sult ál tal vá sá rolt ki bo csá tás-csök ken té si egy -
sé gek, il let ve iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek ere -
de te

2.1. A jo go sult ál tal vá sá rolt ki bo csá tás-csök ken té si
egy sé gek, il let ve iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek
azo no sí tó kód ja,
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2.2. A jo go sult ál tal vá sá rolt ki bo csá tás-csök ken té si
egy sé ge ket, il let ve iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé -
ge ket lét re ho zó pro jekt meg ne ve zé se, a ki vi te le zés he lye.

6. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A nemzetközi együttmûködéssel meg valósuló
projekttevékenységekbõl származó

kibocsátás-csökkentési egységek vagy igazolt
kibocsátás-csökkentési egységek nyilvántartása iránti

kérelem tartalmi követelményei

1.1. A pro jekt tár gya, a ki vi te le zés he lye,
1.2. A ké rel me zõ re vo nat ko zó ada tok: neve, szék he lye, 

címe, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,
1.3. A fo ga dó or szág ban Szál lí tó ként el já ró pro jekt -

részt ve võ re vo nat ko zó ada tok: a szer ve zet neve, szék he -
lye, címe, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,

1.4. A ké rel me zõ ál tal ki je lölt kap cso lat tar tó neve,
címe, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,

1.5. A pro jekt meg valósításának (ezen be lül a be ru há -
zás vég re haj tá sá nak) üte me zé se.

7. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A képzési támogatás nyújtásának részletes feltételei

1. Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del -
ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó, bár mely ál lam ház tar tá si
for rás ból szár ma zó összes tá mo ga tás – be le ért ve a pro jekt -
hez nyúj tott cse kély össze gû tá mo ga tá so kat is – in ten zi tá -
sa – a 2. pont ban sze rep lõ ki vé tel lel – nem ha lad hat ja meg

a) ál ta lá nos kép zés ese tén:
aa) KKV-k ese té ben a 70%-ot,
ab) nagy vál lal ko zá sok ese té ben az 50%-ot;
b) sza ko sí tott kép zés ese tén:
ba) KKV-k ese té ben a 35%-ot,
bb) nagy vál lal ko zá sok ese té ben a 25%-ot.

2. Az 1. pont ban sze rep lõ fel sõ ha tá ro kat
a) 10 szá za lék pont tal nö vel ni kell a kép zé si szem pont -

ból hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la lók nak nyúj tott kép zés
ese tén,

b) 5 szá za lék pont tal nö vel ni kell a Pest me gyé ben
és Bu da pes ten mû kö dõ ked vez mé nye zet tek ese té ben, és
10 szá za lék pont tal nö vel ni kell Pest me gyé ben és Bu da -
pes ten kí vül mû kö dõ ked vez mé nye zet tek ese té ben.

3. Amennyi ben va la mely tá mo ga tá si pro jekt ben mind
sza ko sí tott, mind ál ta lá nos kép zé si össze te võk sze re pel -
nek, ame lyek a kép zés tá mo ga tá si in ten zi tá sá nak a ki szá -
mí tá sa cél já ból egy más tól nem vá laszt ha tók el, vagy ha a

tá mo ga tá si pro jekt ben sze rep lõ kép zés sza ko sí tott, il let ve
ál ta lá nos jel le ge nem ál la pít ha tó meg, ak kor a sza ko sí tott
kép zés re vo nat ko zó tá mo ga tá si in ten zi tá so kat kell al kal -
maz ni.

4. A kép zé si tá mo ga tás so rán el szá mol ha tó költ sé gek:
a) az ok ta tók költ sé gei,
b) az ok ta tók és kép zés ben részt ve võk uta zá si költ sé gei,
c) egyéb fo lyó költ sé gek, úgy mint anya gok, el lát mány,
d) az esz kö zök és be ren de zé sek amor ti zá ci ó ja, olyan

mér ték ben, amennyi re azo kat ki zá ró lag a kép zé si pro jekt
cél ja i ra hasz nál ják,

e) a kép zé si pro jekt tel kap cso la tos ta nács adói szol gál -
ta tá sok költ sé gei,

f) a kép zés ben részt ve võk sze mé lyes költ sé gei az
a)–e) pont ban fel so rolt egyéb el szá mol ha tó költ sé gek
össze gé vel egye zõ össze gig. Csak a kép zés ben tény le ge -
sen el töl tött idõ ve he tõ szá mí tás ba, az eb bõl ter me lés ben
el töl tött idõ vagy an nak meg fe le lõ je le vo ná sa után.

8. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A K+F támogatás nyújtásának részletes feltételei

1. K+F pro jek tek hez nyújt ha tó, ugyan azon el szá mol -
ha tó költ sé gek re vo nat ko zó bár mely tá mo ga tás tá mo ga tá si 
in ten zi tá sa – a 2. pont ban fog lalt ki vé te lek kel – nem ha lad -
hat ja meg:

a) alap ku ta tás ese tén a 100%-ot,
b) al kal ma zott ku ta tás ese tén a 60%-ot,
c) kí sér le ti fej lesz tés ese tén a 35%-ot.

2. Az 1. pont ban sze rep lõ fel sõ ha tá rok az al kal ma zott
ku ta tás ese té ben leg fel jebb 75%-os tá mo ga tá si in ten zi tá -
sig, a kí sér le ti fej lesz tés ese té ben pe dig 50%-ig nö vel he -
tõk a kö vet ke zõk sze rint:

a) amennyi ben a pro jekt meg valósítására Pest me gyén
és Bu da pes ten kí vül ke rül sor, a ma xi má lis tá mo ga tá si
 intenzitás 10 szá za lék pont tal nö vel he tõ, amennyi ben a
pro jekt meg valósítására Pest me gyé ben vagy Bu da pes ten
ke rül sor, a tá mo ga tá si in ten zi tás 5 szá za lék pont tal nö vel -
he tõ;

b) az Eu ró pai Kö zös ség ku ta tás-fej lesz té si ke ret prog -
ram já hoz kap cso ló dó prog ra mok ese té ben a tá mo ga tá si
 intenzitás 15 szá za lék pont tal nö vel he tõ;

c) a ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás 10 szá za lék pont -
tal nö vel he tõ, amennyi ben a kö vet ke zõ fel té te lek va la me -
lyi ke tel je sül:

ca) a pro jekt két tag ál lam ban leg alább két füg get len
part ner kö zöt ti, ha tá ro kon át nyú ló ha té kony együtt mû kö -
dést von maga után, kü lö nö sen a nem ze ti K+F po li ti kák
össze han go lá sá val össze füg gés ben, és a tá mo ga tást nyúj tó 
tag ál lam ban egyet len KKV sem vi sel het az el szá mol ha tó
költ sé gek 70%-ánál töb bet,
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cb) a pro jekt egy KKV és egy költ ség ve té si ku ta tó hely
ha té kony együtt mû kö dé sét von ja maga után, kü lö nö sen a
nem ze ti K+F po li ti kák össze han go lá sá val össze füg gés -
ben, ab ban az eset ben, ha a költ ség ve té si ku ta tó hely a pro -
jekt el szá mol ha tó költ sé ge i nek leg alább 10%-át vi se li, és
jo go sult köz zé ten ni az ál ta la vég re haj tott ku ta tás ered mé -
nye it,

cc) a pro jekt ered mé nye it mû sza ki és tu do má nyos kon -
fe ren ci ák ré vén szé les kör ben ter jesz tik, vagy tu do má -
nyos, mû sza ki fo lyó ira tok ban köz zét eszik.

3. Együtt mû kö dé sen ala pu ló pro jek tek ese té ben az
egyes ked vez mé nye zet tek nek nyúj tott tá mo ga tás leg ma -
ga sabb össze ge nem ha lad hat ja meg az érin tett ked vez mé -
nye zet tek ré szé rõl fel me rü lõ el szá mol ha tó költ sé gek alap -
ján szá mí tott meg en ge dett tá mo ga tá si in ten zi tást.

4. Al kal ma zott ku ta tá si te vé keny sé ge ket, il let ve kí sér -
le ti fej lesz té si te vé keny sé ge ket elõ ké szí tõ meg va ló sít ha -
tó sá gi ta nul má nyok ese té ben a tá mo ga tá si in ten zi tás nem
ha lad hat ja meg a 75%-ot.

5. A sza ba dal mak és egyéb ipar jog vé del mi ol ta lom
meg szer zé sé hez és ha tá lyo sí tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tá sok
ese té ben a tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a
2–3. pont ban meg ha tá ro zott mér té ket az zal, hogy ah hoz
azt a tá mo ga tá si in ten zi tást kell figye lembe ven ni, amely
az érin tett sza ba da lom vagy más ipar jog vé del mi ol ta lom
tár gyá hoz el sõ ként ve ze tõ ku ta tá si te vé keny ség hez ta ro -
zik.

6. A K+F pro jekt tá mo ga tás ese tén el szá mol ha tó költ -
sé gek az aláb bi ak le het nek:

a) a ku ta tók, fej lesz tõk, tech ni ku sok és egyéb ki se gí tõ
sze mély zet te kin te té ben sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok a
szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb biak ban:
Számv. tv.) sze rint, a tá mo ga tott pro jekt ben  való fog lal -
koz ta tás ará nyá ban;

b) új mû sza ki be ren de zé sek, gé pek és egyéb be ren de -
zé sek, fel sze re lé sek be ke rü lé si ér té ke – a Számv. tv. sze -
rint – a tá mo ga tott ku ta tá si-fej lesz té si pro jekt ben  való
hasz ná la tuk mér té ké ig és ide jé re;

c) har ma dik fél tõl meg vá sá rolt vagy pénz ügyi lí zing be
vett mû sza ki tu dás, sza ba dal mak be ke rü lé si ér té ke és költ -
sé ge a Számv. tv. sze rint, amennyi ben a tranz ak ci ó ra a
 piaci fel té te lek nek meg fele lõen ke rült sor, me lyek lí zing -
gel tör té nõ fi nan szí ro zá sa ese tén a lí zing díj ból ki zá ró lag
a tõ ke tör lesz tõ rész szá mol ha tó el;

d) a K+F te vé keny ség gel kap cso lat ban fel me rü lõ,
anyag jel le gû rá for dí tá sok kö zött el szá mol ha tó köz vet len
költ sé gek:

da) a pi a ci fel té te lek sze rint har ma dik fél tõl meg ren -
delt, a Számv. tv. sze rint el szá mo lás ra ke rü lõ ku ta tás-fej -
lesz té si mun ka díja,

db) a ta nács adás és ha son ló szol gál ta tá sok költ sé gei a
Számv. tv. sze rint, amennyi ben azo kat ki zá ró lag a ku ta -
tás-fej lesz té si te vé keny ség hez ve szik igény be,

dc) anya gok és ha son ló ter mé kek, va la mint szol gál ta tá -
sok költ sé gei a Számv. tv. sze rint, amennyi ben azo kat a
ku ta tás-fej lesz té si te vé keny ség hez ve szik igény be;

e) az ál ta lá nos költ sé gek kö zül azok a költ sé gek, ame -
lyek a szám vi te li po li ti ká ban meg ha tá ro zott mó don, a ku -
ta tás-fej lesz tést jel lem zõ ve tí té si alap ará nyá ban a K+F
pro jekt hez köz ve tett mó don hoz zá ren del he tõ ek.

7. Mû sza ki meg valósíthatósági ta nul má nyok tá mo ga tá sa
ese té ben a ta nul mány ké szí té sé nek költ sé gei a Számv. tv.
sze rint szá mol ha tó ak el.

8. Ipar jog vé del mi ol ta lom mal kap cso lat ban fel me rü lõ
költ sé gek hez nyúj tott tá mo ga tás ese tén a kö vet ke zõ költ -
sé gek szá mol ha tók el:

a) az ol ta lom nak az elsõ ipar jog vé del mi ha tó ság ál tal
tör té nõ meg adá sát meg elõ zõ en fel me rü lõ va la mennyi
költ ség, ide ért ve a be je len tés elõ ké szí té sé vel, be nyúj tá sá -
val és vizs gá la tá val kap cso la tos költ sé ge ket, va la mint az
ol ta lom meg adá sa elõtt az ipar jog vé del mi ol ta lom meg -
szer zé se irán ti el já rás ban fel me rü lõ dí ja kat;

b) for dí tá si és egyéb költ sé gek, ame lyek – az a) pont -
ban sze rep lõ ipar jog vé del mi ha tó ság tól el té rõ – má sik
ipar jog vé del mi ha tó ság elõtt, az ol ta lom meg szer zé sé vel
vagy ha tá lyo sí tá sá val kap cso lat ban me rül nek fel;

c) az ol ta lom meg adá sa irán ti el já rás ban, il let ve a fel -
szó la lá si el já rás so rán az ol ta lom ké pes sé gi fel té te lek fenn -
ál lá sá nak bi zo nyí tá sa, il let ve az ol ta lom ér vé nyes sé gé nek
vé del me kap csán fel me rü lõ költ sé gek, ak kor is, ha ezek a
költ sé gek az ol ta lom meg adá sát köve tõen me rül tek fel.

9. A ta nul má nyok, elem zé sek meg ren de lé sé vel kap -
cso lat ban fel me rü lõ, anyag jel le gû rá for dí tá sok kö zött el -
szá mol ha tó köz vet len költ sé gek a ta nács adás és ha son ló
szol gál ta tá sok költ sé gei a Számv. tv. sze rint, amennyi ben
azo kat ki zá ró lag a ku ta tás-fej lesz té si te vé keny ség hez
 veszik igény be.

10. A pá lyá za ti do ku men tá ció az el szá mol ha tó költ sé -
gek kö rét a 6–9. pont ban fog lal tak nál szû keb ben is meg ha -
tá roz hat ja.

9. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A regionális beruházási támogatás nyújtásának
részletes feltételei

1. Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del -
ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó tá mo ga tás in ten zi tá sa nem
ha lad hat ja meg az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -
dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá -
sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si
tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let
30.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ke ket.
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2. Nagy be ru há zás ese tén a tá mo ga tá si in ten zi tás az
1. pont alap ján meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tás

a) 100 szá za lé ka, je len ér té ken 50 mil lió eu ró nak meg -
fe le lõ fo rint össze gig;

b) 50 szá za lé ka, je len ér té ken 50 és 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg kö zöt ti rész re;

c) 34 szá za lé ka, a je len ér té ken 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg fe let ti rész re.

3. Amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sa kor
a) kis vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor – szál lí tá si ága zat

és nagy be ru há zás ki vé te lé vel – a tá mo ga tá si in ten zi tás
20 szá za lék pont tal,

b) kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor – szál lí tá si ága -
zat és nagy be ru há zás ki vé te lé vel – 10 szá za lék pont tal nö -
velt ér té ke az 1. pont ban meg ha tá ro zott mér ték nek.

4. Amennyi ben egy vál lal ko zás a kis- és kö zép vál lal -
ko zá sok ba tör té nõ koc ká za ti tõ ke-be fek te té sek elõ moz dí -
tá sát cél zó ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló kö zös sé gi irány -
mu ta tás (HL C 194/2. 2005.08.18.) alap ján ré sze sül tá mo -
ga tás nak mi nõ sü lõ koc ká za ti tõ ke jut ta tás ban, a tõ ke jut ta -
tás tól szá mí tott há rom éven be lül – a nyúj tott tõke össze -
géig – az adott vál lal ko zás nak e ren de let alap ján meg ítélt
be ru há zá si tá mo ga tás in ten zi tá sát 20%-kal csök ken te ni
kell.

5. A tá mo ga tást a tár gyi vagy im ma te ri á lis be ru há zá si
költ sé gek, il let ve lé te sít mény fel vá sár lá sa ese tén a fel vá -
sár lás költ sé gei alap ján kell ki szá mí ta ni.

6. El szá mol ha tó költ sé gek a be ru há zás cél ját szol gá ló
tár gyi esz köz nek a Számv. tv. sze rin ti be ke rü lé si ér té ke

a) a tár gyi esz köz vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor;
b) im ma te ri á lis ja vak kö zül a ta lál mány, a sza ba da lom,

a li cenc és a know-how Számv. tv. sze rin ti be ke rü lé si ér té -
ke, nagy vál lal ko zás nál leg fel jebb az el szá mol ha tó költ ség
50%-áig (a továb biak ban: tá mo gat ha tó im ma te ri á lis
 javak).

7. A tá mo ga tott pro jekt kap csán be szer zett esz köz nek
új nak kell len nie, ki vé ve a fel vá sár lás, va la mint az in gat -
lan vá sár lás ese tét, vagy amennyi ben KKV ré sze sül tá mo -
ga tás ban. Fel vá sár lás, in gat lan vá sár lás, il let ve KKV ál tal
vá sá rolt hasz nált esz köz tá mo ga tá sa ese tén az ügy let, vagy 
az esz köz vá sár lá sa ki zá ró lag pi a ci ér té ken tör tén het.

8. Az esz kö zök lí zing jé vel kap cso la tos költ sé ge ket
csak ak kor le het figye lembe ven ni, ha az pénz ügyi lí zing
for má já ban  valósul meg, és a szer zõ dés tar tal maz za az esz -
köz nek a fu tam idõ le jár ta utá ni meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó
kö te le zett sé get. Föld te rü let és épü le tek bér lé se ese tén a
be ru há zá si pro jekt be fe je zé sé nek vár ha tó idõ pont ját köve -
tõen a bér let nek nagy vál la la tok ese té ben még leg alább öt
évig, míg KKV-k ese té ben há rom évig kell foly ta tód nia.

9. A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha a ked vez mé -
nye zett a tár gyi esz kö zök be szer zé se kor az el szá mol ha tó
költ sé gek leg alább 25%-át sa ját for rás ból biz to sít ja.

10. Az el szá mol ha tó költ sé get szo ká sos pi a ci áron kell
figye lembe ven ni, ha az a ked vez mé nye zett és a vele kap -
csolt vál lal ko zá si vi szony ban lévõ sze mély kö zött a szo ká -
sos pi a ci ár tól el té rõ áron kö tött szer zõ dés alap ján me rült
fel.

11. Az im ma te ri á lis esz kö zök költ ség ként csak ak kor
szá mol ha tó ak el, ha

a) ki zá ró lag a re gi o ná lis tá mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te -
sít mény ben hasz nál ják fel,

b) amor ti zál ha tó esz köz nek mi nõ sül nek,
c) pi a ci fel té te lek mel lett olyan tár sa ság tól sze rez ték

be, amely fe lett a ked vez mé nye zett nek kü lön jog sza bály
sze rin ti sem köz vet len, sem köz ve tett be fo lyá sa nincs,

d) a ked vez mé nye zett im ma te ri á lis esz kö ze ként tart ják
nyil ván, a ked vez mé nye zett tu laj do nát ké pe zik nagy vál la -
la tok ese tén leg alább öt, KKV-k ese té ben leg alább há rom
éven ke resz tül.

12. Nagy vál la la tok ese té ben az im ma te ri á lis ja vak
 aránya nem ha lad hat ja meg az el szá mol ha tó költ sé gek
50%-át.

13. A be ru há zás hoz kap cso ló dó an csak az an nak meg -
valósításához fel tét le nül szük sé ges in gat lan meg vá sár lá -
sá nak költ sé ge el szá mol ha tó.

14. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás to váb bá az aláb bi költ sé -
gek re:

a) a szint en tar tást szol gá ló tár gyi esz kö zök be ke rü lé si
ér té ke, il let ve vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor,

b) a ko ráb ban már hasz ná lat ba vett olyan tár gyi esz köz
be ke rü lé si ér té ke, amely nek alap ján a ked vez mé nye zett,
más gaz da sá gi tár sa ság vagy egyé ni vál lal ko zó tá mo ga tást 
vett igény be,

c) olyan tár gyi esz köz be ke rü lé si ér té ke, ame lyet a ked -
vez mé nye zett csõd el já rás vagy fel szá mo lás alatt álló tár sa -
ság tól szer zett be,

d) a tá mo ga tá si prog ra mot ke ze lõ szer ve zet ál tal ki -
adott írá sos meg erõ sí tést tar tal ma zó ok irat kel te elõtt fel -
me rült költ ség, rá for dí tás,

e) sze mély gép ko csi be ke rü lé si ér té ke.

A Kormány
324/2007. (XII. 11.) Korm.

rendelete

a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt 

gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá
egyes ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló
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1995. évi LVI. tör vény 21.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint
a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör vény
59.  § (1) be kez dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt
fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi ter mék díj men tes ség, a ter mék díj
vissza igény lé sé nek és át vál la lá sá nak, va la mint a hasz nált
gu mi ab roncs be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló 53/2003.
(IV. 11.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Amennyi ben a kö te le zett a ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ év ben ter mék díj fi ze té si kö te le zett sé gé rõl be val lás
ké szí té sé re kö te les, a ké re lem be nyúj tá sá nak fel té te le a
meg elõ zõ évi be val lá si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se.”

2.  §

Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A vám ha tó ság a ter mék díj fi ze té si kö te le zett ség

 ellenõrzése ér de ké ben a men tes sé gi en ge dély ben fog lal tak 
tel je sí té sét meg vizs gál ja. Amennyi ben az el len õr zés so rán
a vám ha tó ság a jog sza bály ban, il let ve a men tes sé gi en ge -
dély ben fog lalt hul la dék gaz dál ko dá si sza bály meg sér té sé -
nek gya nú ját ész le li, a Fõ fel ügye lõ sé get ha la dék ta la nul
meg ke re si.”

3.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te, az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le te, az R. 5. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 3. szá mú mel lék le te lép.

4.  §

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

(2) Amennyi ben a kö te le zett a 2008. évre ház tar tá si
nagy gép ka te gó ri á ban men tes sé gi en ge déllyel nem, de hû -
tõ be ren de zés ka te gó ri á ban men tes sé gi en ge déllyel ren del -
ke zik, a Fõ fel ügye lõ ség hi va tal ból a ki adott men tes sé gi
en ge délyt vissza von ja, és a ház tar tá si nagy gép ka te gó ria
te kin te té ben a men tes ség meg adá sá ra vo nat ko zó el já rást
le foly tat ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 1.  §
(3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, és az 5.  § (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban a „be szá mo lá si” szö veg rész he -
lyé be a „be val lá si” szö veg rész, a 3.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben „az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal nak (a továb -
biak ban: adó ha tó ság)” szö veg rész he lyé be „a Vám- és

Pénz ügy õr ség nek (a továb biak ban: vám ha tó ság)” szö veg -
rész, a 8.  § (4)–(5) be kez dé sé ben „az adó ha tó ság” szö veg -
rész he lyé be „a vám ha tó ság” szö veg rész, a 24.  § (3) be kez -
dé sé nek b) pont já ban „és GLN szám” szö veg rész he lyé be
a „ , GLN és VPID szám” szö veg rész, 24.  §-a (4) bekez -
désében „és GLN szám” szö veg rész he lyé be „ , GLN és
VPID szám” szö veg rész lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ele mek
és az ak ku mu lá to rok hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló
109/2005. (VI. 23.) Korm. ren de let 3.  § (3) be kez dé se
a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

„d) 2008. év ben leg alább 18%-a.”

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 6.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont ja, 22.  §-a, 25.  §-ának (4) be kez -
dé se, 25.  § (8) be kez dé sé nek „hi gí tó és ol dó szer, to váb -
bá a” szö veg ré sze, to váb bá 4. szá mú mel lék le te ha tá lyát
vesz ti.

(6) E ren de let 1–3.  §-a, 4.  §-ának (3)–(6) be kez dé se, va -
la mint 1–3. szá mú mel lék le te 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát
vesz ti.

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

1. számú melléklet
a 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet
az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

I. A TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEKRE
VONATKOZÓ MENTESSÉG FELTÉTELEI

ÉS A KÖTELEZÕ HASZNOSÍTÁSI
ÉS ÚJRAHASZNÁLATI ARÁNY MÉRTÉKEI

A men tes ség fel té te le, hogy a kö te le zett

1. a 2–4. pont sze rin ti ki vé tel lel a tárgy évet meg elõ zõ
év ben

2. cso ma go lás ese té ben a tárgy év ben

3. amennyi ben a tárgy évet két év vel meg elõ zõ év ben
adott ter mék díj kö te les ter mék bõl nem ho zott for ga lom ba,
il let ve sa ját cél ra nem hasz nált fel, a tárgy év ben

4. amennyi ben a kö te le zett a tárgy év ben jog utód nél kül 
meg szû nik, és a meg szû nés évé ben a kö te le zett ál tal for ga -
lom ba ho zott, il let ve sa ját cél ra fel hasz nált mennyi ség
meg ha lad ja a meg szû nés évét meg elõ zõ év ben for ga lom ba 
ho zott, il let ve sa ját cél ra fel hasz nált mennyi sé get, a tárgy -
év ben

az ál ta la for ga lom ba ho zott, sza bad for ga lom ba bo csá tott,
il let ve sa ját cél ra fel hasz nált, ter mék díj kö te les ter mék
mennyi sé gé nek meg fe le lõ hul la dék mennyi sé get be gyûjt -
se, és tárgy év ben hasz no sít sa az aláb bi ak sze rint:
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a) Gu mi ab roncs ese té ben:
A gu mi ab roncs ter mék dí ja aló li men tes ség fel té te le,

hogy a kö te le zett leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti mi ni -
má lis be gyûj té si arány nak és hasz no sí tá si arány nak meg -
fe le lõ hul la dék gu mi ab ron csot be gyûjt és hasz no sít oly
mó don, hogy az összes hasz no sí tott mennyi ség nek leg -
alább az 50%-a anya gá ban hasz no sí tás ra ke rül.

Év 2008-tól

Mi ni má lis be gyûj té si arány (gym) 50%

Hasz no sí tá si arány (a be gyûj tött mennyi -
ség hez vi szo nyít va) (hm)

100%

A gu mi ab roncs-fel újí tás anya gá ban tör té nõ hasz no sí -
tás nak mi nõ sül. A hasz no sí tott mennyi ség szá mí tá sá nál az
át vett hul la dék gu mi ab roncs mennyi sé ge csök ken ten dõ a
fel újí tás so rán ke let ke zett hul la dék mennyi sé gé vel.

b) Cso ma go lás ese té ben:
ba) Cso ma go lás ese té ben, ide nem ért ve a ke res ke del -

mi cso ma go lás „Ú” és „k” díj té te lét.
A ter mék díj kö te les cso ma go lás ból ke let ke zõ hul la dé -

kok kö zül a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ve szé lyes
cso ma go lá si hul la dé kok ra az anya gá ban tör té nõ hasz no sí -
tá si kö te le zett ség tel je sí té se nem vo nat ko zik, csak a hasz -
no sí tá si kö te le zett ség.

baa) Egyé ni tel je sí tõ ese té ben
A cso ma go lás ter mék dí ja aló li men tes ség fel té te le,

hogy a kö te le zett anyag faj tán ként leg alább az aláb bi táb -
lázat sze rin ti arány nak meg fe le lõ hul la dék cso ma go lást
hasz no sít oly mó don, hogy a hasz no sí tás mér té ke cso ma -
go lás anya gon ként, il let ve az anya gá ban tör té nõ hasz no sí -
tás mér té ke anya gon ként (ha) el éri a táb lá zat ban sze rep lõ
aláb bi ará nyo kat:

Év 2008 2009 2010

Anya gá ban tör té nõ hasz -
nosítási arány (cso ma go lás
anya gon ként) (ha)

35% 40% 45%

Mi ni má lis hasz no sí tá si ará -
nyok (cso ma go lás anya -
gon ként)

 Pa pír 53% 54% 56%

 Fa 53% 54% 56%

 Üveg 53% 54% 56%

 Mû anyag 53% 54% 56%

 Tár sí tott 53% 54% 56%

 Fém (be le ért ve az alu-
 mí niumot is)

53% 54% 56%

 Alu mí ni um 53% 54% 56%

A mû anyag (be vá sár ló-rek lám)tás ka ese té ben a tel jes
men tes ség to váb bi fel té te le, hogy a kö te le zett az aláb bi
arány ban (,,mt”) hoz for ga lom ba kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott kör nye zet ba rát véd jeggyel ren del ke zõ be -
vá sár ló-rek lám tás kát (li ter ben) az ál ta la tárgy év ben for ga -
lom ba ho zott összes be vá sár ló-rek lám tás ka mennyi sé gé -
hez (li ter hez) vi szo nyít va:

Év 2008 2009 2010

„mt” 16% 20% 24%

bab) Hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet ese té ben
A cso ma go lás ter mék dí ja aló li men tes ség fel té te le,

hogy a kö te le zett a kö te le zett sé gé be tar to zó cso ma go lás -
mennyi ség – leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti – ará nyá -
nak meg fe le lõ hul la dék cso ma go lást hasz no sít (hm) oly mó -
don, hogy az anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás mér té ke a tel -
jes mennyi ség vo nat ko zá sá ban (ha) és a hasz no sí tás cso -
ma go lás anya gon ként el éri a táb lá zat ban sze rep lõ aláb bi
ará nyo kat:

Év 2008 2009 2010

Mi ni má lis hasz no sí tá si
arány (hm)

53% 54% 56%

Anya gá ban tör té nõ hasz -
nosítási arány (ha)

35% 40% 45%

Mi ni má lis hasz no sí tá si
 arányok (cso ma go lás anya -
gon ként)

 Pa pír 60% 60% 60%

 Fa 15% 15% 15%

 Üveg 25% 32% 40%

 Mû anyag 20% 21% 22%

 Tár sí tott 20% 21% 22%

 Fém (be le ért ve az alu-
 mí niumot is)

50% 50% 50%

 Alu mí ni um 27% 29% 31%

bb) Ke res ke del mi cso ma go lás „Ú” és „k” díj té te le ese -
té ben

bba) A men tes ség fel té te le a Kt. 2.  § (1) be kez dés
a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett ese té ben:

Az új ra hasz nál ha tó fo gyasz tói (el sõd le ges) cso ma go -
lás ban for ga lom ba ho zott éves ital ter mék mennyi ség (li ter -
ben) kö te le zett (cso ma go lást for ga lom ba hozó) szá má ra a
tel jes men tes ség hez szük sé ges ará nya (ht) az összes fo -
gyasz tói (el sõd le ges) cso ma go lás ban for ga lom ba ho zott
ter mék mennyi ség hez (li ter hez) ké pest

Ital ter mé kek 2008 2009 2010

Bor 25% 30% 35%

Sör 68% 69% 70%

Al ko hol ter mék, köz tes
 alkoholtermék

31% 33% 35%

Ás vány víz (kris tály víz) 7% 13% 13%

Ivó víz, szik víz 16% 22% 22%

Szén sa vas üdí tõ ital, va la -
mint tar tó sí tó szert tar tal -
ma zó nem szén sa vas
üdí tõ ital, il let ve szörp

11% 17% 17%
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Ital ter mé kek 2008 2009 2010

Tar tó sí tó szert nem tar tal -
ma zó, nem szén sa vas üdí -
tõ ital, il let ve szörp

2% 3% 3%

A men tes ség to váb bi fel té te le a kö te le zett (for ga lom ba
hozó) ál tal for ga lom ba ho zott új ra hasz nál ha tó cso ma go lá -
si össze te võk leg alább 60%-ának vissza gyûj té se.

bbb) A men tes ség fel té te le az elsõ bel föl di for ga lom ba
hozó elsõ to vább for gal ma zó ve võ je szá má ra:

Az új ra hasz nál ha tó fo gyasz tói (el sõd le ges) cso ma go -
lás ban be szer zett éves ital ter mék mennyi ség (li ter ben)
 kötelezett elsõ ve võ je (for gal ma zó) szá má ra a tel jes men -
tes ség hez szük sé ges ará nya (ht) az összes fo gyasz tói
( elsõdleges) cso ma go lás ban be szer zett ter mék mennyi ség -
hez (li ter hez) ké pest

Ital ter mé kek 2008 2009 2010

Bor 25% 30% 35%

Sör 68% 69% 70%

Al ko hol ter mék, köz tes
 alkoholtermék

31% 33% 35%

Ás vány víz (kris tály víz) 7% 13% 13%

Ivó víz, szik víz 16% 22% 22%

Szén sa vas üdí tõ ital, va la -
mint tar tó sí tó szert tar tal -
ma zó nem szén sa vas
üdí tõ ital, il let ve szörp

11% 17% 17%

Tar tó sí tó szert nem tar tal -
ma zó nem szén sa vas üdí tõ -
ital, il let ve szörp

2% 3% 3%

A men tes ség to váb bi fel té te le a kö te le zett (elsõ vevõ)
ál tal be szer zett és to vább for gal ma zott új ra hasz nál ha tó
cso ma go lá si össze te võk leg alább 60%-ának visszagyûj -
tése.

c) Hû tõ kö zeg ese té ben:
A hû tõ kö zeg ter mék dí ja aló li men tes ség fel té te le, hogy

a kö te le zett leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti arány nak
meg fe le lõ hul la dék hû tõ kö ze get be gyûjt és hasz no sít.

Év 2008-tól

Mi ni má lis be gyûj té si arány (gym) 20%

Hasz no sí tá si arány (a be gyûj tött mennyi -
ség hez vi szo nyít va) (hm)

100%

d) Ak ku mu lá tor ese té ben:
Az ak ku mu lá tor ter mék dí ja aló li men tes ség fel té te le,

hogy a kö te le zett leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti
arány nak meg fe le lõ hul la dék ak ku mu lá tort be gyûjt és
hasz no sít.

Év 2008-tól

Mi ni má lis be gyûj té si arány (gym) 95%

Hasz no sí tá si arány (a be gyûj tött mennyi -
ség hez vi szo nyít va) (hm)

72%

e) Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés ese té ben:
Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés ter mék dí ja

– a rá dió te le fon ké szü lék, az el len õr zõ és ve zér lõ esz kö zök 
és az ada go ló au to ma ták ter mék dí ja ki vé te lé vel – aló li
men tes ség fel té te le a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról,
 továbbá egyes ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól
 szóló 1995. évi LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let 4. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott ka te gó ri á nak kü lön jog sza bály1 alap ján a
gyár tó ré szé re a tárgy év re meg ha tá ro zott be gyûj té si arány, 
va la mint a tárgy évi hasz no sí tá si és új ra fel dol go zá si arány
és ár tal mat la ní tá si kö te le zett ség tel je sí té se.

El len õr zõ és ve zér lõ esz kö zök ese té ben a men tes ség fel -
té te le, hogy a kö te le zett leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti 
arány nak meg fe le lõ hul la dék el len õr zõ és ve zér lõ esz közt
be gyûjt és hasz no sít:

Év 2008-tól

Mi ni má lis be gyûj té si arány (gym) 5%

Hasz no sí tá si arány (a be gyûj tött mennyi -
ség hez vi szo nyít va) (hm)

70%

Ada go ló au to ma ták ese té ben a men tes ség fel té te le,
hogy a kö te le zett leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti
arány nak meg fe le lõ hul la dék ada go ló au to ma tát be gyûjt
és hasz no sít:

Év 2008-tól

Mi ni má lis be gyûj té si arány (gym) 5%

Hasz no sí tá si arány (a be gyûj tött mennyi -
ség hez vi szo nyít va) (hm)

80%

Rá dió te le fon ké szü lé kek ese té ben a men tes ség fel té te le, 
hogy a kö te le zett leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti
arány nak meg fe le lõ hul la dék rá dió te le fon ké szü lé ket be -
gyûjt és hasz no sít.

Év 2008-tól

Mi ni má lis be gyûj té si arány (gym) 29,1%2

Hasz no sí tá si arány (a be gyûj tött mennyi -
ség hez vi szo nyít va) (hm)

75%

II. A MENTESSÉG ÉS A TERMÉKDÍJFIZETÉS
MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJA

A) Gu mi ab roncs, hû tõ kö zeg, ak ku mu lá tor, il let ve az
elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek kö zül az el len õr -
zõ és ve zér lõ esz kö zök, az ada go ló au to ma ták és a rá dió te -
le fon ké szü lék ese té ben

1 Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te -
lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let.

2 Amely bõl leg fel jebb 16,2% – egyéb men tes sé gi fel té te le ként nem el -
szá mol ha tó – in for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zés sel is tel je sít he tõ.
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A mel lék let I. fe je ze té ben fog lalt fel té te lek tel je sí té se
ese tén a fi ze ten dõ ter mék dí jat az aláb bi kép let ha tá roz za
meg:

T = A×t×(1–m),

ahol

T = fi ze ten dõ ter mék díj (Ft)
A = a ter mék díj alap ja (kg) (a bel föl dön elõ ál lí tott 

vagy be ho zott ter mék díj kö te les ter mék bel -
föl di ér té ke sí té se, il let ve sa ját célú fel hasz ná -
lá sa)

t = a ter mék díj té tel (Ft/kg)
m = a men tes ség ará nya

A men tes ség ará nya:
A men tes ség ará nya 0, ha h<hm

Amennyi ben h³hm, a men tes ség ará nya a kö vet ke zõk
sze rint ala kul:

– ha a be gyûj té si arány el éri a fel sõ be gyûj té si arányt

(gy³gyf, 100%-os men tes ség): m = 1;
– ha a be gyûj té si arány el éri a mi ni má lis be gyûj té si

arányt, de el ma rad a fel sõ be gyûj té si arány tól (gym£gy<gyf

rész le ges men tes ség):

m = mm+(1–mm)×(gy–gym)/(gyf–gym).

Az elõb bi kép le tek ben az egyes be tû je lek je len té se:
gy = a tény le ges be gyûj té si arány
h = a tény le ges hasz no sí tá si arány
gym = a mi ni má lis be gyûj té si arány
gyf = a fel sõ be gyûj té si arány a 100%-os men tes -

ség hez
mm = a mi ni má lis be gyûj té si arány hoz tar to zó men -

tes ség ará nyá nak mér té ke

Ezek ér té ke az egyes ter mé kek ese té ben az a)–f) pon tok
sze rint ala kul.

a) Gu mi ab roncs ese té ben:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,50 0,50 0,75

b) Hû tõ kö ze gek ese té ben:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,20 1,00 0,20

c) Ak ku mu lá to rok ese té ben:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,95 0,95 1,00

d) Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek közé
tar to zó el len õr zõ és ve zér lõ esz kö zök ese té ben:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,05 1,00 0,05

e) Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek közé
tar to zó ada go ló au to ma ták ese té ben:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,05 1,00 0,05

f) Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek közé tar -
to zó rá dió te le fon ké szü lé kek ese té ben:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,291 1,00 0,291

B) Cso ma go lás (az „Ú” és „k” díj té tel ki vé te lé vel),
 illetve elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés (az el len õr zõ
és ve zér lõ esz kö zök, az ada go ló au to ma ták és a rá dió te le -
fon ké szü lé kek ki vé te lé vel) ese té ben:

A mel lék let I. fe je ze té ben fog lalt fel té te lek tel je sí té se
ese tén a fi ze ten dõ ter mék dí jat az aláb bi kép let ha tá roz za
meg:

T = A×t×(1–m),

ahol

T = fi ze ten dõ ter mék díj (Ft)
A = a ter mék díj alap ja, kg vagy db (a bel föl dön

elõ ál lí tott vagy be ho zott ter mék díj kö te les
ter mék bel föl di ér té ke sí té se, il let ve sa ját célú
fel hasz ná lá sa)

t = a ter mék díj té tel, Ft/kg vagy Ft/db
m = a men tes ség ará nya

A men tes ség ará nya
– ha a hasz no sí tá si arány el éri a fel sõ hasz no sí tá si

arányt (h³hf, 100%-os men tes ség): m = 1;
– ha a hasz no sí tá si arány el éri a mi ni má lis hasz no sí tá si

arányt, de el ma rad a fel sõ hasz no sí tá si arány tól (hm£h<hf

rész le ges men tes ség):

m = mm+(1–mm)×(h–hm)/(hf–hm).

Az elõb bi kép le tek ben az egyes be tû je lek je len té se:
h = a tény le ges hasz no sí tá si arány
hm = a mi ni má lis hasz no sí tá si arány
hf = fel sõ hasz no sí tá si arány a 100%-os men tes -

ség hez
mm = a mi ni má lis hasz no sí tá si arány hoz tar to zó

men tes ség ará nyá nak mér té ke
Ezek ér té ke az egyes ter mé kek ese té ben az a)–b) pon tok 

sze rint ala kul.
a) Cso ma go lás ese té ben:

Év hm mm hf

2008 0,53 0,80 0,55

2009 0,54 0,80 0,56

2010 0,56 0,80 0,58

Mû anyag (be vá sár ló-rek lám)tás ka ese té ben m ér té ke
ab ban az eset ben ha lad hat ja meg mm ér té két (80%), ha
a kö te le zett az e mel lék let I. ba) pont ja sze rin ti mt arányt
tel je sí ti.
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b) Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek ese té ben
(az el len õr zõ és ve zér lõ esz kö zök, az ada go ló au to ma ták
és a rá dió te le fon ké szü lé kek ki vé te lé vel):

hm = e mel lék let I. e) pont ja sze rin ti hasz no sí tá si és 
új ra fel dol go zá si arány

hf = hm

mm = 1

C) Ke res ke del mi cso ma go lás „Ú” és „k” díj té te le ese -
té ben:

I. A men tes ség meg ha tá ro zá sá nak mód ja a cso ma go lást
for ga lom ba hozó kö te le zett ese té ben:

A mel lék let I. fe je ze té ben fog lalt fel té te lek alap ján a
 fizetendõ ter mék dí jat (T) az aláb bi kép let ha tá roz za meg:

T = A×ú×(1–m)×100

ahol

T = a fi ze ten dõ ter mék díj (Ft)
A = a ter mék díj alap ja (db)
ú = a for ga lom ba ho za tal ra vo nat ko zó új ra hasz -

ná la ti ter mék díj té tel (Ft/%/db)
m = a men tes ség ará nya

A men tes ség ará nyá nak szá mí tá sa:

m = 1–(ht–h), ha ht³h

m = 1, ha ht<h

ahol

ht = a men tes ség fel té te le ként meg ha tá ro zott for -
ga lom ba ho za tal ra vo nat ko zó új ra hasz ná la ti

arány mér té ke (0£ht£1)
h = tel je sí tett for ga lom ba ho za tal ra vo nat ko zó új -

ra hasz ná la ti arány mér té ke (0£h£1).

II. A men tes ség meg ha tá ro zá sá nak mód ja a cso ma go -
lást for ga lom ba hozó elsõ to vább for gal ma zó ve võ jé nek
ese té ben:

A mel lék let I. fe je ze té ben fog lalt fel té te lek alap ján a fi -
ze ten dõ ter mék dí jat (T) az aláb bi kép let ha tá roz za meg:

T = A×k×(1–m)×100

ahol

A = a ter mék díj alap ja (db)
k = a be szer zés re vo nat ko zó új ra hasz ná la ti ter -

mék díj té tel (Ft/%/db)
m = a men tes ség ará nya

A men tes ség ará nyá nak szá mí tá sa:

m = 1–(ht–h), ha ht³h

m = 1, ha ht<h

ahol

ht = a men tes ség fel té te len ként meg ha tá ro zott be -
szer zés re vo nat ko zó új ra hasz ná la ti arány

mér té ke (0£ht£1)

h = tel je sí tett be szer zés re vo nat ko zó új ra hasz ná -

la ti arány mér té ke (0£h£1).

2. számú melléklet
a 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet
az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség
alóli mentességi kérelem tartalmi követelményei

A) Gu mi ab roncs, hû tõ kö zeg, cso ma go lás, ak ku mu lá -
tor, elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés után fenn ál ló
ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség, va la mint a ke res ke del mi
cso ma go lás „H” díj té te le [mû anyag (be vá sár ló-rek lám)-
tás ka ese té ben a „H” díj té tel 80%-a] ese tén a men tes sé gi
ké re lem tar tal maz za:

1. a kö te le zett ne vét, szék he lyét, GLN szá mát, VPID
szá mát, adó szá mát, a kap cso lat tar tó sze mély ne vét, el ér he -
tõ sé gét;

2. az egyé ni tel je sí tõ há rom hó nap nál nem ré geb bi cég -
be jegy zé sé nek/cég ki vo na tá nak hi te les má so la tát vagy vál -
lal ko zói en ge dé lyé nek hi te les má so la tát;

3. a vál lalt hasz no sí tá si arány mér té ké rõl  szóló nyi lat -
ko za tot;

4. amennyi ben a hul la dék ke ze lést nem az egyé ni tel je -
sí tõ vég zi, a ke ze lést tény le ge sen vég zõ szer ve zet tel/szer -
ve ze tek kel kö tött szer zõ dé sek má so la tát;

5. a szer zõ dött hul la dék be gyûj tõk, va la mint hul la dék -
ke ze lõk fel so ro lá sát;

6. a ter mék bõl tör té nõ hul la dék ke let ke zés, va la mint a
ke let ke zõ hul la dék ke ze lé si mód já nak be mu ta tá sát;

7. az egyé ni tel je sí tõ, il let ve a hul la dék be gyûj tést, hul -
la dék ke ze lést tény le ge sen vég zõ szer zõ dé ses part ne rek
tárgy idõ szak ban ren del ke zés re álló hul la dék ke ze lé si ka -
pa ci tá sá nak be mu ta tá sát;

8. nyi lat ko za tot a szol gál ta tás meg ren de lés ke re té ben
hasz no sí tott hul la dék mennyi ség rõl;

9. a be nyúj tást meg elõ zõ négy ne gyed év anyagmér -
legét;

10. a kért men tes sé gi idõ szak ra ter ve zett anyag mér leg
ada to kat.

B) A ke res ke del mi cso ma go lás „Ú” díj té te le aló li men -
tes sé gi ké re lem ese té ben az A) 1. és 2. pont já ban meg ha tá -
ro zot tak mel lett a ké re lem tar tal maz za:

1. a ké re lem mel érin tett cso ma golt ital ter mék(ek) azo -
no sí tá sát;

2. a ké re lem mel érin tett ter mék díj kö te les ter mék(ek)
azo no sí tá sát;

3. a vál lalt új ra hasz ná la ti arány és vissza gyûj té si arány
mér té ké rõl  szóló nyi lat ko za tot;
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4. az új ra hasz nál ha tó cso ma go lás vissza gyûj té si mód -
já nak be mu ta tá sát;

5. amennyi ben a pa lac kok vissza gyûj té sét és/vagy mo -
sá sát, új ra töl té sét nem a kö te le zett vég zi, a te vé keny sé get
vég zõ szer ve zet tel/szer ve ze tek kel kö tött szer zõ dé sek má -
so la tát;

6. az új ra töl tést szol gá ló tech no ló gia be mu ta tá sa, va la -
mint az új ra töl tés hez szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek iga -
zo lá sát.

C) A ke res ke del mi cso ma go lás „k” díj té te le aló li men -
tes sé gi ké re lem az A) 1. és 2., va la mint a B) 1–4. pont ja i -
ban meg ha tá ro zot ta kat tar tal maz za.

D) A mû anyag (be vá sár ló-rek lám)tás ka „H” díj té te lé -
nek 80% fe let ti ré sze aló li men tes sé gi ké re lem ese té ben az
A) 1. és 2., va la mint a B) 2. pont já ban meg ha tá ro zot tak
mel lett a ké re lem tar tal maz za:

1. nyi lat ko za tot ar ról, hogy a Kö te le zett a „H” díj té tel
80%-ig ter je dõ ré sze aló li men tes sé get egyé ni tel je sí tõ ként 
vagy ko or di ná ló szer ve zet hez tör té nõ csat la ko zás út ján
sze rez te meg;

2. a vál lalt „mt” arány mér té ké rõl  szóló nyi lat ko za tot;
3. a Kö te le zett és a kör nye zet ba rát véd jeggyel ren del -

ke zõ cso ma go ló esz közt szál lí tó szer ve zet (Szál lí tó) kö zött 
lét re jött meg ál la po dás má so la tát;

4. a Szál lí tó és a Kör nye zet ba rát Ter mék Kht. kö zöt ti
ér vé nyes véd jegy hasz ná la ti szer zõ dés má so la tát.

3. számú melléklet
a 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet
az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

A hasznosítást koordináló szervezet számára
a mentesség egyszerûsített eljárásban történõ

meghosszabbításához szükséges kérelem tartalmi
követelményei

Név:
Cím/Szék hely:
Te le fon szám:
GLN szám:
VPID szám:
– A vál lalt hasz no sí tá si arány mér té ke, azaz a h ér ték

elõ ze tes kal ku lá lá sa a tárgy év re.
– A hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet ál tal men tes ség -

ben ré sze sü lõ cé gek lis tá ja, azok neve, címe/szék he lye,
GLN szá ma, VPID szá ma fel tün te té sé vel.

– A hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet azon ügy fe le i -
nek lis tá ja – azok neve, címe/szék he lye, GLN szá ma, adó -
szá ma fel tün te té sé vel –, ame lyek kel a hul la dék ke ze lést
vé gez te ti.

A Kormány
325/2007. (XII. 11.) Korm.

rendelete

a védett állatfajok védelmére, tartására,
hasznosítására és bemutatására vonatkozó

részletes szabályokról  szóló
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
10.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 44.  §-ának (6) be kez dé sé -
ben, va la mint 85.  §-ának a) 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 vé dett ál lat fa jok vé del mé re, tar tá sá ra, hasz no sí tá sá ra
és be mu ta tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló
348/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.)
4.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Jogi sze mély, il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ szer ve zet ré szé re – a költ ség ve té si szerv és a köz -
hasz nú szer ve zet ki vé te lé vel – ki zá ró lag vé de lem ben ré -
sze sü lõ ál lat faj egye de szár ma zé ká nak, va la mint a ter mé -
szet vé del mé ért fe le lõs mi nisz ter nek a Tvt. 44.  § (4) be kez -
dé se alap ján ki adott ren de le té ben fog lalt rend sze re sen
hasz no sí tott vé dett ál lat faj egye dé nek tar tá sa, hasznosí -
tása, be mu ta tá sa en ge dé lyez he tõ.”

2.  §

A Kr. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(Nem kap hat tar tá si, be mu ta tá si és hasz no sí tá si en ge -
délyt, il le tõ leg nem le het fe le lõs sze mély, akit)

„b) a ter mé szet vé del mé vel kap cso lat ban el kö ve tett sza -
bály sér té sért jog erõ sen fe le lõs ség re von tak, a ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ há rom évig; vagy”

3.  §

A Kr. 12.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) Vé de lem ben ré sze sü lõ ma dár- és de ne vér fa jok
egye dei je lö lõ gyû rû vel tör té nõ je lö lé sé re en ge dély an nak
ad ha tó, aki az ál ta la fo gott és je lölt ál la tok kal kap cso la tos
ada ta it min den év ben el jut tat ja az (1), il let ve a (4) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott szer ve zet hez. A szer ve zet min den
év már ci us 31-ig tá jé koz tat ja a ter mé szet vé del mi ha tó sá -
got az elõ zõ évi je len tés tel je sí té sé rõl.”
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4.  §

A Kr. 18.  §-a a kö vet ke zõ k) pont tal egé szül ki:

(A vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé nek tar tá sát,
hasz no sí tá sát, be mu ta tá sát en ge dé lye zõ ha tá ro zat ban
ren del kez ni kell:)

„k) a vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat fa jok egye dé nek ter mé -
szet bõl való be fo gá sá ra, il let ve el pusz tí tá sá ra vo nat ko zó
en ge dé lye zés ese tén az en ge dé lye zett te vé keny ség vég re -
haj tá sá nak ered mé nyé rõl  szóló je len tés té te li kö te le zett -
ség rõl.”

5.  §

A Kr. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ter mé szet vé del mi ha tó ság a tar tá si, hasz no sí tá si,
va la mint be mu ta tá si en ge délyt vissza von ja, ha az aláb bi ak 
kö zül va la me lyik fel té tel meg va ló sul:”

6.  §

A Kr. 21.  §-a a kö vet ke zõ (2)–(3) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § je len le gi szá mo zá sa (1) be kez dés re vál -
to zik:

„(2) A va don élõ ma da rak vé del mé rõl  szóló, 1979. áp -
rilis 2-i 79/409/EK ta ná csi irány elv 9. cik ké nek (3) be kez -
dé se alap ján az irány elv 5., 6., 7. és 8. cik ké ben fog lalt ren -
del ke zé sek tõl való el té rés nek, il let ve a ter mé sze tes élõ he -
lyek és a va don élõ nö vény- és ál lat vi lág meg õr zé sé rõl
 szóló, 1992. má jus 21-i 92/43/EGK ta ná csi irány elv
16. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se alap ján az irány elv 12.,
13. és 14. cik ké ben, va la mint a 15. cikk a) és b) pont já ban
fog lal tak tól való el té rés nek mi nõ sü lõ en ge dé lyek rõl, va la -
mint az e ren de let 18.  § k) pont ja alap ján be gyûj tött ada -
tok ról a fo ko zot tan vé dett ál lat fa jok te kin te té ben a Fõ fel -
ügye lõ ség, az egyéb vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat fa jok
 tekintetében a fel ügye lõ ség nyil ván tar tást ve zet.

(3) A Fõ fel ügye lõ ség, va la mint a fel ügye lõ ség a meg -
elõ zõ tárgy év re vo nat ko zó, az (1), il le tõ leg a (2) be kez dés
sze rint nyil ván tar tott ada ta it min den év má jus 31-ig meg -
kül di a mi nisz té ri um ré szé re.”

7.  §

A Kr. 23.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A 2008. ja nu ár 1. nap ját meg elõ zõ en jog sze rû en
szer zett és tar tott szár ma zé kok tar tá sá ra vo nat ko zó en ge -
dély – a 6.  § (1) be kez dé sé re te kin tet nél kül – ha tá ro zat lan
idõ re is meg ad ha tó ak kor, ha az e ren de let ben fog lalt fel té -
te lek nem tel je sül nek.”

8.  §

A Kr. 4. szá mú mel lék le té nek a for ma nyom tat vány min -
tá ját kö ve tõ, „Ki töl té si út mu ta tó és ma gya rá zat” címû
 része a mel lék let sze rint mó do sul.

9.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Kr. 1.  §-ának (2) be kez dé se.

(2) Ez a ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

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

a) a Ta nács 79/409/EGK irány el ve (1979. áp ri lis 2.)
a va don élõ ma da rak vé del mé rõl 1. cikk (1) be kez dé se,
5. cikk e) pont ja, 6. cikk (1) be kez dé se, 9. cik ke (1) be kez -
dé sé nek a) pont ja és (2) be kez dé se;

b) a Ta nács 92/43/EGK irány el ve (1992. má jus 21.)
a ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ ál la tok és
nö vé nyek vé del mé rõl 12. cik ké nek (2) be kez dé se és
16. cik ke (1) be kez dé sé nek a) pont ja.

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

Melléklet
a 325/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet
a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

Kitöltési útmutató és magyarázat

5. Ma dár- és de ne vér gyû rû zé si en ge dé lye zés, il let ve
soly má sza ti en ge dé lye zés ese tén a 348/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 11.  § (1) be kez dé se, il let ve 16.  § (1) be kez -
dés a) pont alap ján elõ írt vizs ga bi zo nyít vány szá ma. Ter -
mé sze tes sze mély ese tén ak kor kell ki töl te ni e pon tot,
ha soly má sza ti te vé keny ség re jo go sí tó ter mé szet vé del mi
vagy gyû rû zõ szak ké pe sí tés meg szer zé sét a 348/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let elõ ír ja.

6. A nagy ko rú sá got iga zo ló do ku men tum faj tá ja (sze -
mé lyi iga zol vány, út le vél, szü le té si vagy há zas sá gi anya -
köny vi ki vo nat) és szá ma.

7. A vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat fa jok fel so ro lá sát tar -
tal ma zó kü lön jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott tu do má -
nyos név.

8. A vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat fa jok fel so ro lá sát tar -
tal ma zó kü lön jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott ma gyar
név.
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9. A ké re lem tár gyát ké pe zõ ál lat nak a 348/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rin ti
egye di azo no sí tó (pl. zárt gyû rû, mik ro csip) szá ma.
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en szü le tett ál lat ese tén az azo no sí tó szám le het
et tõl el té rõ egye di azo no sí tó, amennyi ben an nak al kal ma -
zá sa más jog sza bály elõ írásaival nem volt el len té tes.

12–13. Te nyész té si en ge dély ké re lem ese tén a szü lõ
egye dek nek a 348/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 5. szá -
mú mel lék le te sze rin ti, il let ve a 348/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en szü le tett ál la -
tok ese tén et tõl el té rõ egye di azo no sí tó szá mok. Mind két
szü lõ meg je lö lé se kö te le zõ.

14. A ké rel me zett te vé keny ség szö ve ges ki fej té se, in -
dok lá sa. Szük ség sze rint kü lön la pon is foly tat ha tó.

15. A kü lön jog sza bály sze rin ti mû kö dé si en ge déllyel
ren del ke zõ ál lat ker tek nek ki zá ró lag az e mel lék let 1., 2.,
7–13., 14.2., 14.3., va la mint a 15. pont elsõ fran cia be kez -
dé se sze rin ti ada to kat és do ku men tu mo kat kell meg ad ni és 
be csa tol ni.

A Kormány
326/2007. (XII. 11.) Korm.

rendelete

a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról
és megváltoztatásának rendjérõl  szóló

244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kis tér sé gek meg ál la pí tá sá ról, le ha tá ro lá sá ról és meg -
vál toz ta tá sá nak rend jé rõl  szóló 244/2003. (XII. 18.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 8.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § A kis tér sé gek hez tar to zó kis tér sé gi jel zõ szá mot
sta tisz ti kai köz le mény te szi köz zé.”

2.  §

(1) E ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba. Ez zel
egy ide jû leg

a) az R. 3–7.  §-a, az R.-ben sze rep lõ összes al cím, va la -
mint az R. mel lék le te,

b) a köz igaz ga tá si hi va ta lo kat érin tõ egyes kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 366/2006. (XII. 28.)

Korm. ren de let 5.  § (9) be kez dé se, 6.  § (1) be kez dé se és
8.  § (9) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon ha tá lyát
vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
327/2007. (XII. 11.) Korm.

rendelete

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló

2007. évi I. tör vény végrehajtásáról  szóló
113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet, valamint

a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról  szóló

2007. évi II. tör vény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va,

– az 1–3.  § te kin te té ben a sza bad moz gás és tar tóz ko -
dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz -
ko dá sá ról  szóló 2007. évi I. tör vény 86.  § (1) be kez dés
c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján;

– a 4.  § te kin te té ben a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo -
gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá -
ról  szóló 2007. évi I. tör vény 86.  § (1) be kez dés a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján;

– az 5–7.  § te kin te té ben a har ma dik or szág be li ál lam -
pol gá rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
II. tör vény 111.  § (1) be kez dés b) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján;

– a 8–9.  § te kin te té ben a har ma dik or szág be li ál lam pol -
gá rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
II. tör vény 111.  § (1) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló

2007. évi I. tör vény végrehajtásáról  szóló
113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet kishatárforgalommal

összefüggõ módosítása

1.  §

A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
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I. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 113/2007. (V. 24.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Szmtv. Vhr.) a kö vet ke zõ al cím -
mel és 18/A–C.  §-ok kal egé szül ki:

„A harmadik ország állampolgárságával rendelkezõ
családtag számára kiadott kishatárforgalmi engedély

18/A.  § (1) A tag ál la mok kül sõ szá raz föl di ha tá ra in való 
kis ha tár for ga lom sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sá ról, va la -
mint a Schen ge ni Egyez mény ren del ke zé se i nek mó do sí tá -
sá ról  szóló, 2006. de cem ber 20-i, 1931/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott, kü lön
nem zet kö zi szer zõ dés sze rin ti kis ha tár for gal mi en ge dély
(a továb biak ban: kis ha tár for gal mi en ge dély) ki adá sá ra irá -
nyu ló köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás a nem zet kö zi szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zott kon zu li szol gá lat kon zu li tiszt vi se -
lõ jé nek a ha tás kö ré be tar to zik.

(2) A kis ha tár for gal mi en ge délyt az e ren de let 2. mel -
lék le té nek 3. pont ja sze rin ti for má ban kell ki ál lí ta ni.

18/B.  § (1) A kis ha tár for gal mi en ge dély irán ti ké rel met
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá -
nyon kell elõ ter jesz te ni.

(2) A kis ha tár for gal mi en ge dély irán ti ké re lem elõ ter -
jesz tésekor a ké rel me zõ nek be kell mu tat nia ér vé nyes úti
ok má nyát. Az úti ok mány ér vé nyes sé gi ide je nem le het ke -
ve sebb a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ har min ca dik nap tól
szá mí tott egy év nél, és leg alább egy, a kis ha tár for gal mi
en ge dély ok mány be il lesz té sé re szol gá ló sza bad ol dalt
kell tar tal maz nia.

(3) A kis ha tár for gal mi en ge dély irán ti ké re lem hez mel -
lé kel ni kell:

a) egy da rab arc fény ké pet;
b) a kü lön nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott, a

ha tár men ti te rü le ten fek võ ál lan dó la kó hely iga zo lá sá ra
szol gá ló ok ira tot.

18/C.  § (1) A kis ha tár for gal mi en ge dély ki adá sát meg
kell ta gad ni, il let ve a ki adott kis ha tár for gal mi en ge délyt
vissza kell von ni, ha a ké rel me zõ vagy a ki adott kis ha tár -
for gal mi en ge dély jo go sult ja

a) a kis ha tár for gal mi en ge dély ki adá si fel té te le it nem
tel je sí ti;

b) a kis ha tár for gal mi en ge dély meg szer zé se ér de ké ben
az el já ró ha tó ság gal ha mis ada tot, va lót lan tényt kö zölt;

c) a be uta zás és tar tóz ko dás cél ja te kin te té ben az el já ró
ha tó ság meg té vesz té sé re tö re ke dett.

(2) A kis ha tár for gal mi en ge dély ér vény te len, ha
a) a kis ha tár for gal mi en ge délyt jog erõ sen vissza von ták;
b) a ben ne fog lalt ada tok iga zo lá sá ra al kal mat lan ná vált;
c) ha mis ada tot tar tal maz, vagy meg ha mi sí tot ták;
d) jo go sult ja meg halt.”

2.  §

Az Szmtv. Vhr. 80.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) E ren de let 18/A–C.  §-ai a tag ál la mok kül sõ szá raz -
föl di ha tá ra in való kis ha tár for ga lom sza bá lya i nak meg ha -
tá ro zá sá ról, va la mint a Schen ge ni Egyez mény ren del ke zé -
se i nek mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 20-i,
1931/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ben
fog lal tak vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la -
pí ta nak meg.”

3.  §

Az Szmtv. Vhr. 2. mel lék le te a kö vet ke zõ al cím mel és
3. pont tal egé szül ki:

[2. melléklet
a 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelethez]

„Kishatárforgalmi engedély okmány

3. Kis ha tár for gal mi en ge dély: 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  szóló, 2002. jú ni us 13-i,
1030/2002/EK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott for má jú 
ok mány.

Az ok mány for má tu ma: mat ri ca.
Meg jegy zés: kis ha tár for ga lom cél já ból ki ad va.”

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló

2007. évi I. tör vény végrehajtásáról  szóló
113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a Rendõrség

és a Határõrség integrációjával összefüggõ módosítása

4.  §

(1) Az Szmtv. Vhr. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„10.  § A ví zum irán ti ké re lem be nyúj tá sa kor a ví zum ki -
adó ha tó ság – a dip lo ma ta, szol gá la ti vagy egyéb hi va ta los
cél ból ki ál lí tott út le vél lel ren del ke zõ ké rel me zõ, il let ve a
7.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint a ha tár át ke lõ he lyen be -
nyúj tott ví zum ké re lem ki vé te lé vel – a ví zum ké rel me zõ úti 
ok má nyá ba be jegy zi a ví zum ké rel me zé sé nek té nyét, he -
lyét és ide jét, a kért ví zum kód ját, va la mint a ví zum ké rel -
met át ve võ ha tó ság ne vét.”

(2) Az Szmtv. Vhr. 2.  § f) pont já ban, 3.  §-ában, 7.  § (2),
(3) és (5) be kez dé sé ben, 10.  §-ában, 46.  § (3) és (4) be kez -
dé sé ben, 53.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 69.  § (1)–(3) be -
kez dé sé ben a „Ha tár õr ség” szö veg rész he lyé be a „Rend õr -
ség” szö veg; 70.  § (2) be kez dé sé ben és 71.  § (2) be kez dé -
sé ben a „Ha tár õr ség nek” szö veg rész he lyé be a „Rend õr -
ség nek” szö veg; 73.  § (3) be kez dé sé ben az „a Ha tár õr ség
köz pon ti szer ve” szö veg rész he lyé be az „az Or szá gos
Rend õr-fõ ka pi tány ság” szö veg lép.
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A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. tör vény

végrehajtásáról  szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
kishatárforgalommal összefüggõ módosítása

5.  §

A har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és
tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény vég re haj tá sá ról
 szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Harmtv. Vhr.) a kö vet ke zõ 28/A–C.  §-ok kal és az azo kat
meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Kishatárforgalmi engedély

28/A.  § (1) A tag ál la mok kül sõ szá raz föl di ha tá ra in való 
kis ha tár for ga lom sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sá ról, vala -
mint a Schen ge ni Egyez mény ren del ke zé se i nek mó do sí tá -
sá ról  szóló, 2006. de cem ber 20-i, 1931/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott, kü lön
nem zet kö zi szer zõ dés sze rin ti kis ha tár for gal mi en ge dély
(a továb biak ban: kis ha tár for gal mi en ge dély) ki adá sá ra irá -
nyu ló ide gen ren dé sze ti el já rás a nem zet kö zi szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott kon zu li szol gá lat kon zu li tiszt vi se lõ jé nek a
ha tás kö ré be tar to zik.

(2) A kis ha tár for gal mi en ge délyt az e ren de let II. mel -
lék le té nek 3. pont ja sze rin ti for má ban kell ki ál lí ta ni.

28/B.  § (1) A kis ha tár for gal mi en ge dély irán ti ké rel met
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá -
nyon kell be nyúj ta ni.

(2) A kis ha tár for gal mi en ge dély irán ti ké re lem be nyúj -
tá sa kor a ké rel me zõ nek be kell mu tat nia ér vé nyes úti ok -
má nyát. Az úti ok mány ér vé nyes sé gi ide je nem le het ke ve -
sebb a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ har min ca dik nap tól
szá mí tott egy év nél, és leg alább egy, a kis ha tár for gal mi
en ge dély ok mány be il lesz té sé re szol gá ló sza bad ol dalt
kell tar tal maz nia.

(3) A kis ha tár for gal mi en ge dély irán ti ké re lem hez mel -
lé kel ni kell:

a) egy da rab arc fény ké pet;
b) a kü lön nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott, a

ha tár men ti te rü le ten fek võ ál lan dó la kó hely iga zo lá sá ra
szol gá ló ok ira tot.

28/C.  § (1) A kis ha tár for gal mi en ge dély ki adá sát meg
kell ta gad ni, il let ve a ki adott kis ha tár for gal mi en ge délyt
vissza kell von ni, ha a ké rel me zõ vagy a ki adott kis ha tár -
for gal mi en ge dély jo go sult ja

a) a kis ha tár for gal mi en ge dély ki adá si fel té te le it nem
tel je sí ti;

b) a kis ha tár for gal mi en ge dély meg szer zé se ér de ké ben
az el já ró ha tó ság gal ha mis ada tot, va lót lan tényt kö zölt;

c) a be uta zás és tar tóz ko dás cél ja te kin te té ben az el já ró
ha tó ság meg té vesz té sé re tö re ke dett.

(2) A kis ha tár for gal mi en ge dély vissza von ha tó, ha a
har ma dik or szág be li ál lam pol gár a kü lön nem zet kö zi szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár men ti te rü le tet en ge dély
nél kül el hagy ja.

(3) A kis ha tár for gal mi en ge dély vissza vo ná sá ról a kis -
ha tár for gal mi en ge délyt ki ál lí tó ha tó ság, a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó har ma dik or szág be li ál lam -
pol gár ese tén a har ma dik or szág be li ál lam pol gár szál lás -
he lye sze rint ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó ság dönt.

(4) A kis ha tár for gal mi en ge dély ér vény te len, ha
a) a kis ha tár for gal mi en ge délyt jog erõ sen vissza von ták;
b) a ben ne fog lalt ada tok iga zo lá sá ra al kal mat lan ná vált;
c) ha mis ada tot tar tal maz, vagy meg ha mi sí tot ták;
d) jo go sult ja meg halt.”

6.  §

A Harmtv. Vhr. 183.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

„g) a tag ál la mok kül sõ szá raz föl di ha tá ra in való kis ha -
tár for ga lom sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sá ról, va la mint a
Schen ge ni Egyez mény ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá ról
 szóló, 2006. de cem ber 20-i, 1931/2006/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let”

7.  §

A Harmtv. Vhr. II. mel lék le te a kö vet ke zõ 3. pont tal és
az azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„[II. melléklet a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelethez]

Kishatárforgalmi engedély okmány

3. Kis ha tár for gal mi en ge dély: 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  szóló, 2002. jú ni us 13-i,
1030/2002/EK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott for má jú 
ok mány.

Az ok mány for má tu ma: mat ri ca.
Meg jegy zés: kis ha tár for ga lom cél já ból ki ad va.”

8.  §

A Harmtv. Vhr. 171.  §-ában a „ví zum ki adó ha tó ság”
szö veg rész he lyé be „a ví zum ki adó ha tó ság és a kis ha tár -
for gal mi en ge délyt ki adó kon zu li tiszt vi se lõ” szö veg lép.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. tör vény

végrehajtásáról  szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
a Rendõrség és a Határõrség integrációjával összefüggõ

módosítása

9.  §

A Harmtv. Vhr. 1.  § f) pont já ban, 3.  § (1) és (3) be kez dé -
sé ben, 10.  § (3)–(5) be kez dé sé ben, 30.  § (1) be kez dé sé ben, 
89.  § (1) be kez dés e) pont já ban, 112.  § (2) és (3) be kez dé -
sé ben, 114.  § (2) be kez dé sé ben, 114.  § (3) be kez dés
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c) pont já ban, 114.  § (4) be kez dés a) pont já ban, 115.  §
(7) és (8) be kez dé sé ben, 121.  §-ában, 125.  §-ában, 126.  §
(2) be kez dés a) pont já ban, 141.  § (7) be kez dé sé ben, 142.  § 
(1), (4) és (6) be kez dé sé ben, 146.  § (1) be kez dés a) pont já -
nak aa) al pont já ban és b) pont já ban, 148.  § (1)–(3) be kez -
dé sé ben, 171.  §-ában, 172.  §-ában, 174.  §-ában,
178.  §-ában a „Ha tár õr ség” szö veg rész he lyé be a „Rend õr -
ség” szö veg; 149.  § (2) be kez dé sé ben, 150.  § (2) be kez dé -
sé ben és 158.  § (1) be kez dé sé ben a „Ha tár õr ség nek” szö -
veg rész he lyé be a „Rend õr ség nek” szö veg; 11.  § (3) be -
kez dé sé ben a „Ha tár õr ség nél” szö veg rész he lyé be a
„Rend õr ség nél” szö veg; 152.  § (3) be kez dé sé ben az
„a Ha tár õr ség köz pon ti szer ve” szö veg rész he lyé be az
„az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság” szö veg; 141.  §
(3) be kez dé sé ben a „Ha tár õr sé get” szö veg rész he lyé be a
„Rend õr sé get” szö veg lép.

Záró rendelkezések

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. de cem ber 15-én lép ha tály ba.

(2) A 4.  § és a 9.  § 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) A Harmtv. Vhr. 146.  § (1) be kez dé sé ben a „vagy a
ha tár õr” szö veg rész 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11.  §

E ren de let 1–3.  §-a és 5–8.  §-a a tag ál la mok kül sõ szá -
raz föl di ha tá ra in való kis ha tár for ga lom sza bá lya i nak meg -
ha tá ro zá sá ról, va la mint a Schen ge ni Egyez mény ren del ke -
zé se i nek mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 20-i,
1931/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg.

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

A Kormány
328/2007. (XII. 11.) Korm.

rendelete

a harmadik országbeli állampolgárok részére
kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert

okmányok meghatározásáról

A Kor mány a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be -
uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény

111.  § (1) be kez dés d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re tör té nõ be uta zás cél -
jából el is mert ok má nyok a kö vet ke zõk:

a) nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott vagy nem -
zet kö zi kö te le zett ség alap ján el is mert úti ok má nyok,

b) va la mennyi har ma dik or szág ál tal ki ál lí tott ma gán-,
szol gá la ti és dip lo ma ta út le vél, az 1. mel lék let ben meg ha -
tá ro zot tak ki vé te lé vel, és

c) a 2. mel lék let ben fel so rolt ok má nyok.

2.  §

Ez a ren de let 2007. de cem ber 21-én lép ha tály ba.

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

1. melléklet
a 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Magyar Köztársaság által el nem ismert magán-,
szolgálati és diplomata-útlevelek listája

1. Szo má lia ma gán-, szol gá la ti és dip lo ma ta út le ve le

2. Irak ma gán-, szol gá la ti és dip lo ma ta-út le ve le,
„S”-so ro zat

2. melléklet
a 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Magyar Köztársaság által elismert
egyéb okmányok listája

1. Auszt rá lia
a) sze mély azo nos sá got iga zo ló ok irat (do cu ment of

iden tity)
b) sze mély azo no sí tó iga zol vány (cer ti fi ca te of iden tity)

2. Bah re in – kü lön le ges út le vél

3. Bra zí lia – kül föl di ek úti ok má nya

4. Dél-af ri kai Köz tár sa ság
a) gyer mek út le vél
b) kül föl di ek úti ok má nya
c) ide ig le nes út le vél

5. Dél-Ko rea – uta zá si iga zol vány
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6. Ka na da – kü lön le ges út le vél (spe ci al pass port)

7. Ke let-Ti mor – kül föl di ek úti ok má nya

8. Kí nai Nép köz tár sa ság

a) köz szol gá la ti út le vél

b) Hong Kong Kü lön le ges Köz igaz ga tá si Ré gió út le ve le

c) ví zum be il lesz té sé re szol gá ló sze mély azo nos sá got
iga zo ló ok irat (Hong Kong)

d) sze mély azo no sí tó iga zol vány (Hong Kong)

e) ma gán út le vél (Taj van)

9. Egyip tom – úti ok mány pa lesz tin me ne kül tek ré szé re

10. Eti ó pia – kü lön le ges út le vél

11. Gu a te ma la – kon zu li út le vél

12. Iz ra el

a) kü lön le ges út le vél

b) kül föl di ek úti ok má nya

c) ma gán út le vél (Pa lesz tin Ha tó ság)

d) kü lön le ges (VIP) út le vél (Pa lesz tin Ha tó ság)

13. Ja pán – kül föl di ek úti ok má nya

14. Jor dá nia

a) kü lön le ges út le vél

b) úti ok mány pa lesz tin me ne kül tek ré szé re

15. Ka tar – kü lön le ges út le vél

16. Ku va it – kü lön le ges út le vél

17. Li ba non

a) kü lön le ges út le vél

b) úti ok mány pa lesz tin me ne kül tek ré szé re

18. Lí bia

a) kü lön le ges út le vél

b) úti ok mány pa lesz tin me ne kül tek ré szé re

19. Ma rok kó – kü lön le ges út le vél

20. Sza úd-Ará bia

a) kü lön le ges út le vél

b) úti ok mány pa lesz tin me ne kül tek ré szé re

21. Szin ga púr – sze mé lyi iga zol vány (do cu ment of
iden tity)

22. Szí ria

a) kü lön le ges út le vél

b) úti ok mány pa lesz tin me ne kül tek ré szé re

23. Tö rök or szág – kü lön le ges út le vél

24. Tu né zia – kü lön le ges út le vél

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
51/2007. (XII. 11.) IRM

rendelete

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi II. törvény végrehajtására kiadott 
egyes IRM rendeletek módosításáról

A har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és
tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény (a továb biak -
ban: Harmtv.) 111.  § (2) be kez dés a) pont já ban, to váb bá

– a 4.  § és a 7.  § (2) be kez dés te kin te té ben a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be -
uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Szmtv.) 86.  § (2) be kez dés c) pont já ban
és a Harmtv. 111.  § (4) be kez dé sé ben,

– az 5.  § és a 7.  § (2) be kez dés te kin te té ben az Szmtv.
86.  § (2) be kez dés b) pont já ban és a Harmtv. 111.  § (4) be -
kez dé sé ben,

– a 6.  § és a 7.  § (3)–(5) be kez dés te kin te té ben az
Szmtv. 86. § (3) be kez dé sé ben, a Harmtv. 111. § (2) be -
kez dés b) pont já ban és az il le té kek rõl  szóló 1990. évi
XCIII. tör vény 67.  § (2) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g)–h) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kö röm ben el jár va – a 6.  § és a 7.  § (3)–(5) be -
kez dés te kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz -
ügy mi nisz ter rel és a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró kül ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
I. tör vény, va la mint a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok
be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 25/2007. (V. 31.) IRM ren de let
(a továb biak ban: R1.) a kö vet ke zõ III/A. fe je zet tel és
25/A.  §-sal egé szül ki:
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„III/A. Fejezet

A VÍZUMMENTES BEUTAZÁSRA 
ÉS TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ OKMÁNYOKRA

VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

25/A.  § A kis ha tár for gal mi en ge dély irán ti ké rel met a
26. mel lék let ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon kell 
be nyúj ta ni.”

2.  §

Az R1. 31.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Ez a ren de let a tag ál la mok kül sõ szá raz föl di hatá -

rain való kis ha tár for ga lom sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sá -
ról, va la mint a Schen ge ni Egyez mény ren del ke zé se i nek
mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 20-i, 1931/2006/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg.”

3.  §

Az R1. a mel lék let sze rin ti 26. mel lék let tel egé szül ki.

4.  §

A ki to lon co lás vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
26/2007. (V. 31.) IRM ren de let 3.  §-ában, 9.  § (8) be kez dé -
sé ben és 10.  § (1) be kez dé sé ben a „Ha tár õr ség” szö veg -
rész he lyé be a „Rend õr ség” szö veg, 5.  § a) pont já ban, 7.  §
(1) be kez dé sé ben és 9.  § (5)–(6) be kez dé sé ben a „ha tár õr”
szö veg rész he lyé be a „rend õr” szö veg lép.

5.  §

Az ide gen ren dé sze ti el já rás ban el ren delt õri zet vég re -
haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 27/2007. (V. 31.) IRM ren -
de let 1.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 18.  § (2) be kez dé sé ben,
21.  §-ában és 23.  § (2) be kez dé sé ben a „Ha tár õr ség” szö -
veg rész he lyé be a „Rend õr ség” szö veg, 2.  § (4) be kez dé sé -
ben, 14.  § (2) be kez dé sé ben és 26.  § (3)–(4) be kez dé sé ben
az „a Ha tár õr ség or szá gos pa rancs no ka” szö veg rész he lyé -
be az „az or szá gos rend õr fõ ka pi tány” szö veg, 11.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a ha tár õr-igaz ga tó ság igaz ga tó já hoz” szö -
veg rész he lyé be az „az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) rend -
õrfõkapitányhoz” szö veg lép.

6.  §

A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze -
mé lyek, va la mint a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be -
uta zá sá val és tar tóz ko dá sá val kap cso la tos el já rá sok díj ár ól
 szóló 28/2007. (V. 31.) IRM ren de let (a továb biak ban: R2.)
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) Ha jog sza bály vagy nem zet kö zi szer zõ dés más -
ként nem ren del ke zik, a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo -
gá val ren del ke zõ sze mé lyek, va la mint a har ma dik or szág -
be li ál lam pol gá rok be uta zá sá val és tar tóz ko dá sá val kap -
cso la tos el já rá sért az e ren de let ben meg ha tá ro zott sza bá -
lyok sze rint a 2. mel lék let ben fog lalt ví zum dí jat vagy igaz -
ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en Al bá nia, Bosz nia-Her -
ceg ovi na, Ma ce dó nia, Mol do va, Mon te neg ró, Szer bia és
Uk raj na ál lam pol gá ra i nak a be uta zá suk kal és tar tóz ko dá -
suk kal kap cso la tos el já rá sért az 1. mel lék let ben fog lalt ví -
zum dí jat kell fi zet ni.”

7.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – 2007. de cem ber 15-én lép ha tály ba.
 (2) E ren de let 4–5.  §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
 (3) E ren de let 6.  §-a a Ma gyar Köz tár sa sá got a schen -
geni vív má nyok tel jes körû al kal ma zá sá ra fel ha tal ma zó
 tanácsi ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott na pon lép ha tály ba.
 (4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R2. 9.  §
(3) be kez dé se és (4) be kez dés c) pont ja ha tá lyát vesz ti.
 (5) Az R2. 1.  § (2) be kez dé se és 1. mel lék le te 2008. ja -
nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.
 (6) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

8. §

E ren de let 1–3.  §-a a tag ál la mok kül sõ szá raz föl di ha tá -
ra in való kis ha tár for ga lom sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sá -
ról, va la mint a Schen ge ni Egyez mény ren del ke zé se i nek
mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 20-i, 1931/2006/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

2007/172. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12995



Melléklet az 51/2007. (XII. 11.) IRM rendelethez

„26. mel lék let a 25/2007. (V. 31.) IRM ren de let hez

KISHATÁRFORGALMI ENGEDÉLY
IRÁNTI KÉRELEM

a Magyar Köztársaság határ menti övezetébe történõ beutazáshoz

(Fény kép he lye) (A kon zu lá tus bé lyeg zõ je)

Ez a nyom tat vány in gye nes. A ké rel met nyom ta tott nagy be tûk kel vagy író gép pel, la tin be tûk kel kell ki töl te ni.

 1. Csa lá di név (ne vek)

 2. Szü le té si vagy ko ráb bi csa lá di név (ne vek)

 3. Utó név (ne vek)

 4. Szü le té si idõ ............. év .............  hó ............. nap

 5. Szü le té si hely és or szág

 6. Je len le gi ál lam pol gár sá ga(i)

 7. Ere de ti (szü le tés ko ri) ál lam pol gár sá ga(i)

 8. Neme Féri/Nõ

 9. Csa lá di ál la po ta Egye dül ál ló/Há zas/El vált/Öz vegy/Kü lön élõ/Egyéb

10. Apja neve

11. Any ja neve

12. Út le vél tí pu sa Ma gán út le vél/Amennyi ben egyéb úti ok mány, úgy an nak tí pu sa

13. Út le vél szá ma

14. Ki ál lí tó or szág és ha tó ság

15. Ki ál lí tás ide je ............. év ............. hó ............. nap

16. Ér vé nyes ............. év ............. hó ............. nap

17. Lak cí met iga zo ló irat tí pu sa

18. Lak cí met iga zo ló irat szá ma
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19. Lak cí met iga zo ló ira tot ki ál lí tó ha tó ság

20. Lak cí met iga zo ló irat ki ál lí tás ide je ............. év ............. hó ............. nap

21. Hány éve la kik a ha tár men ti öve zet ben?

22. Amennyi ben Ön ke ve sebb, mint 3 éve él a ha tár men ti öve zet ben, adja meg azon együtt élõ csa lád tag já nak
ada ta it, aki leg alább 3 éve él a ha tár men ti te rü le ten!

Há zas társ/Szü lõ/Szü lõ há zas tár sa

Csa lá di név (ne vek)

Szü le té si név

Utó név (ne vek)

Szü le té si ide je ............. év ............. hó ............. nap

Szü le té si he lye ............. ................................................ 

23. Amennyi ben Ön nem az ál lam pol gár sá ga sze rin ti or szág ban la kik, van-e en ge dé lye arra, 
hogy Uk raj ná ba vissza tér jen? Igen/Nem

En ge dély szá ma ............. Ér vé nyes ............. év ............. hó ............. nap

24. Je len le gi fog lal ko zá sa

25. Mun ka hely meg ne ve zé se, címe, te le fon szá ma. Di á kok ese tén az is ko la neve, címe

26. A be uta zás cél ja   Csa lá di kap cso la tok ápo lá sa/Kul tu rá lis/Gaz da sá gi/Szo ci á lis

27. A ked vez mény alap ja díj men tes ség ese tén 18 éven alu li gyer mek/21 éven alu li el tar tott gyer mek/
Fo gya té kos/Nyug dí jas

28. Együtt uta zó gyer me kek ada tai (ön ál ló út le vél ese tén kü lön ké rel met kell be nyúj ta ni)

Csa lá di név:    Utó név:    Szü le té si idõ:

1.

2.

3.

29. Ki je len tem, hogy a fen ti ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.
Tu do má sul ve szem, hogy a va lót lan ada tok köz lé se a ké re lem el uta sí tá sát von ja maga után. Kö te le zett sé get
vál la lok arra, hogy az en ge dély ben meg ha tá ro zott tar tóz ko dá si idõ le jár tá nak nap ján el ha gyom a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tét.

30. Ké rel me zõ lak cí me, te le fon szá ma

31. Kelt

32. Alá írás (kis ko rú gyer mek ese té ben a tör vé nyes kép vi se lõ alá írá sa)
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A kon zu lá tus töl ti ki!

Ké re lem át vé te lé nek ide je: ............. év ............. hó ............. nap

Ké re lem adat be vi te lé nek ide je: ............. év ............. hó ............. nap

Ügy in té zõ

Iga zo lá sok, ok má nyok:

 Ér vé nyes út le vél

 Lak cí met iga zo ló irat

 Díj ked vez ményt iga zo ló irat

  Egyéb

Ké re lem:

El uta sít va/En ge dé lyez ve

Az en ge dély ki ál lí tá sá nak ide je: ............. év ............. hó ............. nap

A ké re lem el uta sí tá sa ese tén:

Az el uta sí tás ide je: ............. év ............. hó ............. nap

Az el uta sí tás in do ka:
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
52/2007. (XII. 11.) IRM

rendelete

a menekültügy szervezeti rendszerérõl

A me ne dék jog ról  szóló 2007. évi LXXX. tör vény 93.  §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az igaz -
ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
szó ló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g) pont já -
ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) A me ne kült ügyi ha tó ság jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel ada ta it a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal
(a továb biak ban: Hi va tal) lát ja el.

(2) A Hi va tal a me ne kült ügyi fel ada tai ke re té ben
a) el lát ja a me ne kült ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé -

keny sé get;
b) ke ze li a köz pon ti me ne kült ügyi nyil ván tar tást;
c) a me ne kült kén ti vagy ol tal ma zott kén ti, va la mint a

me ne dé kes kén ti el is me ré sét kérõ (a továb biak ban: el is me -
ré sét kérõ), to váb bá a me ne kült, az ol tal ma zott és a me ne -
dé kes te kin te té ben el lát ja a Dub li ni Egyez mény ha té kony
al kal ma zá sa ér de ké ben az ujj le nyo ma tok összehason -
lítására irá nyu ló „Eu ro dac” lét re ho zá sá ról  szóló
2725/2000/EK ta ná csi ren de let alap ján a nem ze ti egy ség re 
há ru ló fel ada to kat;

d) fe le lõs az egy har ma dik or szág ál lam pol gá ra ál tal a
tag ál la mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re -
lem meg vizs gá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra
vo nat ko zó fel té te lek és el já rá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá -
ról  szóló 343/2003/EK ta ná csi ren de let bõl fa ka dó fel ada -
tok el lá tá sá ért;

e) mû köd te ti és fel ügye li a be fo ga dó ál lo má so kat;
f) vég zi és össze han gol ja az el is me ré sét kérõ, va la mint

a me ne kült, az ol tal ma zott és a me ne dé kes el lá tá sá val és
tá mo ga tá sá val, to váb bá a me ne kült, az ol tal ma zott és a
me ne dé kes tár sa dal mi be il lesz ke dé sé vel kap cso la tos igaz -
ga tá si fel ada to kat;

g) biz to sít ja a me ne kült ügyi el já rás le foly ta tá sá hoz
szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket;

h) a me ne dék jog ról  szóló 2007. évi LXXX. tör vény ben 
(a továb biak ban: Tv.), va la mint a me ne dék jog ról  szóló
2007. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 301/2007.
(XI. 9.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint el lá -
tást és tá mo ga tást nyújt az el is me ré sét kérõ, a me ne kült, az
ol tal ma zott és a me ne dé kes ré szé re;

i) együtt mû kö dik az el is me ré sét kérõ, va la mint a me ne -
kült, az ol tal ma zott és a me ne dé kes el lá tá sá ban részt ve võ,
il let ve sze re pet vál la ló te le pü lé si ön kor mány za tok kal, a
fõ vá ros ban a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány za tok kal, to váb -
bá a gyám ha tó sá gok kal, a tár sa dal mi szer ve ze tek kel és az
egy há zak kal, va la mint – tör vény ben meg ha tá ro zott fel -

ada ta ik el lá tá sa ér de ké ben – a rend vé del mi szer vek kel és a 
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok kal;

j) együtt mû kö dik a me ne kült ügy ben érin tett ál la mi
szer vek kel és tár sa dal mi szer ve ze tek kel, to váb bá a ha zai
és nem zet kö zi me ne kült ügyi és mig rá ci ós szer ve ze tek kel.

(3) A Hi va tal a sze mé lyi ál lo má nyá nak me ne kült ügyi
ha tó sá gi, el lá tá si, va la mint in teg rá ci ós fel ada to kat el lá tó
tag jai szá má ra – a te vé keny sé gük höz szük sé ges is me re tek
meg szer zé se, il let ve te vé keny sé gük szak mai szín vo na lá -
nak nö ve lé se ér de ké ben – rend sze res kép zést nyújt.

(4) A Hi va tal a (3) be kez dés sze rin ti kép zés ke re té ben
biz to sít ja, hogy a sze mé lyi ál lo mány me ne kült ügyi ha tó sá -
gi, el lá tá si, va la mint in teg rá ci ós fel ada to kat el lá tó tag jai
hoz zá jus sa nak a kü lön le ges bá nás mó dot igény lõ el is me ré -
sét kérõ, me ne kült, ol tal ma zott és me ne dé kes sa já tos szük -
ség le te i hez iga zo dó spe ci á lis is me re tek hez.

2.  §

(1) A be fo ga dó ál lo mást a Hi va tal fõ igaz ga tó ja ál tal ki -
ne ve zett igaz ga tó ve ze ti.

(2) A be fo ga dó ál lo má son fog lal koz ta tot tak köz al kal -
ma zot tak.

(3) A be fo ga dó ál lo más napi hu szon négy órá ban fo lya -
ma to san mû kö dik.

(4) A be fo ga dó ál lo má son
a) egész ség ügyi és szo ci á lis szol gá lat,
b) élel me zé si szol gá lat,
c) in for má ci ós szol gá lat,
d) gond nok ság, va la mint
e) por ta szol gá lat 

mû kö dik.

(5) Lá to ga tó a be fo ga dó ál lo más te rü le té re a be fo ga dó
ál lo más igaz ga tó já nak hoz zá já ru lá sá val lép het be és tar -
tóz kod hat a be fo ga dó ál lo más te rü le tén.

3.  §

(1) A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett szá má ra biz to sí -
ta ni kell kü lö nö sen

a) fek võ he lyet, ágy fel sze re lést és ágy ne mût;
b) az alap ve tõ hi gi é nés szük ség le te i nek meg fe le lõ tisz -

ta sá gi cso ma got;
c) a sze mé lyes fel sze re lé si tár gyai el he lye zé sé re szol -

gá ló zár ha tó tá ro ló esz közt;
d) fo lya ma tos me leg víz-szol gál ta tást és a WC hasz ná -

la tá nak le he tõ sé gét;
e) a tö meg tá jé koz ta tá si és táv köz lé si esz kö zök höz való 

hoz zá fé rést;
f) a be fo ga dó ál lo má son ren del ke zés re álló mû ve lõ dé si

és spor to lá si le he tõ sé gek igény be vé te lét, va la mint a sza -
bad idõ hasz nos el töl té sét le he tõ vé tevõ prog ra mok ban
való rész vé telt.
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(2) A tö meg tá jé koz ta tá si és táv köz lé si esz kö zök hasz -
ná la tát, va la mint a mû ve lõ dé si és spor to lá si le he tõ sé gek
igény be vé te lét leg alább napi tíz órá ban le he tõ vé kell ten ni.

4.  §

(1) Az el is me ré sét kérõ ru há za tát és cso mag ját a be fo ga -
dó ál lo má son tör té nõ el he lye zés elõtt át kell vizs gál ni.

(2) A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett az ér ték tár gya it,
va la mint kész pén zét le tét be he lyez he ti, ér ték tár gya i ról,
va la mint a kész pénz fel hasz ná lá sá ról sza ba don ren del kez -
het.

(3) A be fo ga dó ál lo má son tar tóz ko dás sza bá lya it az
e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott há zi rend tar tal -
maz za.

(4) A be fo ga dó ál lo má son el he lye zet tet a be fo ga dó ál lo -
má son tör té nõ el he lye zés al kal má val jo ga i ról és kö te le -
zett sé ge i rõl – az anya nyel vén vagy az ál ta la ér tett más
nyel ven – a há zi rend is mer te té sé vel tá jé koz tat ni kell. A
há zi ren det a be fo ga dó ál lo má son jól lát ha tó he lyen – leg -
alább öt nyel ven, köz tük an gol és fran cia nyel ven – ki kell
füg gesz te ni.

5. §

A la kó he lyü ket el hagy ni kény sze rült sze mé lyek tö me -
ges be áram lá sa ese tén nyúj tan dó át me ne ti vé de lem mi ni -
mum kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a tag ál la mok e sze mé -
lyek be fo ga dá sa és a be fo ga dás kö vet kez mé nye i nek vi se -
lé se te kin te té ben tett erõ fe szí té sei kö zöt ti egyen súly elõ -
moz dí tá sá ra irá nyu ló in téz ke dé sek rõl  szóló, 2001. jú li us
20-i 2001/55/EK ta ná csi irány elv, va la mint a har ma dik or -
szá gok ál lam pol gá ra i nak, il let ve a hon ta lan sze mé lyek nek
me ne kült ként vagy a más ok ból nem zet kö zi vé de lem re jo -
go sult ként való el is me ré sé nek fel té te le i rõl és az e stá tu -
szok tar tal má ra vo nat ko zó mi ni mum sza bá lyok ról  szóló,
2004. áp ri lis 29-i 2004/83/EK ta ná csi irány elv alap ján a
nem ze ti kap cso lat tar tó pont ra há ru ló fel ada to kat a Ma gyar 
Köz tár sa ság Eu ró pai Unió mel lett mû kö dõ Ál lan dó Kép -
vi se le te lát ja el.

6.  §

(1) A me ne kült ügyi nyil ván tar tás te kin te té ben adat fel -
dol go zó szerv a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol -
gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la.

(2) A Tv. 83.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt adat kör te kin te -
té ben adat fel dol go zó szerv a Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó -
in té zet.

7.  §

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

(2) Ez a be kez dés, va la mint a (3) be kez dés 2008. ja nu ár
2-án ha tá lyát vesz ti.

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

a) a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör vény
ha tá lya alá tar to zó kül föl di ek ré szé re fo lyó sí tan dó köl tõ -
pénz össze gé rõl  szóló 11/1998. (II. 25.) BM ren de let;

b) a me ne kült ügy szer ve ze ti rend sze ré rõl, va la mint a
be fo ga dó ál lo más fel ada ta i ról  szóló 24/2001. (XI. 21.) BM 
ren de let;

c) a me ne kült ügy szer ve ze ti rend sze ré rõl, va la mint a
be fo ga dó ál lo más fel ada ta i ról  szóló 24/2001. (XI. 21.) BM 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 62/2004. (X. 25.) BM ren de -
let;

d) az egyes mi nisz te ri ren de le tek nek a Be ván dor lá si és
Ál lam pol gár sá gi Hi va tal és a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni -
kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la meg je lö lé sé re
vo nat ko zó mó do sí tá sá ról  szóló 8/2007. (III. 6.) IRM ren -
de let 1.  § (3) be kez dé se.

8.  §

(1) E ren de let – a me ne dék jog ról  szóló 2007. évi
LXXX. tör vénnyel, va la mint a me ne dék jog ról  szóló 2007.
évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 301/2007.
(XI. 9.) Korm. ren de let tel együtt – a kö vet ke zõ kö zös sé gi
jogi ak tu sok nak tör té nõ meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2001/55/EK irány el ve (2001. jú li us 20.) a
la kó he lyü ket el hagy ni kény sze rült sze mé lyek tö me ges be -
áram lá sa ese tén nyúj tan dó át me ne ti vé de lem mi ni mum
kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a tag ál la mok e sze mé lyek be -
fo ga dá sa és a be fo ga dás kö vet kez mé nye i nek vi se lé se te -
kin te té ben tett erõ fe szí té sei kö zöt ti egyen súly elõ moz dí tá -
sá ra irá nyu ló in téz ke dé sek rõl 27. cikk;

b) a Ta nács 2004/83/EK irány el ve (2004. áp ri lis 29.) a
har ma dik or szá gok ál lam pol gá ra i nak, il let ve a hon ta lan
sze mé lyek nek me ne kült ként vagy a más ok ból nem zet kö zi 
vé de lem re jo go sult ként való el is me ré sé nek fel té te le i rõl és
az e stá tu szok tar tal má ra vo nat ko zó mi ni mum sza bá lyok -
ról 35. cikk, 36. cikk;

c) a Ta nács 2005/85/EK irány el ve (2005. de cem ber 1.)
a me ne kült stá tusz meg adá sá ra és vissza vo ná sá ra vo nat ko -
zó tag ál la mi el já rá sok mi ni mum sza bá lya i ról 4. cikk
(1) be kez dés, 8. cikk (2) be kez dés c) pont, 13. cikk (3) be -
kez dés a) pont, 17. cikk (4) be kez dés.

(2) E ren de let – a me ne dék jog ról  szóló 2007. évi
LXXX. tör vénnyel, va la mint a me ne dék jog ról  szóló 2007.
évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 301/2007.
(XI. 9.) Korm. ren de let tel együtt – a kö vet ke zõ kö zös sé gi
jogi ak tu sok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket
ál la pít meg:

a) a Ta nács 2725/2000/EK (2000. de cem ber 11.) ren -
de le te a dub li ni egyez mény ha té kony al kal ma zá sa ér de ké -
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ben az ujj le nyo ma tok össze ha son lí tá sá ra irá nyu ló „Eu ro -
dac” lét re ho zá sá ról;

b) a Ta nács 343/2003/EK (2003. feb ru ár 18.) ren de le te
az egy har ma dik or szág ál lam pol gá ra ál tal a tag ál la mok
egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re lem meg vizs -
gá lá sá ért fe lelõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó fel -
té te lek és el já rá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Melléklet
az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelethez

A befogadó állomás házirendje

1. A há zi rend ben fog lalt ma ga tar tá si sza bá lyo kat a be -
fo ga dó ál lo má son el he lye zett kö te les meg tar ta ni, a lá to ga -
tó kö te les azo kat tisz te let ben tar ta ni.

2. A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett és a lá to ga tó kö te -
les a be fo ga dó ál lo más mun ka tár sai uta sí tá sa i nak ele get
ten ni. Az a lá to ga tó, aki a há zi rend ben fog lal ta kat meg sze -
gi, kö te les a be fo ga dó ál lo más te rü le tét el hagy ni.

3. A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett és a lá to ga tó kö te -
les olyan ma ga tar tást ta nú sí ta ni, amely az el he lye zet tek jo -
ga it nem sér ti, nyu gal mát nem za var ja.

4. A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett pa nasszal a be fo -
ga dó ál lo más igaz ga tó já hoz for dul hat.

5. A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett és a lá to ga tó nem
tart hat ma gá nál olyan tár gyat (fegy ver, ütõ-, vá gó-, szú ró -
esz köz, gáz spray stb.), amellyel sa ját, il let ve má sok éle tét,
tes ti ép sé gét, egész sé gét ve szé lyez tet he ti.

6. A be fo ga dó ál lo más te rü le té re sze szes italt be hoz ni,
il let ve a be fo ga dó ál lo más te rü le tén sze szes italt fo gyasz -
ta ni ti los. A sze szes italt a be fo ga dó ál lo más mun ka tár sa
el ko boz za.

7. A be fo ga dó ál lo más te rü le tén tûz ve szé lyes te vé -
keny sé get foly tat ni ti los, a do hány zás a ki je lölt he lye ken
meg en ge dett.

8. Ha a be fo ga dó ál lo má son el he lye zett vagy a lá to ga tó
tü zet, a kö zös ség re, má sok tes ti ép sé gé re vagy éle té re ve -
szé lyes cse lek ményt, to váb bá a be fo ga dó ál lo más he lyi sé -
ge i nek, be ren de zé si tár gya i nak, fel sze re lé se i nek nem ren -
del te tés sze rû hasz ná la tát ész le li, kö te les azt azon nal je len -
te ni a biz ton sá gi szol gá lat nak.

9. A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett az e cél ra ki je lölt
he lyi ség ben fo gad hat lá to ga tót. A lá to ga tó a be fo ga dó ál -
lo má son el he lye zett sa ját hasz ná la tú szo bá já ba vagy lak ré -
szé be az el he lye zett hoz zá já ru lá sá val lép het be.

10. A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett a val lá sát egyé -
ni leg vagy cso por to san sza ba don gya ko rol hat ja.

11. A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett a be fo ga dó ál lo -
más kö zös he lyi sé ge it, a mû ve lõ dés hez, a sza bad idõ el töl -
té sé hez és a spor to lás hoz ren del ke zés re álló esz kö zö ket,
fel sze re lé se ket sza ba don hasz nál hat ja. A be fo ga dó ál lo -

má son el he lye zett a be fo ga dó ál lo más kö zös he lyi sé ge it,
be ren de zé si tár gya it, fel sze re lé se it kö te les ren del te tés sze -
rû en hasz nál ni, azok ép sé gét me góv ni. A kö zös he lyi sé gek 
rend jét kü lön sza bály zat tar tal maz za.

12. A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett kö te les a be fo ga -
dó ál lo más he lyi sé ge i nek tisz ta sá gá ra ügyel ni, kö te les to -
váb bá a sa ját hasz ná la tú szo bá ja vagy lak ré sze, va la mint a
kö zös he lyi sé gek tisz tán tar tá sá ban és ta ka rí tá sá ban köz re -
mû köd ni.

13. A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett a szá má ra ki je -
lölt szo bá ban vagy lak rész ben la kik, szo ba cse rét a be fo ga -
dó ál lo más igaz ga tó já nál ké rel mez het.

14. A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett más el he lye zett
szo bá já ba vagy lak ré szé be az ott lakó en ge dé lyé vel lép het
be.

15. A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett az ér ték tár gya it,
va la mint kész pén zét az e cél ra ki je lölt meg õr zõ ben le tét be
he lyez he ti. A be fo ga dó ál lo más a szo bák ban vagy lak ré -
szek ben tar tott ér ték tár gya kért, il let ve kész pén zért fe le lõs -
sé get nem vál lal.

16. A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett el is me ré sét kérõ
kö te les el tá vo zá sát a me ne kült ügyi ha tó ság ügy in té zõ jé -
nek elõ ze tesen be je len te ni.

17. A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett me ne kült, ol tal -
ma zott, va la mint me ne dé kes a be fo ga dó ál lo más vég le ges
el ha gyá sá nak szán dé kát kö te les a me ne kült ügyi ha tó ság
ügy in té zõ jé nek, va la mint a be fo ga dó ál lo más igaz ga tó já -
nak be je len te ni. A vég le ge sen tá vo zó kül föl di a ré szé re át -
adott lel tá ri tár gyak kal a be fo ga dó ál lo más el ha gyá sa kor
el szá mol ni kö te les.

18. A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett, va la mint a lá to -
ga tó az ál ta la a be fo ga dó ál lo más nak oko zott kárt kö te les
meg té rí te ni.

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
29/2007. (XII. 11.) SZMM

ren de le te

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl  szóló

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról

A Gyer mek és If jú sá gi Alap ról, a Nem ze ti Gyer mek és
If jú sá gi Köz ala pít vány ról, va la mint az if jú ság gal össze -
füg gõ egyes ál la mi fel ada tok el lá tá sá nak szer ve ze ti rend -
jé rõl  szóló 1995. évi LXIV. tör vény 10.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a szo ci á lis és mun -
ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának f) pont já ban me gál la -
pított fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

A Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram és a Re gi o ná lis
 Ifjúsági Iro dák mû kö dé sé rõl  szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM
ren de let (a továb biak ban: R.) 7.  §-a (1) be kez dé sé nek
i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Ta nács tag jai:]
,,i) azon egy há zak, il le tõ leg fe le ke ze tek ál tal kö zö sen

je lölt két sze mély, amely egy há zak, il le tõ leg fe le ke ze tek
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mind az ál ta lá nos és kö -
zép is ko lai ne ve lés ben és ok ta tás ban, mind a fel sõ ok ta tá si
alap- és mes ter kép zés ben és a dok to ri kép zés ben hit éle ti,
il le tõ leg nem hit éle ti célú ok ta tást, ne ve lést és kép zést biz -
to sí tó köz- és akk re di tált bel föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek kel ren del kez nek.”

2.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) A Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács tag jai:
a) a ré gió te rü le tén mû kö dõ me gyei ön kor mány za tok

köz gyû lé se i nek kép vi se le té ben kö zö sen je lölt egy sze mély;
b) a ré gió te rü le tén mû kö dõ me gyei jogú vá ro sok – a

kö zép-ma gyar or szá gi ré gió te kin te té ben a fõ vá ros és a me -
gyei jogú vá ros – ön kor mány za tai köz gyû lé sé nek kép vi se -
le té ben kö zö sen je lölt egy sze mély;

c) a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács kép vi se le té ben egy
sze mély;

d) a Gyer mek és If jú sá gi Kon fe ren cia ál tal je lölt, az
adott ré gi ó ban élõ, il le tõ leg ta nu ló, dol go zó négy sze mély;

e) azon egy há zak, il le tõ leg fe le ke ze tek ál tal kö zö sen
je lölt két sze mély, amely egy há zak, il le tõ leg fe le ke ze tek
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mind az ál ta lá nos és kö -
zép is ko lai ne ve lés ben és ok ta tás ban, mind a fel sõ ok ta tá si
alap- és mes ter kép zés ben és a dok to ri kép zés ben hit éle ti,
il le tõ leg nem hit éle ti célú ok ta tást, ne ve lést és kép zést biz -
to sí tó köz- és akk re di tált bel föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek kel ren del kez nek;

f) a mi nisz ter kép vi se le té ben két sze mély.
(2) A Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács az ön kor mány za to kat,

il let ve az if jú sá gi szer ve ze te ket kép vi se lõ tag jai so rá ból
éven ként el nö köt és al el nö köt vá laszt.

(3) A Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács tag ja it je lö lõ szer ve ket
a mi nisz ter írás ban kéri fel a je lö lés re, és a ta go kat há rom -
éves idõ tar tam ra írás ban bíz za meg.

(4) A Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács tag ja nem le het az
a sze mély, aki a Nem ze ti Gyer mek és If jú sá gi Köz ala pít -
vány ku ra tó ri u má nak, il let ve fel ügye lõ bi zott sá gá nak, a
Ta nács nak, vagy más ré gió te rü le tén ille té kességgel ren -
del ke zõ Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács nak a tag ja.

(5) A Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács (1) be kez dés
d)–e) pont ja i ban meg je lölt tag jai – a Re gi o ná lis If jú sá gi
Ta nács mun ká já ban való rész vé te lük kel kap cso lat ban
tény le ge sen fel me rült ki adá sa ik mér té ké ig – költ ség té rí -
tés re jo go sul tak, ame lyet a Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi

Szol gá lat mû kö dé si költ sé gé bõl kell biz to sí ta ni. A költ -
ség té rí tés mér té ké re, fo lyó sí tá sá ra és el szá mo lá sá ra vo nat -
ko zó sza bá lyo kat a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács ügyrend -
jében kell meg ál la pí ta ni.”

3.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § (1) A Ta nács, il let ve a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács

jo go sult sá ga it az ülé se in tes tü le ti leg gya ko rol ja, az ülé se it
szük ség sze rint, de leg alább ne gyed éven ként tart ja, ülé se i -
rõl jegy zõ könyv ké szül.

(2) A Ta nács ala ku ló ülé sét az El nö ke, a Re gi o ná lis If jú -
sá gi Ta nács ala ku ló ülé sét pe dig az ön kor mány za to kat és
if jú sá gi szer ve ze te ket kép vi se lõ tag ja i nak kor el nö ke hív ja
össze a na pi ren det tar tal ma zó írá sos meg hí vó val, ame lyet
az ülést meg elõ zõ 5. mun ka na pig kell az érin tet tek nek
meg kül de ni.

(3) A Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács ala ku ló ülé sén kö te les
meg vá lasz ta ni a 9.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek -
nek meg fe le lõ el nö két és al el nö két. A Re gi o ná lis If jú sá gi
Ta nács ala ku ló ülé sét az el nök és az al el nök megválasz -
tásig a (2) be kez dés ben meg je lölt kor el nök, az el nök és az
al el nök meg vá lasz tá sát köve tõen pe dig az el nök – aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén az al el nök – ve ze ti.

(4) A Ta nács nak, il let ve a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács -
nak az ala ku ló ülést kö ve tõ ülé se it az El nö ke hív ja össze
a na pi ren det tar tal ma zó írá sos meg hí vó val, ame lyet leg ké -
sõbb az ülést meg elõ zõ 5. mun ka na pig kell az érin tet tek -
nek meg kül de ni. Az El nök kö te les na pi rend re tûz ni a mi -
nisz ter ja vas la tát.

(5) A Ta nács, il let ve a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács ak kor
ha tá ro zat ké pes, ha tag ja i nak több mint fele je len van, ha tá -
ro za ta i nak és más dön té se i nek el fo ga dá sá hoz az összes tag 
leg alább fe lé nek tá mo ga tó sza va za ta szük sé ges. Sza va zat -
egyen lõ ség ese tén az El nök sza va za ta dönt.

(6) A Ta nács, il let ve a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács mû -
kö dé sé vel, dön tés ho za ta li rend jé vel, a dön té sek nyil vá -
nos sá gá val össze füg gõ – e ren de let ben nem sza bá lyo zott – 
ren del ke zé se ket az ügy rend tar tal maz za. A Ta nács és a
 Regionális If jú sá gi Ta nács el fo gad ja sa ját ügy rend jét.
A Re gi o ná lis If jú sá gi Ta ná csok ügy rend jét egy sé ges sza -
bá lyok sze rint kell meg ál la pí ta ni. Va la mennyi ügy ren det
a mi nisz ter hagy ja jóvá.

(7) A Ta nács, il let ve a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács ülé sei
és dön té sei nyil vá no sak. A Ta nács és a Re gi o ná lis If jú sá gi
Ta nács ülé se i rõl ké szült em lé kez te tõ ket – ame lyek tar tal -
maz zák az ülé sen részt ve võ ta gok és ál lan dó meg hí vott
 nevét, a sza va zá sok ered mé nyét és a meg ho zott dön té se -
ket – a Ta nács, il le tõ leg a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta ná csok tit -
kár sá ga i nak hon lap ján köz zé kell ten ni. A Ta nács és a
 Regionális If jú sá gi Ta nács mû kö dé sé vel össze füg gés ben
ke let ke zett, a dön tést meg ala po zó szak ér tõi vé le mé nyek,
va la mint az ülé sek jegy zõ köny vei a Ta nács, il let ve a Re -
gionális If jú sá gi Ta nács tag jai szá má ra, to váb bá a dön tés -
sel érin tett pá lyá zó szá má ra nyil vá no sak.
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(8) A Re gi o ná lis If jú sá gi Ta ná csot egy fõ kép vi sel he ti
ta nács ko zá si jog gal a Ta nács ülé sén.

(9) A Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács mû kö dé si költ sé ge it
– ide ért ve a ta gok költ ség té rí té sét az ügy rend ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint – a mi nisz ter a Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi 
Szol gá lat éves költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak ke re té ben biz -
to sít ja.

(10) A Ta nács, il let ve a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács ülé -
se in ta nács ko zá si jog gal részt ve het nek az El nök ál tal
meg hí vott sze mé lyek.”

4.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 8.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban a „Gyer mek

és If jú sá gi Alap prog ram Ta ná csá nak” szö veg rész he lyé be
a „Ta nács nak”,

b) 8.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban a „fel mé ri a
e) pont” szö veg rész he lyé be „fel mé ri az e) pont”
szö veg rész lép.

(3) Az R. – ezen ren de let 3.  §-ával meg ál la pí tott –
11.  §-ának (6)–(7) be kez dé sé ben fog lalt sza bá lyo kat csak
a Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram Ta ná csa és a Regio -
nális If jú sá gi Ta ná csok ezen ren de let ha tály ba lé pé sét
köve tõen meg tar tott ülé sei te kin te té ben le het al kal maz ni.

(4) Ezen ren de let 1–3.  §-ai és 4.  §-ának (1)–(2) és (4) be -
kez dé sei a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon ha tá lyu -
kat vesz tik.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
274/2007. (XII. 11.) KE

határozata

Banai Károly rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízás alóli felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Ba nai

Ká roly rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet – ér de -
mei el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar Köz tár sa ság
Eu ró pai Unió brüssze li Ál lan dó Kép vi se let Kül- és Biz -
ton ság po li ti kai Hi va ta lá nak ve ze té sé re ka pott meg bí zá sa
alól.

Bu da pest, 2007. jú ni us 14.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 15.

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

KEH ügy szám: V-4/2456/2007.

A Köztársasági Elnök
275/2007. (XII. 11.) KE

határozata

Berecz Marianne rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízás alóli felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Be recz
Ma ri an ne rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet – ér -
de mei el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar Köz tár sa -
ság Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet mel -
lett mû kö dõ bé csi Ál lan dó Kép vi se let ve ze té sé re ka pott
meg bí zá sa alól.

Bu da pest, 2007. jú ni us 8.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 13.

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

KEH ügy szám: V-4/2350/2007.

2007/172. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13003



A Köztársasági Elnök
276/2007. (XII. 11.) KE

határozata

Fodor Lajos rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
megbízás alóli felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Fo dor
La jos rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet – ér de -
mei el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar Köz tár sa ság
can ber rai nagy kö vet sé gé nek ve ze té sé re, va la mint a
 Magyar Köz tár sa ság Új-Zé lan don való kép vi se le té re ka -
pott meg bí zá sa alól.

Bu da pest, 2007. jú ni us 14.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 15.

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

KEH ügy szám: V-4/2454/2007.

A Köztársasági Elnök
277/2007. (XII. 11.) KE

határozata

Róna Ottó rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
megbízás alóli felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Róna
Ottó rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet – ér de mei
el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar Köz tár sa ság
kop pen há gai nagy kö vet sé gé nek ve ze té sé re ka pott meg -
bízása alól.

Bu da pest, 2007. jú ni us 14.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 15.

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

KEH ügy szám: V-4/2452/2007.

A Köztársasági Elnök
278/2007. (XII. 11.) KE

határozata

Szabó Sándor rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízás alóli felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Sza bó
Sán dor rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet – ér de -
mei el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar Köz tár sa ság
ti ra nai nagy kö vet sé gé nek ve ze té sé re ka pott meg bí zá sa
alól.

Bu da pest, 2007. jú ni us 6.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 13.

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

KEH ügy szám: V-4/2269/2007.

A Köztársasági Elnök
279/2007. (XII. 11.) KE

határozata

Csaba Gábor rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezésérõl és megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Csa ba
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Gá bort ki ne ve zem rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö -
vet té és meg bí zom a Ma gyar Köz tár sa ság can ber rai nagy -
kö vet sé gé nek ve ze té sé vel, va la mint a Ma gyar Köz tár sa -
ság Új-Zé lan don való kép vi se le té vel.

Bu da pest, 2007. jú ni us 14.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 15.

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

KEH ügy szám: V-4/2455/2007.

A Köztársasági Elnök
280/2007. (XII. 11.) KE

határozata

dr. Kós András rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezésérõl és megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Kós
And rást ki ne ve zem rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö -
vet té és meg bí zom a Ma gyar Köz tár sa ság Eu ró pai Unió
brüssze li Ál lan dó Kép vi se let Kül- és Biz ton ság po li ti kai
Hi va ta lá nak ve ze té sé vel.

Bu da pest, 2007. jú ni us 14.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 15.

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

KEH ügy szám: V-4/2457/2007.

A Köztársasági Elnök
281/2007. (XII. 11.) KE

határozata

dr. Molnár György rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezésérõl és megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Mol -
nár Györ gyöt ki ne ve zem rend kí vü li és meg ha tal ma zott
nagy kö vet té és meg bí zom a Ma gyar Köz tár sa ság Eu ró pai
Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet mel lett mû kö dõ
bé csi Ál lan dó Kép vi se le té nek ve ze té sé vel.

Bu da pest, 2007. jú ni us 8.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 13.

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

KEH ügy szám: V-4/2352/2007.

A Köztársasági Elnök
282/2007. (XII. 11.) KE

határozata

Molnári Sándor rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezésérõl és megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Mol ná ri
Sán dort ki ne ve zem rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy -
követté és meg bí zom a Ma gyar Köz tár sa ság ti ra nai nagy -
kö vet sé gé nek ve ze té sé vel.

Bu da pest, 2007. má jus 30.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 4.

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

KEH ügy szám: V-4/2232/2007.
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A Köztársasági Elnök
283/2007. (XII. 11.) KE

határozata

Polgár Viktor rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Pol gár
Vik tort ki ne ve zem rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy -
követté.

Bu da pest, 2007. jú ni us 14.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 15.

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

KEH ügy szám: V-4/2451/2007.

A Köztársasági Elnök
284/2007. (XII. 11.) KE

határozata

dr. Somogyi Zoltán János rendkívüli
és meghatalmazott nagyköveti kinevezésérõl

és megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. So -
mo gyi Zol tán Já nost ki ne ve zem rend kí vü li és meg ha tal -
ma zott nagy kö vet té és meg bí zom a Ma gyar Köz tár sa ság
pod go ri cai nagy kö vet sé gé nek ve ze té sé vel.

Bu da pest, 2007. jú ni us 19.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 20.

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

KEH ügy szám: V-4/2505/2007.

A Köztársasági Elnök
285/2007. (XII. 11.) KE

határozata

dr. Tóth András rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Tóth
And rás rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet meg -
bízom a Ma gyar Köz tár sa ság kop pen há gai nagykövet -
ségének ve ze té sé vel.

Bu da pest, 2007. jú ni us 19.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 20.

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

KEH ügy szám: V-4/2506/2007.

A Köztársasági Elnök
286/2007. (XII. 11.) KE

határozata

Vargha Ágnes rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Varg ha
Ág nest ki ne ve zem rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy -
követté.

Bu da pest, 2007. jú ni us 14.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 15.

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

KEH ügy szám: V-4/2453/2007.

13006 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/172. szám



A Köztársasági Elnök
287/2007. (XII. 11.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Ju hász György ez re dest 2007. de cem ber 1-jei
 hatállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. no vem ber 26.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. no vem ber 27.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4910/2007.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1097/2007. (XII. 11.) Korm.

határozata

a Kormánykabinetrõl  szóló
1044/2007. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kor mány ka bi net rõl  szóló 1044/2007. (VII. 1.)
Korm. ha tá ro zat 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

(3. A Kor mány ka bi net)
„a) ve ze tõ je: a mi nisz ter el nök;
b) he lyet te se: a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -

nisz ter (a Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net ve ze tõ je);
c) tag jai:  a Gaz da sá gi Ka bi net ve ze tõ je,

a Nem zet biz ton sá gi Ka bi net ve ze tõ je;
d) tit ká ra: a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

ál tal ki je lölt sze mély;
e) meg hí vot tak: a kor mány za ti igaz ga tás össze han go-

 lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter,
a ko a lí ci ós frak ci ók ve ze tõi,
a mi nisz ter el nök ka bi net fõ nö ke,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ko a lí ci ós
  ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit ká ra.”

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
84/2007. (XII. 11.) ME

határozata

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság Ellenõrzõ Bizottsága

tagjának kinevezésérõl

Az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény
(Vtv.) 12.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a Ma gyar Nem ze ti
Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság
 Ellenõrzõ Bi zott sá ga tag já ul ki ne ve zem Slo sár Gá bort
(MDF) a 72/2007. (X. 15.) ME ha tá ro zat tal ki ne ve zett fel -
ügye lõ bi zott sá gi ta gok kal azo nos idõ tar tam ra.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Közlemény

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
és Uk raj na Mi nisz te ri Ka bi net je kö zött

a kis ha tár for ga lom sza bá lyo zá sá ról szó ló Egyez mény
I. szá mú mel lék le té ben fel so rolt Uk raj na ha tár men ti

te rü let hez tar to zó települések magyar nyelvû
meg ne ve zé sérõl

 1. And ri jiv ka And rás há za
 2. An ta lov ci An ta lóc
 3. Ar da no vo Ár dán há za
 4. Asz tej Asz tély
 5. Ba bi csi Bá ba kút
 6. Ba da lo vo Ba da ló
 7. Ba div Ba dó ta nya
 8. Ba kosh Kis ba kos
 9. Ba laz her Ba la zsér
10. Ba ranynt si Ba ra nya
11. Bar bo vo Bárd há za
12. Bar ka so vo Bar ka szó
13. Bar vi nok Bör vin ges
14. Bat fa Bát fa
15. Ba to vo Bá tyú
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16. Bat rad Bót rágy
17. Ve li ka Bij hany Nagy bé gány
18. Bene Bene
19. Be ne dy kivt si Be ne de ki
20. Be re ho vo Be reg szász
21. Be re hu i fa lu Be re gúj fa lu
22. Be re zyn ka Nyír ha lom
23. Bil ky Bil ke
24. Bo bo vysh che Bor ha lom
25. Bo ha re vyt sia Fa lucs ka
26. Bot fal va Bot fal va
27. Bo ro ni a va Huszt ba ra nya
28. Borz ha va Nagy bor zso va
29. Borz havs ke Nagy cson go va
30. Bo tar Ba tár
31. Bresz tyiv Or mód
32. Brid Bo ród
33. Bron ka Szu ha ba ran ka
34. Bu ko ve Fa kó bükk
35. Bu ko vyn ka Be reg bük kös
36. Bushty no Bus tya há za
37. Byst ryt sia Re pe de
38. Cha ba niv ka Ba csó
39. Cha byn Csa bi na
40. Chas livt si Csász lóc
41. Che pa Cse pe
42. Che re ivt si Cser ház
43. Cher na Csar na tõ
44. Chernyk Cser nik
45. Cher tezh Ung cser tész
46. Cher tizh Cser tés
47. Cher ve no vo Cser le nõ
48. Cher vo ne Csa ron da hát
49. Chet fal va Cset fal va
50. Chi kosh-Ho ron da Csi kós go rond
51. Cho ma Ti sza cso ma
52. Cho monyn Cson gor
53. Chop Csap
54. Cho pivt si Csa polc
55. Chor noty siv Fe ke te ar dó
56. Chor nyi Po tik Fe ke te pa tak
57. Chor nyi Po tik Ke néz pa tak
58. Chy na di i o vo Szent mik lós
59. Dany liv ka Da ni lov ka
60. Dany lo vo Huszt só fal va
61. De me chi De mi csó
62. Dert sen Der cen
63. Desh ko vyt sia Des kó fal va
64. Di lok Blizs nyi gyi lok
65. Di lok Be reg pap fal va
66. Di u la Szõ lõs gyu la
67. Dom bo ky Dom bok pusz ta
68. Do rob ra to vo Drá ga bárt fal va
69. Dov he Dol ha
70. Dov he Pole Ung hosszú me zõ
71. Dra chy no Új tö vis fal va

 72. Dra hy nia Dra hi nya
 73. Drotynt si Ti sza szir ma
 74. Dub riv ka Ung töl gyes
 75. Dub riv ka Dub rov ka
 76. Dub ryny chi Ber csé nyi fal va
 77. Duby Dubi
 78. Du by no Du bi na
 79. Dun ko vyt sia Nyí res új fa lu
 80. Du sy no Zaj gó
 81. Dy i da Be reg dé da
 82. Esen Eszeny
 83. Fan chy ko vo Fan csi ka
 84. Fer tes hol mash Fer tõs al más
 85. For ho lan’ For go lány
 86. For nosh For nos
 87. Ha i dosh Nagy gaj dos
 88. Ha la bor Ha lá bor
 89. Ha loch Gá locs
 90. Han de ro vyt sia Klast rom fal va
 91. Hat Gát
 92. He cha Me zõ ge cse
 93. Hert sivt si Hegy rét
 94. He ten He tyen
 95. Hety nia Ti sza he tény
 96. Hlybo ke Mély út
 97. Ho lu by ne Ga lam bos
 98. Horb ky Rá kos pa tak
 99. Hor bok Kis sar kad
100. Ho rin cho vo He rin cse
101. Ho ron da Go rond
102. Ho ronh lab Kis ha rang láb
103. Hra bo vo Szi dor fal va
104. Hreb lia Fel sõ ka rasz ló
105. Hry bivt si Gom bás
106. Hu dia Gö dény há za
107. Hu ni a di Hu nya di
108. Hut Gut
109. Huta Ung hu ta
110. Il kivt si Ilkó
111. Ilnyt sia Ilon ca
112. Imsty cho vo Misz ti ce
113. Ir li a va Ung sas fal va
114. Irs ha va Ilos va
115. Iva nivt si Ivá nyi
116. Ivash ko vyt sia Ivás kó fal va
117. Iza Iza
118. Ka i da no vo Kaj da nó
119. Kal liv Ká lo vi
120. Kalnyk Be reg sár rét
121. Ka mi ans ke Be reg kö vesd
122. Ka mi anyt sia Ó ke men ce
123. Ken de res hiv Ken de res ke
124. Ka ra chyn Kar ács fal va
125. Kar paty Kár pá ti
126. Kar povt lash Kár pót lás
127. Kash ta no vo So mi ta nya
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128. Ke rets ky Ke rec ke
129. Khmilnyk Kom lós
130. Khol mets Kor lát hel mec
131. Khol mok Ho mok
132. Khol mo vets Höm lõc
133. Khud lo vo Hor lyó
134. Khust Huszt
135. Khus tets Husz tec pa tak
136. Khyz ha Kis tar na
137. Ki dosh Ki gyós
138. Kin chesh Kin cses ta nya
139. Kin lod Kin lód
140. Ki res hi Kõ rö sös
141. Kle no vets Fri gyes fal va
142. Kli a cha no vo Kla csa nó
143. Kli u char ky Vár kul csa
144. Kloch ky La ka tos fal va
145. Klymo vyt sia Ke le men fal va
146. Ko ba le vyt sia Gál fal va
147. Kol chy no Köl csény
148. Kont so vo Konc há za
149. Ko pash no vo Ger nyés
150. Ko py nivt si Nagy mo gyo rós
151. Ko ro le vo Ki rály há za
152. Ko ryt ni any Ke rek nye
153. Kos he lo vo Ke sely me zõ
154. Ko szony Me zõ ka szony
155. Ko szi no Koc ka szál lás
156. Kra i nia Martyn ka Vég már ton ka
157. Kra i nie Kál ló
158. Kraj ni ko vo Mi hál ka
159. Kry te Fe de les fal va
160. Kri va Nagy kir va
161. Kri va Ti sza kir va
162. Ku cha va Né met ku cso va
163. Kushnyt sia Ko vács rét
164. Kush ta no vyt sia Kus tán fal va
165. Kuz my no Be reg szil vás
166. Kva so vo Ko vá szó
167. Kyb li a ry Köb lér
168. La lo vo Be reg le ány fal va
169. Lav ky Lóka
170. Let so vyt sia Kis léc fal va
171. Lja hiv ci Le hóc
172. Lin ci Ung gesz te nyés
173. Li sar nia Er dõ pa tak
174. Lok ho vo Be reg szõl lõs
175. Lo kit Na gyáb rán ka
176. Lo pus han ka Lom bos
177. Loza Fü zes me zõ
178. Lu ko vo Lu ko va
179. Lun ka Lon ka
180. Lypcha Lip cse
181. Lypets ka Po li a na Lip cse me zõ
182. Lypo vets Hárs
183. Ma i ur ky Ma jor ka

184. Ma ka ro vo Ma kar ja
185. Mal.By i han Kis bé gány
186. Mal.Dob ron Kis dob rony
187. Mal.He ivt si Kis ge jõc
188. Mal.Ko pa nia Al só ve res mart
189. Mal.Martyn ka Már ton ka
190. Mal.Ra ko vets Kis rá kóc
191. Mal.Roz to ka Szõl lõs rosz to ka
192. Male Po po vo Pa pi ta nya
193. Mali Sel ment si Kisszel menc
194. Ma ti i o vo Máty fal va
195. Med ve divt si Fa gya los
196. Mi di anyt sia Me den ce
197. Mo cho la Ma cso la
198. Mo do rosh Mo gyo rós
199. Mok ra Mok ra
200. Mo nasty rets Mo nos tor
201. Mu ka che vo Mun kács
202. Muz hi i e vo Nagy mu zsaj
203. My ku livt si Kis mo gyo rós
204. My nai Mi naj
205. Myr cha Mér cse
206. Nan ko vo Huszt köz
207. Neh ro vo Ma szár fal va
208. Ne vet len so fo lu Ne vet len fa lu
209. Ne vyts ke Ne vic ke
210. Nov.Da vyd ko vo Új dá vid há za
211. Nove Klyno ve Újak li
212. Nove Selo Ti sza új hely
213. No vo ba ro vo Új bárd
214. No vo selyt sia Sós fa lu
215. No vo selyt sia Kis rét fa lu
216. No vo selyt sia Új ke men ce
217. Nyzh.Bo lot ne Al sós árad
218. Nyzh.Ko ro pets Al só ke re pec
219. Nyzh.Re mety Al só re me te
220. Nyzh.Selysh che Al só sze lis tye
221. Nyzhnie So lot vy no Al sósz la ti na
222. Oba va Dun kó fal va
223. Ob laz For du ló
224. Okli Akli
225. Okli Hed’ Ak li hegy
226. Olek sand riv ka Ósán dor fal va
227. Olesh nik Szõ lõs eg res
228. Onok Ilo no kúj fa lu
229. Ono kivt si Fel sõ do mo nya
230. Orik ho vyt sia Ra hon ca
231. Oro si i e vo Sá ros oro szi
232. Osa va Da rázs völgy
233. Osii Szaj kó fal va
234. Oz ho verkh Ma gas te tõ
235. Pa lad-Ko ma rivt si Pa lágy ko mo róc
236. Pal lo Pal ló
237. Pa si ka Kis hid vég
238. Pas til ky Kis pász tély
239. Pats ka no vo Pa ta kos
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240. Pavs hy no Pó sa há za
241. Pe re chyn Pe re cseny
242. Pe rekh res tia Ti sza ke reszt úr
243. Pet riv ka Ki se szeny
244. Pid hir ne Oláh cser tész
245. Pid horb Hegy fark
246. Pid vy noh ra div Szõl lõs vé gar dó
247. Pij ter fol vo Ti sza pé ter fal va
248. Pist ri a lo vo Piszt ra há za
249. Pla via Zsi lip
250. Plos ka no vyt sia Plosz kán fal va
251. Po po vo Kis pa pi
252. Po rosh ko vo Po ros kõ
253. Po sich Po sics
254. Po to chok Kis pa tak
255. Pry borz havs ke Zár nya
256. Pryty si ans ke Cson kás
257. Push ki no Pus ki no
258. Puz ni a kivt si Szar vas rét
259. Ra i fa no vo Ra faj na új fa lu
260. Ra kosh Rá kos
261. Ra kos hy no Be reg rá kos
262. Ra ko vo Rákó
263. Ra tivt si Nagy rát
264. Ro ko so vo Ra kasz
265. Ro mo che vyt sia Ro mo csa fal va
266. Ro sosh Ko pár
267. Ros to vi atyt sia Rosz to vá tov ci
268. Ro ziv ka Ke ter gény
269. Rus ka Doly na Orosz völgy
270. Rus ka Ku cha va Orosz ku cso va
271. Rus ke Orosz te lek
272. Rus ke Pole Úr me zõ
273. Rus ki He ivt si Orosz ge jõc
274. Rys ki Ko ma rivt si Orosz ko mo róc
275. Sa so vo Ti sza szász fa lu
276. Se red nie Sze red nye
277. Ser ne Szer nye
278. Sha i an Sa ján te lep
279. Sha lan ky Sa lánk
280. Shchasly ve Sze rencs fal va
281. Shen born Al sós chön born
282. Shku ra tivt si Be reg hal mos
283. Shom Som
284. Shy ro ke Fel sõs árad
285. Shysh livt si Sis lóc
286. Silt se Be reg kis fa lud
287. Si mer Ó sze me re
288. Si mer ky Uj sze me re
289. Si u ri uk Szur juk
290. Si ur te Szür te
291. Slo po vyi Szlo pony
292. Smo lo ho vyt sia Ki sáb rán ka
293. So batyn Szom ba ti
294. So fi ia Zsó fi a fal va
295. So kyrnyt sia Szek len ce

296. So lo mo no vo Ti sza sa la mon
297. So lov ka Sza ló ka
298. Sta no vo Szán fal va
299. Star.Da vyd ko vo Ódá vid há za
300. Steb liv ka Szál do bos
301. Sto rozhnyt sia Õr dar ma
302. Stra by cho vo Me zõ te re bes
303. Stro i ne Mal mos
304. Stry pa Sztrip pa
305. Suk ha Szu ha
306. Sus ko vo Bá nya fa lu
307. Sva li a va Szoly va
308. Svo bo da Szlo bo da
309. Sy ni ak Ké kes fü red
310. Tar nivt si Ung tar nóc
311. Te ko vo Te ke há za
312. Ti a chiv Té csõ
313. To polyn To po lin
314. Trosnyk Ti sza vá sár
315. Tros ti anyt sia Ná das pa tak
316. Tsy ha nivt si Ci gá nyos
317. Tu ria-Byst ra Tur ja se bes
318. Tu ria-Pa si ka Tur ja vá gás
319. Tu ri-Re mety Tur ja re me te
320. Tu rych ky Kis tur ja szög
321. Tu ryt sia Nagy tur ja szög
322. Tyih lash Kis tég lás
323. Tysa ah te lek Ti sza ágg te lek
324. Tysa ash van Ti sza ás vány
325. Tysa u i fa lu Ti sza új fa lu
326. Tyso by ken’ Ti sza bö kény
327. Uzh ho rod Ung vár
328. Vary Vári
329. Vel.Bak ta Nagy bak ta
330. Vel.Be re hy Nagy be reg
331. Vel.Dob ron Nagy dob rony
332. Vel.Ge ivt si Nagy ge jõc
333. Vel.Ko mi aty Ma gyar kom ját
334. Vel.Ko pa nia Fel sõ ve res mart
335. Vel.Lazy Nagy láz
336. Vel.Luch ky Nagy lucs ka
337. Vel.Pa lad Nagy pa lád
338. Vel.Ra ko vets Nagy rá kóc
339. Vel.Roz to ka Fel sõ ha tár szeg
340. Ve li atyn Ve lé te
341. Ver bo ve Cson kás
342. Ver bo vets Ver bõc
343. Ve ri at sia Ve ré ce
344. Verkh.Ko ro pets Fel sõ ke re pec
345. Verkh.Re mety Fel sõ re me te
346. Verkh.Vyznyt sia Fel sõ viz ni ce
347. Verkh nia So lot vy na Fel sõsz la ti na
348. Ver tep Ver te pa
349. Vilk hiv ka Öly vös
350. Vilk ho vyt sia Ol ho vi ca
351. Vils hyn ky Eg res hát
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352. Vin ko ve Vin kó
353. Vo lo vyt sia Be reg pál fal va
354. Vo ni ho ve Vaj nág
355. Vo ro cho vo Ka pu szög
356. Vov ko ve Un gor das
357. Vy lok Ti sza új lak
358. Vy noh ra div Nagy szõl lõs
359. Vysh ko vo Visk
360. Yab lu niv Be reg na gyal más
361. Yab lu niv ka Al más te lep
362. Ya nos hi Já no si
363. Ya rok Árok
364. Za bo lot ne Sár dik
365. Za hat tia Hát meg
366. Za lom Sza ka dék
367. Za luzhz hia Be reg ki sal más
368. Zap son Záp szony
369. Za rich chia Al só ka rasz ló
370. Za rich ne Tu la na gyág te lep
371. Za ri cho vo Dru get há za
372. Zatysh ne Tas nád

373. Zaty siv ka Cso ma fal va
374. Zav buch Kis tar
375. Za vo sy na Szé nás te lek
376. Za vy do vo Dá vid fal va
377. Zhbo rivt si Ró na fa lu
378. Zhni aty no Isz nyé te
379. Zhu ko vo Zsu kó
380. Zni at so vo Ig néc
381. Zo lo ta ro vo Öt vös fal va
382. Zu biv ka Be reg fo ga ras

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 161. szá má ban köz zé tett
„A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u má nak pá lyá za ti fel hí vá sa ci vil
szer ve ze tek nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dé si pro jekt je i nek támoga -
tására” címû pá lyá za ti fel hí vás II. szá mú mel lék le té nek ötö dik ro va tá ban sze -
rep lõ be csült kez dé si dá tum he lye sen:

Be csült kez dé si dá tum (leg ko ráb -
ban: 2008. feb ru ár 15.): hó/év

Be csült be fe je zé si dá tum (leg késõbb 
2008. de cem ber 31.): hó/év

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás



2007/172. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13013

ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük-
séges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap-
ellátásban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti
se géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi-
ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fizetés: 12 726 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
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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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


