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150/2007. (XII. 18.) FVM
rendelete

az ingatlan-nyilvántartásról  szóló
1997. évi CXLI. tör vény végrehajtására kiadott

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör -
vény 90.  § (1) és (3) be kez dé se i ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va – 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.  §-ának h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör -
ben el já ró igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel, a pénz -
ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ben el já ró pénz ügy mi nisz ter rel, va la mint
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és 
ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el já ró
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel egyet -
értésben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 50.  § (3) be kez dés a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép.

[(3) A ter me lés sel és szol gál ta tás sal kap cso lat ban mû -
ve lés alól ki vett te rü le tek:]

„a) az üze mek te le pei, be ru há zá si te rü let, meddõ -
hányók és egyéb le ra kó he lyek,”

2.  §

Az R. 62.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Mû ve lé si ág vál to zás nak mi nõ sül, ha a föld rész le -
ten be lül al rész let ként nyil ván tar tott mû ve lé si ág ha tár vo -

na la meg vál to zik, vagy a föld rész let nyil ván tar tott mû ve -
lé si ágát más mû ve lé si ágra ala kít ják át, to váb bá az is, ha a
te rü let vég le ges más célú hasz no sí tá sá nak meg va ló sí tá sát
meg kezd ték, il le tõ leg ha a mû ve lés alól ki vont te rü le tet
mû ve lés alá ve szik, fel té ve, hogy a vál to zás után az al rész -
let te rü le te a leg ki sebb te rü le ti mér té ket el éri. Ha a föld -
rész le ten be lül a mû ve lé si ágat azért nem tar tot ták nyil ván, 
mert te rü le te nem érte el az al rész let leg ki sebb te rü le ti
mér té két, de a mû ve lé si ág ha tár vo na lá nak meg vál toz ta tá -
sa kö vet kez té ben el éri vagy meg ha lad ja azt, a vál to zást
mû ve lé si ág vál to zás nak kell te kin te ni.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 62/A.  §-sal egé szül ki:

„62/A.  § (1) A 62.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott – a 
te rü let vég le ges más célú hasz no sí tá sá val össze füg gõ –
mû ve lé si ág vál to zás át ve ze té sé hez szük sé ges:

a) a ter mõ föld vég le ges más célú hasz no sí tá sá nak en -
ge dé lye zé sé rõl ren del ke zõ jog erõs ha tá ro zat,

b) az a) pont ban fog lalt en ge dély ben meg ha tá ro zott
föld vé del mi já ru lék meg fi ze té se,

c) a be ru há zás meg kez dé sé hez szük sé ges, kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott jog erõs ha tó sá gi en ge dély,

d) az ille té kes föld hi va tal ál tal hi va tal ból ki ál lí tott ha -
tó sá gi bi zo nyít vány, mely iga zol ja, hogy az a) pont ban
fog lalt en ge dély ben meg ha tá ro zott te rü let a továb biak ban
ter mõ föld ként nem hasz no sít ha tó.

(2) A te rü let vég le ges más célú hasz no sí tá sá val össze -
füg gõ mû ve lé si ág vál to zás be je len té sé hez mel lé kel ni kell
az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott jog erõs ha tó -
sá gi en ge délyt.”

4.  §

(1) E ren de let a ki hir de tését kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba. Ren del ke zé se it a hatályba lépését köve tõen in dult
ügyek ben kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az egyes, a szá mí tó gé pes adat bá zis ból tör té nõ le kér -
de zés út ján szol gál tat ha tó in gat lan-nyil ván tar tá si ada tok
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól és az adat át vi te li vo na lon
tör té nõ adat szol gál ta tás ról  szóló 41/2002. (V. 14.)
FVM ren de let 1. szá mú mel lék le té hez fû zött meg jegy zés
d) pont ja.

(3) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

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

151/2007. (XII. 18.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról

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

1.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez
nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló
52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szak ta nács adá si szol gál ta tás ese tén a tá mo ga tá si
összeg meg ál la pí tá sa egy nap tá ri év ben az 5.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ügy fe len ként a 2. szá mú mel lék let -
ben sze rep lõ ha tár ér té kek figye lembe véte lével tör té nik.
A 2. szá mú mel lék let sze rin ti gaz da ság mé ret és er dõ te rü let 
meg ha tá ro zá sa kor – a 2008. ja nu ár 1. után be nyúj tott tá -
mo ga tá si ké rel mek ese té ben – a mé ret ka te gó ria ha tá rok
közé esõ ér té kek ese té ben a ke re kí tés ál ta lá nos sza bá lyai
ér vé nye sek. Ker té sze ti ter me lõ ese tén csak ker té sze ti te vé -
keny sé ge alap ján szá mí tott eu ró pai mér ték egy ség
(a továb biak ban: EUME) ve he tõ figye lembe.”

(2) Az R. 4.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Az ÚMVP 1.4.1. A szer ke zet át ala kí tás alatt álló fé -
lig ön el lá tó gaz da sá gok tá mo ga tá sa in téz ke dés ke re té ben
ha tá lyos tá mo ga tá si ha tá ro zat tal ren del ke zõ me zõ gaz da sá -
gi ter me lõk a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fel sõ
tá mo ga tá si összeg ha tá rok két sze re sé vel egyen lõ, de leg -
fel jebb 300 000 fo rint össze gû tá mo ga tás ban részesül -
hetnek.”

2.  §

Az R. 5.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:
(Az ügy fél a tá mo ga tás igény be vé te lé re ak kor jo go sult, ha)
„e) még nem vett igény be e ren de let alap ján tá mo ga tást,

vagy e ren de let alap ján egy al ka lom mal igény be vett tá mo -
ga tást, de a be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel me be nyúj tá si idõ -
sza ká nak utol só nap ját köve tõen gaz dál ko dá si körülmé -
nyeiben – a 4. szá mú mel lék let ben fel so rol tak leg alább
egyi ké nek meg fele lõen – je len tõs vál to zás kö vet ke zett be.”

3.  §

Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(10) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(9) Ha az ügy fél az 5.  § (3) be kez dés e) pont ja alap ján
nyújt be tá mo ga tá si ké rel met, ak kor ah hoz csa tol nia kell a
4. szá mú mel lék let ben fel so rol tak leg alább egyi ke sze rin ti
je len tõs vál to zás be kö vet ke zé sé rõl  szóló nyi lat ko za tát.

(10) A 2007. évi szol gál ta tá si szer zõ dés tel je sí té si ha tár -
ide jét az ügy fél és a TSzK kö zös meg egye zés sel mó do sít -
hat ja leg ké sõbb 2008. már ci us 31-i idõ pont ra. Amennyi -
ben a tel je sí tés ha tár ide je 2008. évi idõ pont ra mó do sul, az
ügy fél és a TSzK kö zött 2008. év ben lét re jö võ szer zõ dés
csak a 2007. év ben kö tött szer zõ dés ben sze rep lõ teljesítési
határidõt köve tõen léphet hatályba.”

4.  §

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

„(1) Ki fi ze té si ké rel met az az ügy fél nyújt hat be, aki
ren del ke zik az MVH ál tal ki bo csá tott, a szak ta nács adá si
szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez nyúj tan dó tá mo ga tá si ké -
rel met jó vá ha gyó tá mo ga tá si ha tá ro za tá val. Tárgy évi tá -
mo ga tá si ha tá ro zat tal oda ítélt tá mo ga tá si összeg re leg ké -
sõbb a kö vet ke zõ év elsõ ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ -
sza ká ban nyújt ha tó be ki fi ze té si ké re lem. E ren del ke zés tõl 
el té rõ en a 2007. év ben kö tött, és a ren de let 6.  § (10) be kez -
dé se sze rint mó do sí tott szer zõ dé sek ese té ben a ki fi ze té si
ké rel mek 2008. áp ri lis 1–30. kö zött is össze gyûjt he tõ ek,
és az azt kö ve tõ 15 na pos ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si
idõ szak ban is be nyújt ha tó ak a TSzK ál tal.”

(2) Az R. 8.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A TSzK az össze sí tett ki fi ze té si ké rel me ket a
(2) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül be nyújt ja az MVH ré szé re.”

5.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 4. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon
hatályát veszti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 151/2007. (XII. 18.) FVM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek I. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„I. Szer zõ dõ fe lek

Meg ren de lõ neve: ..............................................................................................................................................................

Ter mé sze tes sze mély ese tén any ja neve: ......................................... szül. év: ............... hely: ....................................

Szék hely/lak hely ir.sz.: .................................... hely ség: ............................... me gye: ................................................

 utca: ...................................................................................................................... ház szám: ......................................

Te le fon/te le fax szá ma: .......................................................................................................................................................

Le ve le zé si címe (ha a fen ti tõl el tér) ir.sz.: .............. hely ség: ........................................................................................

 me gye: ........................................................................... utca: ...................................................... ház szám: ...........

Re giszt rá ci ós szá ma a 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let sze rint: ....................................................................................

Gaz da ság mé re te (me zõ gaz da sá gi ter me lõ és ker té sze ti ter me lõ ese té ben): ...................................................... EUME

Er dõ gaz dál ko dó üze mi te rü le te: ............................ ha

Tárgy év ben in du ló vál lal ko zás (a meg fe le lõt ké rem, je löl je be): igen  nem 

Cég be jegy zés, vál lal ko zói iga zol vány vagy õs ter me lõi iga zol vány száma: .....................................................................

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

Bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................................

Szám la ve ze tõ neve és címe: ..............................................................................................................................................

Meg ren de lõ a szol gál ta tást: er dõ gaz dál ko dó ként , me zõ gaz da sá gi ter me lõ ként , ker té sze ti ter me lõ ként 

 ve szi igény be (a meg fe le lõt ké rem, je löl je be – csak egy le he tõ ség je löl he tõ meg!)

Gaz dál ko dá si for ma (a meg fe le lõt ké rem, je löl je be):

 õs ter me lõ , egyé ni vál lal ko zó , csa lá di gaz da ság , tár sas vál lal ko zás , ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv , 

 egyéb költ ség ve té si szerv , tár sas ön szer ve zõ dés 

Szol gál ta tó TSzK neve: .....................................................................................................................................................

TSzK akk re di tá ci ós szá ma: ...............................................................................................................................................

Címe, ir.sz.: .................................. hely ség: ................................................... me gye: ................................................

 utca: ........................................................................... ház szám: .................................................................................

Te le fon/te le fax szá ma: .......................................................................................................................................................

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

Bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................................

Szám la ve ze tõ neve és címe: ..............................................................................................................................................

A szer zõ dés tel je sí té se so rán al kal ma zott re zsi óra díj össze ge (Ft/óra): .........................................................................”

2. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek III. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„III. A meg ren de lõ a II. pont sze rin ti szol gál ta tá so kért a szol gál ta tó nak szám la el le né ben tar to zik fi zet ni ................. Ft
+ áfa dí jat a szol gál ta tás ra vo nat ko zó szám la sze rin ti idõ pon tig.”
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2. számú melléklet
a 151/2007. (XII. 18.) FVM rendelethez

„4. számú melléklet 
az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez

Az ügy fél gaz dál ko dás kö rül mé nye i nek a tá mo ga tás
má sod szo ri igény be vé te lé re jo go sí tó változásai

A gaz da ság ter me lé si szer ke ze té nek vál to zá sa az e ren -
de let alap ján be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel me be nyúj tá si
idõ sza ká nak utol só nap ját köve tõen, az alábbiak szerint:

a) Nö vény ter mesz té si és ker té sze ti ága zat ese tén olyan
– az aláb bi ka te gó ri ák ba so rolt – nö vény faj ter mesz té sé be
kezd leg alább a meg je lölt nagy sá gú te rü le ten, amely ka te -
gó ri á ban sze rep lõ nö vény fa jok egyi két sem termesztette a
megelõzõ 4 év során:

1. ka te gó ria: Gyü mölcs ül tet vé nyek (0,5 ha)

190 Alma
191 Kör te/birs
192 Õszi ba rack
193 Sár ga ba rack
194 Cse resz nye/meggy
195 Szil va
196 Nas po lya
197 Dió
198 Mo gyo ró
199 Man du la
200 Sze líd gesz te nye
201 Ve gyes gyü möl csös
203 Egyéb gyü mölcs ül tet vény

2. ka te gó ria: Szõ lõ ül tet vé nyek (0,5 ha)

202 Szõ lõ ül tet vé nyek

3. ka te gó ria: Szán tó és gyep (3 ha)

  1 Búza és két sze res és egyéb búza
  2 Du rum bú za
  3 Rozs
  4 Árpa
  5 Zab
  6 Ku ko ri ca
  7 Rizs
  8 Tri ti ká le
  9 Po hán ka
 10 Mo har
 11 Szu dá ni fû
 12 Cu kor ci rok
 13 Sep rû ci rok
 14 Sze mes ci rok
 15 In di án rizs
 16 Kö les
 17 Fény mag
 18 Szá raz bor só

 19 Ló bab
 20 Disz nó bab
 21 Ho mo ki bab
 22 Édes csil lag fürt (mag)
 23 Len cse HUV06
 24 Ta kar mány bük köny
 25 Csi cse ri bor só
 26 Szeg le tes led nek
 27 Bur go nya
 28 Csi csó ka
116 Szu dá ni ci rok fû
117 Si ló ci rok
118 Lu cer na
119 Kom lós lu cer na
120 Sár ke rep lu cer na
121 Tar ka vi rá gú lu cer na
122 Vö rös he re
123 Bí bor he re
124 Fe hér he re
125 Korcs he re
126 Per zsa he re
127 Ale xand ri ai here
128 Som kó ró
129 Ta kar mány bal ta cim
130 Szar vas ke rep
131 Nyúl sza pu ka
132 Szer ad el la
133 Ta kar mány bor só
134 Me zei bor só
135 Ré pa rep ce
136 Ti fon
137 Ta kar mány ká posz ta
138 Tar ló ré pa
139 Ta kar mány ré pa
140 Csi csó ka
141 Mu rok ré pa
142 Tar ka ko ro na fürt
143 Gö rög szé na
144 Fe hér vi rá gú som kó ró
145 Ta kar mány re tek
146 Méz on tó fû
147 Ta kar mány fü vek
148 Keszt he lyi ke ve rék (rozs és ká posz ta rep ce)
149 Ro zsos szö szös bük köny
150 Õszi bú zás pan non bük köny
151 Le gány-fé le ke ve rék (pan non- vagy szö szös bük -

köny, rozs, búza, árpa vagy bí bor he re keverék)
207 Ál lan dó le ge lõ (le gel te tett)
208 Ál lan dó le ge lõ (ka szált)
209 Egyéb gyep (le gel te tett)
210 Egyéb gyep (ka szált)

4. ka te gó ria: Ipa ri és ener gia nö vé nyek (3 ha)

29 Cu kor ré pa
30 Do hány- Bur ley
31 Do hány- Vir gi nia
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32 Kom ló
33 Szó ja bab
34 Ká posz ta rep ce
35 Ré pa rep ce
36 Sze zám mag
37 Olaj len mag
38 Föl di mo gyo ró
39 Sáf rány mag
40 Mus tár mag
41 Ri ci nus mag
42 Mák
43 Olaj re tek mag
44 Olaj tök mag
45 Né ger mag
46 Vad rep ce mag
47 Gom bor ka mag
49 Nap ra for gó mag
48 Ci kó ria gyö kér
50 Rost cél ra ter mesz tett ken der
51 Ener gia Búza
52 Ener gia Ku ko ri ca
53 Ener gia Tri ti ká le
54 Ener gia Õszi ká posz ta rep ce
55 Ener gia Nap ra for gó
56 Ener gia fû
57 Kü lön jog sza bály alap ján er dõ nek nem mi nõ sü lõ rö vid

vá gás for du ló val ke zelt fás szá rú ener ge ti kai ül tet vény
58 Ener gia Ken der
59 Ener gia Ci rok fé lék
60 Ener gia Bur go nya
61 Ener gia Csi csó ka
62 Ener gia Vízi nád
63 Ener gia Mis cant hus
64 Ener gia Cu kor ré pa

5. ka te gó ria: Fa is ko lai és egyéb ter mé kek (0,5 ha)

204 Gyü mölcs fa is ko la
205 Szõ lõ olt vány-is ko la
206 Dísz nö vény- és er dé sze ti fa is ko la

6. ka te gó ria: Zöld ség nö vé nyek, gyü möl csök (0, 05 ha)

65 Kar fi ol
66 Brok ko li
67 Bim bós kel
68 Fe jes ká posz ta
69 Kel ká posz ta
70 Ka ra lá bé
71 Kí nai kel
72 Zel ler
73 Pó ré hagy ma
74 Fe jes sa lá ta
75 En dí via
76 Sós ka
77 Spe nót
78 Spár ga

 79 Ar ti csó ka
 80 Pet re zse lyem
 81 Re bar ba ra
 82 Édes kö mény
 83 Ga lamb begy sa lá ta
 84 Spa nyol Ar ti csó ka
 85 Zsá zsa
 86 Pa ra di csom
 87 Ubor ka
 88 To jás gyü mölcs
 89 Tök (ki vé ve olaj tök mag)
 90 Cuk ki ni
 91 Pap ri ka
 92 Sár ga ré pa
 93 Fok hagy ma
 94 Vö rös hagy ma
 95 Li la hagy ma
 96 Cék la
 97 Fe ke te gyö kér
 98 Me té lõ hagy ma
 99 Re tek
100 Tor ma
101 Zöld bor só
102 Cu kor bor só
103 Fu tó bab
104 Szá raz bab
105 Zöld bab
106 Pat to gat ni  való ku ko ri ca
107 Cse me ge ku ko ri ca
108 Dinnye
109 Föl di eper (sza mó ca)
110 Ri biz li
111 Mál na
112 Pisz ke
113 Sze der
114 Yos ta (rikö)
115 Ter mesz tett bo dza

7. ka te gó ria: Fó li ás és üveg há zi nö vé nyek (0,05 ha)

187 Fó li ás és üveg há zi nö vé nyek

8. ka te gó ria: Aro más, gyógy-, fû szer nö vé nyek (0,05 ha)

161 Fû szer pap ri ka
162 An gyal gyö kér
163 Ka mil la
164 Édes kö mény
165 Di gi ta lis
166 Tár nics
167 Izsóp
168 Jáz min
169 Le ven du la
170 Ma jo ran na
171 Men ta
172 Me téng
173 Psyl li um
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174 Sáf rány
175 Kö röm vi rág
176 Macs ka gyö kér fû
177 Tár kony
178 Kony ha kö mény
179 Cit rom fû
180 Ba zsa li kom
181 Roz ma ring
182 Les tyán
183 Szö szös ökör fark kó ró
184 Anya rozs
185 Ka por
186 Egyéb aro más és fû szer nö vé nyek

9. ka te gó ria: Ve tõ mag vak (ve tõ mag cél já ból tör té nõ
ter mesz tés) 0,5 ha

212 Ken der (ve tõ mag cél ra)
213 Rost len (ve tõ mag cél ra)
214 Eb tip pan (ve tõ mag cél ra)
215 Óri ás tip pan (ve tõ mag cél ra)
216 Fe hér tip pan (ve tõ mag cél ra)
217 Cér na tip pan (ve tõ mag cél ra)
218 Fran cia per je (ve tõ mag cél ra)
219 Cso mós ebír (ve tõ mag cél ra)
220 Nád ké pû csen kesz (ve tõ mag cél ra)
221 Juh csen kesz (ve tõ mag cél ra)
222 Réti csen kesz (ve tõ mag cél ra)
223 Vö rös csen kesz (ve tõ mag cél ra)
224 Csen kesz per je (ve tõ mag cél ra)
225 Olasz per je (ve tõ mag cél ra)
226 An gol per je (ve tõ mag cél ra)
227 Hib rid per je (ve tõ mag cél ra)
228 Gu mós ko mó csin (ve tõ mag cél ra)
229 Réti ko mó csin (ve tõ mag cél ra)
230 Li ge ti per je (ve tõ mag cél ra)
231 Réti per je (ve tõ mag cél ra)
232 Mo csá ri per je (ve tõ mag cél ra
233 So vány per je (ve tõ mag cél ra)
234 Ko ro nás bal ta vi rág (ve tõ mag cél ra)
235 Kom lós lu cer na (ve tõ mag cél ra)
236 Ta kar mány lu cer na (ve tõ mag cél ra)
237 Ta kar mány bal ta cím (ve tõ mag cél ra)
238 Ale xand ri ai here (ve tõ mag cél ra)
239 Korcs v. svéd he re (ve tõ mag cél ra)
240 Bí bor he re (ve tõ mag cél ra)
241 Vö rös here (ve tõ mag cél ra)
242 Fe hér here (ve tõ mag cél ra
243 Lódi ló he re (ve tõ mag cél ra)
244 Fo nák ló he re (ve tõ mag cél ra)
245 Szö szös bük köny (ve tõ mag cél ra)

10. ka te gó ria: Vi rá gok és dísz nö vé nyek

188 Vi rá gok és dísz nö vé nyek (ki vé ve ker té sze tek)

b) ál lat te nyész té si ága zat ese tén, – a tárgy évet meg -
elõzõ 4 év so rán az ügy fél ál tal nem te nyész tett vagy tar -
tott – új ha szon ál lat faj te nyész té sé nek, tar tá sá nak elindí -
tása, leg alább 5 ál lat egy ség nek megfelelõ méretben,

c) az er dé sze ti ha tó ság ál tal az ügy fél új er dõ gaz dál ko -
dó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vétele esetén.”

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
93/2007. (XII. 18.) KvVM

rendelete

a zajkibocsátási határértékek megállapításának,
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenõrzésének

módjáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  § (8) be kez dés m) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – az egész ség ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já -
ró egész ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

(1) Üze mi és sza bad idõs zaj for rás zaj ki bo csá tá si ha tár -
ér té két (a továb biak ban: zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték) az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott mó don a zaj for rás
ha tás te rü le té re kell megállapítani.

(2) Azok ra a zaj tól vé den dõ épü le tek re, ame lye ket csak
bi zo nyos nap szak ban vagy sze zo ná li san hasz nál nak, csak
a hasz ná lat idõ tar ta má ra kell zaj ki bo csá tá si határértéket
megállapítani.

(3) Az üze mi lé te sít mény zaj ki bo csá tá sát a rend sze re -
sen (éven te leg alább ti zen két al ka lom mal) elõ for du ló leg -
na gyobb kör nye ze ti zaj ki bo csá tá sú üze me lé si állapot
alapján kell értékelni.

(4) A zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket meg ál la pí tó ha tá ro zat -
nak tar tal maz nia kell:

a) a ren del ke zõ rész ben:
aa) a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték mér té két kü lön az éj je li

és a nap pa li idõszakra,
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ab) a zaj for rás köz vet len ha tás te rü le tén el he lyez ke dõ,
zaj tól vé den dõ te rü le tek hely raj zi szá mát, a vé den dõ épü -
le tek címét, valamint

ac) a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték tel je sü lé sé nek pon tos
he lyét;

b) az in dok lás ban:
ba) a zaj for rás ha tás te rü le tén ta lál ha tó vé den dõ te rü le -

tek te le pü lés ren de zé si terv sze rin ti besorolását, valamint
bb) a zaj for rás ha tás te rü le tén el he lyez ke dõ épü le tek

Épít mény jegy zék sze rin ti besorolását.

2.  §

(1) A zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sa irán ti ké -
rel met a 2. szá mú mel lék let sze rin ti ûr la pon kell benyúj -
tani.

(2) Amennyi ben kü lön jog sza bály vagy a kör nye zet vé -
del mi ha tó ság elõ írása ér tel mé ben a zaj for rás ha tás te rü le -
tét mé rés sel vagy szá mí tás sal kell meg ha tá roz ni és a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság nál még nem áll ren del ke zés re, a
zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell:

a) a ter ve zett ál la po tot meg elõ zõ hát tér ter he lés mér té -
ké re irá nyu ló vizs gá lat ered mé nye it, valamint

b) a ha tás te rü let szá mí tá sá ra vo nat ko zó ered mé nye ket.

3.  §

A zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sa után min den
olyan, az üze mi és sza bad idõs zaj for rás te rü le tén be kö vet -
ke zõ vál to zást, amely a ha tár ér ték mér té két és tel je sü lé sét
be fo lyá sol ja, a zaj for rás üze mel te tõ je a 3. szá mú mel lék let
sze rin ti be je len tõ la pon kö te les be je len te ni a környezet -
védelmi ha tó ság nak.

4.  §

(1) Az üze mi és sza bad idõs lé te sít mény zaj ki bo csá tá sá -
nak, il let ve a zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ke tel je sü lé sé nek el -
len õr zé sé re vo nat ko zó vizs gá lat mód sze rét e ren de let
4. szá mú mel lék le te tartalmazza.

(2) Vo na las köz le ke dé si zaj for rás ki bo csá tá sát, az et tõl
szár ma zó ter he lést a stra té gi ai zaj tér ké pek, va la mint az in -
téz ke dé si ter vek ké szí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
25/2004. (XII. 20.) KvVM ren de let 2., 3., 4., 5. szá mú mel -
lék le té ben meg adott mé ré si, szá mí tá si mód szer rel kell
meg ha tá roz ni az zal az el té rés sel, hogy a vég ered ményt
LAM zaj mu ta tó ban a zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek
meg ál la pí tá sá ról  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott meg -
íté lé si hely re kell meg ad ni.

(3) A rez gés ter he lé si ha tár ér té kek el len õr zé sét az
MSZ 18163-2:1998 szá mú szab vány alap ján vagy az zal

egyen ér té kû ered ményt adó mé ré si mód szer rel kell el vé -
gez ni.

(4) A lé gi köz le ke dé si zaj mé ré sét az MSZ 13-
183-3:1992 szá mú, il let ve az MSZ 13-183-4:1992 szá mú
szab vány alap ján vagy az zal egyen ér té kû ered ményt adó
mé ré si mód szer rel kell el vé gez ni.

(5) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szá mí tá si
és mé ré si mód szer tõl el té rõ mód szer csak ab ban az eset ben 
al kal maz ha tó, ha az pon to sabb ered ményt ad és a mé rést,
il let ve szá mí tást végzõ ezt bizonyítja.

5.  §

(1) Jog ha tás sal járó zaj mé rés csak hi te le sí tett és 1. pon -
tos sá gi osz tá lyú zaj mé rõ mû szer rel végezhetõ.

(2) Jog ha tás sal járó zaj mé rés rõl, il let ve rez gés mé rés rõl
mé ré si jegy zõ köny vet kell készíteni.

(3) Az üze mi és sza bad idõs zaj for rá sok ra vo nat ko zó
mé ré si jegy zõ könyv tar tal mi kö ve tel mé nye it az 5. szá mú
mel lék let tartalmazza.

(4) A köz le ke dé si zaj for rá sok mé ré si jegy zõ köny vét a
stra té gi ai zaj tér ké pek, va la mint az in téz ke dé si ter vek ké -
szí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 25/2004. (XII. 20.)
KvVM ren de let 3. szá mú mel lék let 6. pont ja, il let ve 5. szá -
mú mel lék let 6. pont ja sze rin ti tar ta lom mal kell elkészí -
teni.

(5) A rez gés mé rés rõl ké szült mé ré si jegy zõ könyv tar tal -
mi kö ve tel mé nye it a 6. szá mú mel lék let tartalmazza.

6.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá sok ban kell
alkalmazni.

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

1. számú melléklet
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

A zajkibocsátási határérték megállapításának
módszere

A zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sa

A zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket (LKH) a kö vet ke zõk sze rint 
kell meg ha tá roz ni.
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1. Üze mi és sza bad idõs zaj for rás zaj ki bo csá tá si ha tár -
ér té ke meg egye zik a zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek
meg ál la pí tá sá ról  szóló jog sza bály sze rin ti zaj ter he lé si ha -
tár ér ték kel, ha köz vet len ha tás te rü le te nem áll fe dés ben
más üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás köz vet len ha tás te rü -
le té vel.

LKH = LTH

ahol

LTH = a zaj tól vé den dõ te rü le ten a zaj- és rez gés ter he -
lé si ha tár ér té kek meg ál la pí tá sá ról  szóló jog sza -
bály sze rin ti zaj ter he lé si határérték,

2. Ha több, zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték kel még nem ren -
del ke zõ üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás ha tár te rü le te fe -
dés ben áll, ak kor a zaj ki bo csá tá si ha tár ér té két az aláb bi
kép let se gí tés égé vel kell meg ál la pí ta ni:

LKH = LTH – KN dB,

ahol

KN = 10 lg N, de leg fel jebb 5 dB, ahol

N = azon üze mi vagy sza bad idõs zaj for rá sok szá -
ma, be le ért ve az el já rás tár gyát ké pe zõ zaj for -
rást is, ame lyek köz vet len ha tás te rü le te a üze mi
vagy sza bad idõs zaj for rás köz vet len hatás -
területével fedésben áll.

3. Amennyi ben ha tár ér ték kel ren del ke zõ üze mi vagy
sza bad idõs zaj for rás ha tás te rü le te fe dés ben áll a zaj ki bo -
csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sa irán ti ké re lem tár gyát ké -
pe zõ üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás sal, a ké rel me zõ ré -
szé re meg ál la pí tott ha tár ér ték:

LKH = LTH – 5 dB

4. A 2. és a 3. pont sze rin ti szá mí tá si mód szer tõl ab ban
az eset ben kell el tér ni, ha va la mennyi érin tett üze mi vagy
sza bad idõs zaj for rás üze mel te tõ je kö zös ké rel met nyújt be
a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sá ra vagy mó do sí -
tá sá ra, és ab ban szám sze rû en meg je lö lik az egyes üze mel -
te tõk ál tal kért zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket. A zaj ki bo csá tá -
si ha tár ér té ket eb ben az est ben úgy kell meg ál la pí ta ni,
hogy a zaj for rá sok tól szár ma zó együt tes zaj ter he lés ne ha -
lad ja meg a 2., il let ve a 3. pont sze rint meg ál la pít ha tó zaj -
ki bo csá tá si ha tár ér té kek összegét.
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2. számú melléklet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

KÉRELEM

Üzemi, szabadidõs létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására

A .............................................................................................................., mint I. fokú kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re.

A.............................................sz. ren de let ...................................alap ján ké rem a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá -
sát az alább meg ne ve zett üze mi, sza bad idõs* zaj for rás ra.

1. A ké rel me zõ (üze mel te tõ)
neve:
KSH szá ma:
szék he lye:
ügy in té zõ neve:
te le fon szá ma:
KÜJ szám:

2. Üze mi, sza bad idõs zaj for rás, amely re a zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket meg kell ál la pí ta ni:
meg ne ve zé se:
címe:
te lep hely EOV ko or di ná tái:
KTJ szá ma:

3. A ké re lem in do ka*:
a) új üze mi, sza bad idõs zaj for rás lé te sí té se,
b) az üze me lés köz ben be kö vet ke zett vál to zá sok  miatt a ha tás te rü let és ez zel együtt a vé den dõ te rü le tek, épü le tek

meg vál toz tak,



c) a te le pü lés ren de zé si terv ben be kö vet ke zett vál to zá sok  miatt a vé den dõ te rü le tek, épü le tek köre meg vál to zott,

d) a te le pü lés ren de zé si terv ben be kö vet ke zett vál to zá sok  miatt a vé den dõ te rü le tek, épü le tek zaj vé del mi be so ro lá sa
meg vál to zott,

e) üze mel te tõ sze mély ben vál to zás kö vet ke zett be,

f) egyéb: ........................................................................................................................................................................

4. A zaj for rás (a ter ve zett, il let ve a meg lé võ lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség, al kal ma zott tech no ló gia, hely hez
kö tött vagy moz gó be ren de zés, üze mi, sza bad idõs zaj for rás nak mi nõ sü lõ te vé keny ség) rö vid le írá sa, is mer te té se:

5. Az üze mi, sza bad idõs zaj for rás mû kö dé si rend je:

a) Mû szak vagy nyit vatar tá si, mû kö dé si idõ

Tech no ló gia el ne ve zé se Zaj for rás jele Zaj for rás el ne ve zé se
A zaj for rás mû kö dé si

he lye

Zaj for rás mû kö dé si ide je

nap pal 
-tól, -ig

éjjel
-tól, -ig

* A meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó!

b) Sze zo ná lis (nyá ri, téli vagy más) mû kö dé si rend:

c) Nem rend sze re sen mû kö dõ zaj for rá sok ra vo nat ko zó ada tok (pl. szük ség áram for rá sok)

Tech no ló gia el ne ve zé se Zaj for rás jele Zaj for rás el ne ve zé se A zaj for rás mû kö dé si he lye
Zaj for rás mû kö dé si ide je

(h/év)

6. A zaj for rás ha tás te rü le tén el he lyez ke dõ in gat la nok fel so ro lá sa:

In gat lan hely raj zi szá ma Köz te rü let el ne ve zé se Ház szám
A vé den dõ épü let Épít mény jegy zék

sze rin ti be so ro lá sa

A ké re lem ben kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt:......................................

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

cég sze rû alá írás
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3. számú melléklet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

JELENTÉS
üzemi, szabadidõs zajforrás* zajkibocsátásának megváltozásáról

A .............................................................................................................., mint I. fokú kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re.

A.............................................szá mú ren de let .............................alap ján be je len tem, hogy az alább meg je lölt üze mi,
sza bad idõs zaj for rás mû kö dé si te rü le tén – a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sát köve tõen – a ha tár ér ték mér té ke és
tel je sü lé se tekintetében változás következett be.

1. A be je len tõ (üze mel te tõ)
neve:
KSH szá ma:
szék he lye:
ügy in té zõ neve:
te le fon szá ma:
KÜJ szám:

2. Az üze mi, sza bad idõs zaj for rás (ahol a vál to zás tör tént)
meg ne ve zé se:
címe:
EOV ko or di ná tá ja:
KTJ azo no sí tó szá ma:

3. A zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket meg ál la pí tó ha tá ro zat (ha volt II. fokú ha tá ro zat, úgy an nak is) szá ma és kel te:

4. A vál to zás idõ pont ja:

5. A vál to zás oka**:
a) új zaj for rás (üzem rész, gép, han go sí tó be ren de zés stb.) üzem be he lye zé se,
b) új za jos vagy a ko ráb bi nál za jo sabb te vé keny ség kez dé se,
c) zaj for rás cse ré je za jo sabb ra,
d) zaj for rás át he lye zé se,
e) a te lek ha tá ron, il let ve azon be lül a zaj ter je dé sét be fo lyá so ló vál toz ta tá sok (épü let bon tás, -épí tés, te rep ren de zés

stb.),
f) a mû szak vagy mû kö dé si idõ meg vál to zá sa,
g) egyéb vál to zás: 

6. A vál to zás rész le te sebb le írá sa:

A be je len tés ben kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt: ........................................................

..........................................
cég sze rû alá írás

A be je len tés hez mel lé kel ni kell (ha van) a vál to zás elõt ti és a vál to zást kö ve tõ zaj ki bo csá tás vizs gá la ti ered mé nyét és a 
vizs gá lat ról készült szakvéleményt.

 * A meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó.
** A meg fe le lõ(k) alá hú zan dó(k).
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4. számú melléklet 
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

Az üzemi, szabadidõs és építési zajforrás
zajkibocsátásának ellenõrzési 

(vizsgálati és értékelési) módszere

1. A vizs gá lat elõ ké szí té se

1.1. A mé rés sel vizs gált te rü let ki je lö lé se
A mé rés sel vizs gált te rü let a zaj for rás ha tás te rü le tén be -

lül el he lyez ke dõ terület.
A mé rés sel vizs gált te rü let annyi rész te rü let re osz lik,

ahány szor meg vál to zik a zaj for rás zaj ki bo csá tá si ha tár ér -
té ke a 2.  § (1) be kez dé se sze rint, il let ve ahány kü lön ál ló
zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték ke rült a kör nye zet vé del mi ha tó -
ság ál tal meg ál la pí tás ra.

1.2. A mé ré si pon tok ki je lö lé se a mé rés sel vizs gált te -
rü le ten

A mé ré si pon to kat a zaj tól vé den dõ te rü let zaj ki bo csá tá -
si ha tár ér ték meg tar tá si kö te le zés ha tá lya alá esõ részén
kell kijelölni.

A mé ré si pon tok szá mát a vizs gá lat cél já nak meg fele -
lõen (üze mi lé te sít mény zaj ki bo csá tá sá nak meg ha tá ro zá -
sa, ér té ke lé se, a kör nye zet vé del mi ha tó ság ál tal meg ál la pí -
tott zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték tel je sü lé sé nek el len õr zé se)
kell meg vá lasz ta ni, de a vizs gá lat cél já tól füg get le nül leg -
alább annyi mé ré si pon tot kell ki je löl ni, hogy a kri ti kus
pont min den egyes rész te rü le ten ki vá laszt ha tó legyen.

Kri ti kus pont: a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg tar tá si
kö te le zés ha tá lya alá esõ te rü let (rész te rü let) azon meg íté -
lé si pont ja, ahol a vizs gált üze mi, il let ve sza bad idõs zaj -
for rás ki bo csá tá sá tól eredõ megítélési szint a legnagyobb.

1.3. Ki egé szí tõ mé ré si pon tok
Ha a vizs gált zaj for rás mû kö dé si kö rül mé nye i nek eset -

le ges ké sõb bi iga zo lá sa szük sé ges sé te szi (pél dá ul szó ra -
ko zó he lyek vagy más, az üze mel te tõ ál tal be fo lyá sol ha tó
zaj ki bo csá tá sú lé te sít mé nyek zaj ki bo csá tá sá nak vizs gá la -
ta kor) ki egé szí tõ mé ré si pont je löl he tõ ki a lé te sít mény
meg ha tá ro zó zaj for rá sa ál tal kel tett zaj el len õr zé sé re, il let -
ve do ku men tá lá sá ra al kal mas, a vizs gá la tot vég zõk ál tal
meg ha tá ro zott helyen.

1.4. Az üze mi lé te sít mény mû kö dé si kö rül mé nyé nek
meg vá lasz tá sa

A zaj for rás vizs gá la tát e ren de let 1.  § (3) be kez dé se sze -
rin ti rend sze re sen elõ for du ló, leg ked ve zõt le nebb üze me -
lé si ál la pot ban vagy ilyen üze me lé si ál la pot szá mí tás ba
vételével kell elvégezni.

Ha a lé te sít mény, il let ve an nak a zaj ki bo csá tást dön tõ en
meg ha tá ro zó zaj for rá sai a meg íté lé si idõ tar tam ban fo lya -
ma to san vagy sza bá lyo zott (meg ha tá ro zott, il let ve meg ha -
tá roz ha tó) mó don sza ka szo san üze mel nek, ak kor a mé rés
el vé gez he tõ az üze mel te tõ sze mé lyes köz re mû kö dé se,
sze mé lyes je len lé te nél kül is. Eb ben az eset ben a mé rés so -

rán vagy – az üze mel te tõ tá vol lé té ben – a mé rést köve tõen, 
az el len õr zõ zaj mé rést vég zõ nyi lat ko za tot kö te les kér ni az 
üze mel te tõ tõl, amely sze rint a mé rés ide je alatt nem for -
dult elõ a szo ká sos tól el té rõ, rend kí vü li üze me lé si, mû kö -
dé si kö rül mény. Vi tás eset ben a mé rést az üze mel te tõ je -
len lé té ben vagy más al ka lom mal, az üze mel te tõ elõ ze tes
ér te sí té se után meg kell ismételni.

Ha a lé te sít mény zaj ki bo csá tá sát dön tõ en meg ha tá ro zó
zaj for rá sok mû kö dé se a te vé keny ség igé nyé nek meg fele -
lõen vál to zik, vagy ha a vizs gá lat idõ tar ta má ban ezek nem
mû köd né nek, ak kor a mé rés el vé gez he tõ az üze mel te tõ
köz re mû kö dé sé vel úgy, hogy a zaj for rá so kat egyen ként
vagy meg ha tá ro zott össze té tel ben mû köd te tik, és a zaj ki -
bo csá tás ra jel lem zõ mennyi sé get az üze mel te tõ nyi lat ko -
za ta alap ján, az 1.  § (3) be kez dé se sze rin ti leg ked ve zõt le -
nebb üze me lé si ál la pot ra ha tá roz zák meg.

Ha az érin tett la kos ság a mû kö dé si kö rül mé nyek rõl el té -
rõ en nyi lat ko zik, ak kor az ér té ke lést en nek meg fele lõen is
el kell vé gez ni, és ezt a jegy zõ könyv ben, szak vé le mény -
ben rögzíteni kell.

Ha a zaj for rás vagy an nak egy ré sze épü let ben he lyez -
ke dik el és ezen épü let nyí lá szá rói nyit ha tók, ak kor azo kat, 
il let ve azok szel lõz te tés re hasz nált ré szét a mé rés alatt
nyit va kell tar ta ni. Vi tás eset ben a mé rést nyi tott és csu kott 
nyí lás zá rók mellett is el kell végezni.

2. A mé rés le foly ta tá sa

A mé rés fo lya mán (a mé rõ be ren de zés ki vá lasz tá sá nál, a 
mé ré si pont és idõ tar tam meg vá lasz tá sá nál, a mé ré si ered -
mé nyek meg ha tá ro zá sá nál, be le ért ve a hát tér ter he lés és a
zaj eset le ges im pul zu sos vagy kes keny sá vú jel le ge  miatt
szük sé ges ki egé szí tõ mé ré si ered mé nye ket is stb.) az
MSZ 18150-1 vo nat ko zó elõ írásai sze rint kell el jár ni.

3. A meg ha tá ro zan dó zaj jel lem zõk

A vizs gá lat ered mé nye ként min den mé ré si pon ton a
vizs gált üze mi lé te sít mény zaj ki bo csá tá sá ra jel lem zõ, az
MSZ 18150-1 elõ írásai sze rin ti LAM meg íté lé si szin tet kell
meg ha tá roz ni.

4. A vizs gá lat ered mé nyé nek ér té ke lé se

A vizs gá la ti ered mé nye ket az üze mi lé te sít mény zaj ki -
bo csá tá si ha tár ér té ké vel kell összehasonlítani.

A zaj ki bo csá tás mi nõ sí té sét a kri ti kus pont ra vonat -
kozó vizs gá la ti ered mény pon tos sá gá tól füg gõ en, az
MSZ 18150-1 vo nat ko zó elõ írásai sze rint kell el vé gez ni.

Meg jegy zés:

Több rész te rü let ese tén az ér té ke lést a rész te rü let kri ti -
kus pont ján meg ha tá ro zott meg íté lé si szint és a rész te rü -
let re vo nat ko zó zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték össze ha son lí tá sa
alap ján is el kell vé gez ni.
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5. számú melléklet 
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

Üzemi vagy szabadidõs zajforrás mérési
jegyzõkönyvének tartalmi követelményei

Jog ha tás sal járó zaj mé rés mé ré si jegy zõ köny vé nek az
aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

 1. a mé rést vég zõ szer ve zet vagy sze mély ne vét és cí -
mét,

 2. a zaj mé rés el vég zé sé re meg bí zást adó szer ve zet
vagy sze mély meg ne ve zé sét és cí mét,

 3. a vizs gált lé te sít mény meg ne ve zé sét és pon tos he -
lyét,

 4. a vizs gá lat cél ját,
 5. a mé rés idõ pont ját,
 6. a vizs gált hely szín rész le tes le írá sát (a vizs gált te rü -

le ten ta lál ha tó vé den dõ és nem vé den dõ épü le tek és épít -
mé nyek fel so ro lá sa és funk ci ó ja, a be nem épí tett te rü le tek
fel so ro lá sa, funk ci ó ja),

 7. a mé ré si pon tok je lét, he lyét, ma gas sá gát és jel le gét 
táb lá za tos for má ban,

 8. a vizs gált te rü le ten el he lyez ke dõ vé den dõ he lyi sé -
gek ren del te té sét,

 9. a zaj tól vé den dõ te rü let ren de zé si terv sze rin ti be so -
ro lá sát,

10. a zaj for rá sok meg ne ve zé sét, he lyét, mû kö dé si
rendjét,

11. a me te o ro ló gi ai kö rül mé nye ket a mé rés ide je alatt
(szél erõs ség, szél irány, hõ mér sék let, csa pa dék vi szo -
nyok),

12. a zaj ter je dé sét be fo lyá so ló té nye zõ ket (nö vény zet,
dom bor za ti vi szo nyok, ár nyé ko lás, talaj minõség),

13. az egyes mé ré sek el vég zé sé nek mód ját,
14. a vizs gá la ti idõt, rész idõ ket és az egyes mé ré sek

idõ pont ja it,
15. a hely szí ni mé ré sek ered mé nye it, ide ért ve az alap -

zaj ra vo nat ko zó mé ré si ered mé nye ket is,
16. a mé ré si ada tok fel dol go zá sá nak mód sze rét, szá mí -

tá si el já rá so kat, rész ered mé nye ket, kor rek ci ós tényezõket,
17. a mé rést be fo lyá so ló eset le ges kö rül mé nye ket,
18. a vizs gá lat ered mé nye it (be le ért ve a zaj bír ság meg -

ala po zá sá hoz szük sé ges adatokat),
19. a mé rés hez hasz nált mû sze rek és be ren de zé sek tí -

pu sát és gyárt má nyát,
20. a zaj mé rõ mû szer pon tos sá gát, hi te le sí té si bi zony -

la tá nak másolatát,
21. egy hely szín raj zot, ame lyen a zaj for rá sok, a vé den -

dõ te rü le tek, épü le tek és azok szint je i nek szá ma, va la mint
a mé ré si pon tok he lye azo no sít ha tó módon fel van
tüntetve,

22. a mé ré si jegy zõ könyv alá írá sá nak dá tu mát,
23. a mé ré sért fe le lõs sze mély ne vét és alá írá sát.

6. számú melléklet
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

Környezeti rezgésforrás mérési jegyzõkönyvének
tartalmi követelményei

A rez gés mé rést do ku men tá ló jegy zõ könyv nek leg alább
a kö vet ke zõ ada to kat kell tartalmaznia:

 1. a mé rést vég zõ szer ve zet vagy sze mély ne vét és cí -
mét,

 2. a mé rés el vég zé sé re meg bí zást adó szer ve zet vagy
sze mély meg ne ve zé sét és cí mét,

 3. a vizs gált rez gés for rás meg ne ve zé sét és pon tos he -
lyét, mû kö dé si rend jét,

 4. a vizs gá lat cél ját,
 5. a mé rés ide jét (dá tum, mé ré si idõ sza kok megjelö -

lése),
 6. a mé ré si pon tok je lét, he lyét táb lá za tos for má ban,
 7. a vizs gált vé den dõ he lyi sé gek ren del te té sét,
 8. a rez gés ter je dé sé nek ada ta it,
 9. az ér zé ke lõ fel erõ sí té sé nek mód ját,
10. a mé rés hez hasz nált mû szer gyár tó ját, tí pu sát, hi te -

le sí té si bi zony la tá nak másolatát,
11. a mû szer be ál lí tá sait a mé rés fo lya mán,
12. a hely szí ni mé ré sek ered mé nye it, a mé rés vég ered -

mé nye it,
13. a mé rést be fo lyá so ló eset le ges kö rül mé nye ket,
14. egy hely szín raj zot, ame lyen a rez gés for rá sok, va la -

mint a mé ré si pon tok he lye azo no sít ha tó mó don fel van
tüntetve,

15. a mé ré si jegy zõ könyv alá írá sá nak dá tu mát,
16. a mé ré sért fe le lõs sze mély ne vét és alá írá sát.

A pénzügyminiszter
25/2007. (XII. 18.) PM

rendelete

az ingatlanértékelõi névjegyzékbe történõ felvételrõl
és a névjegyzék vezetésérõl

A jel zá log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl  szóló
1997. évi XXX. tör vény (a továb biak ban: Jht.) 27.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, va la mint az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör -
vény 67.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel, a 
pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. 
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának g) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben az aláb bi a kat ren de lem el:
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1.  §

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te (a továb -
biak ban: Fel ügye let) gaz dál ko dó szer ve zet [Ptk. 685.  §
c) pont ja] azon ter mé sze tes sze mély al kal ma zott ját, vagy
azt az egyé ni vál lal ko zó szak ér tõt jegy zi be a jelzálog-
 hitelintézeti in gat lan ér té ke lõk rõl ve ze tett név jegy zék be
(a továb biak ban: in gat lan ér ték elõi név jegy zék) ve ze tõ
szak ér tõ ként, aki

a) ag rár, mû sza ki, gaz da sá gi, jogi egye te mi vagy fõ is -
ko lai alap kép zés ben, il le tõ leg ag rár, mû sza ki, gaz da sá gi,
jogi kép zé si te rü let hez tar to zó sza kon alap- vagy mes ter -
kép zés ben szer zett ok le vél lel,

b) az 1994. jú li us 1-jé ig ha tály ban lévõ 8/1990. (II. 1.)
BM ren de let alap ján szer zett kö zép fo kú tan fo lya mi ké pe -
sí tés sel, vagy a 26/2005. (VIII. 5.) TNM ren de let ál tal
meg ha tá ro zott in gat lan va gyon-ér té ke lõ és köz ve tí tõ szak -
ké pe sí tés sel,

c) in gat lan ér té ke lés te rü le tén szer zett leg alább 5 év
szak mai gya kor lat tal, és

d) va la me lyik Eu ró pai Uni ós tag or szág sze mé lyi ta nú -
sít vá nyá val, vagy ehe lyett in gat lan szak ér tõ sza kon, épí tõ -
ipa ri igaz ság ügyi sza kon, vagy in gat lan gaz dál ko dá si sza -
kon szer zett fel sõ fo kú szak kép zett ség gel

egy aránt ren del ke zik.

2.  §

(1) A Fel ügye let gaz dál ko dó szer ve zet nek azt a ter mé -
sze tes sze mély al kal ma zott ját, vagy azt az egyé ni vál lal ko -
zó szak ér tõt jegy zi be az in gat lan ér ték elõi név jegy zék be
szak ér tõ ként, aki

a) épí tõ ipa ri ma gas épí té si tech ni ku si ok le vél lel vagy
érett sé gi bi zo nyít vánnyal,

b) az 1994. jú li us 1-jé ig ha tály ban lévõ 8/1990. (II. 1.)
BM ren de let alap ján szer zett kö zép fo kú tan fo lya mi ké pe -
sí tés sel, vagy a 26/2005. (VIII. 5.) TNM ren de let ál tal
meg ha tá ro zott in gat lan va gyon-ér té ke lõ és köz ve tí tõ szak -
ké pe sí tés sel, és

c) az in gat lan ér té ke lés te rü le tén szer zett leg alább 10 év 
szak mai gya kor lat tal

egy aránt ren del ke zik.

(2) A Fel ügye let azt a gaz dál ko dó szer ve zet ter mé sze tes 
sze mély al kal ma zott ját vagy egyé ni vál lal ko zó szak ér tõt is 
be jegy zi az in gat lan ér ték elõi név jegy zék be szak ér tõ ként,
aki

a) az 1.  § a) pont já ban fel nem so rolt egye te mi vagy fõ -
is ko lai, il le tõ leg alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett ok -
le vél lel, és

b) az in gat lan ér té ke lés te rü le tén szer zett leg alább 10 év 
szak mai gya kor lat tal

ren del ke zik.

3.  §

(1) A Fel ügye let két szin tû név jegy zé ket ve zet. Az I. ka -
te gó ri á ba az 1.  §-ban meg ha tá ro zott sze mé lyek tar toz nak.
E sze mé lyek a ve ze tõ szak ér tõ cím hasz ná la tá ra jo go sul tak 
és te vé keny sé gü ket értékhatár nélkül végezhetik.

(2) A II. ka te gó ri á ba a 2.  §-ban meg ha tá ro zott sze mé -
lyek tar toz nak, akik szak ér tõ cím hasz ná la tá ra jo go sul tak
és net tó 50 mil lió fo rint ér ték ha tá rig vé gez he tik te vé keny -
sé gü ket.

4.  §

A szak mai gya kor lat iga zo lá sá nál az in gat lan ér té ke lés
te rü le tén el töl tött idõt le het figye lembe ven ni. En nek iga -
zo lá sa olyan do ku men tum mal (pl. mun kál ta tói iga zo lás,
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ról  szóló szer -
zõ dés, meg bí zá si szer zõ dés, vál lal ko zá si szer zõ dés) tör -
tén het, amely bõl hi telt ér dem lõ en meg ál la pít ha tó az in gat -
lan ér té ke lés te rén szer zett jár tas ság.

5.  §

(1) Az in gat lan ér té ke lõ a nyil ván tar tás ba vé tel re irá -
nyuló el já rá sért igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kö te les fi zet -
ni, amely nek összege tízezer forint.

(2) A név jegy zék be tör té nõ fel vé tel irán ti ké re lem hez
mel lé kel ni kell:

a) há rom hó nap nál nem ré geb bi ere de ti er köl csi bi zo -
nyít ványt vagy an nak hi te le sí tett másolatát,

b) az is ko lai vég zett sé get, szak mai ké pe sí tést iga zo ló
ok má nyok hi te les másolatát,

c) az elõ írt szak mai gya kor lat meg lé tét ta nú sí tó iga zo -
lást,

d) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol -
gál ta tá si díj meg fi ze té sét iga zo ló dokumentumot,

e) a mun kál ta tó nak – egyé ni vál lal ko zó ki vé te lé vel – a
név jegy zék be való be jegy zés tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó
nyi lat ko za tát.

(3) A ké re lem ben meg kell je löl ni, hogy az ve ze tõ szak -
ér tõi vagy szak ér tõi be jegy zés re irányul-e.

(4) A név jegy zék be be jegy zett szak ér tõ kö te les a Fel -
ügye let nek ha la dék ta la nul be je len te ni, ha a név jegy zék -
ben sze rep lõ ada ta i ban vál to zás áll be, va la mint ha a név -
jegy zék be vé tel re vo nat ko zó fel té te lek va la me lyi ké nek
már nem fe lel meg.

(5) A név jegy zék bõl a Jht. 3.  §-ának (9) be kez dé sé ben
fog lal ta kon kí vül tö röl ni kell azt a ter mé sze tes sze mélyt is, 
aki va la me lyik e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té tel nek
már nem fe lel meg.
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6.  §

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

(2) 2010. de cem ber 31-éig nem szük sé ges az 1.  §
d) pont já ban meg ha tá ro zott szak kép zett sé gek va la me lyi -
ké nek vagy va la me lyik Eu ró pai Uni ós tag or szág sze mé lyi
ta nú sít vá nyá nak iga zo lá sa az in gat lan ér ték elõi név jegy ék -
be ve ze tõ szak ér tõ ként tör té nõ fel vé tel hez, ha az in gat lan -
ér té ke lõ leg alább 5 év in gat lan ér ték elõi szak mai gya kor -
lat tal ren del ke zik, fel té ve, hogy eb bõl há rom évig pénz -
ügyi in téz mé nyek ré szé re vég zett in gat lan ér té ke lést.

(3) Amennyi ben 2010. de cem ber 31-éig a (2) be kez dés
alap ján be jegy zett ér té ke lõ nem iga zol ja az 1.  § d) pont já -
ban meg ha tá ro zott szak kép zett ség egyi ké nek vagy va la -
me lyik Eu ró pai Uni ós tag or szág sze mé lyi ta nú sít vá nyá nak 
meg szer zé sét, a Fel ügye let 2011. ja nu ár 1-jei ha tállyal tör -
li a ve ze tõ szak ér tõ ket tar tal ma zó név jegy zék bõl.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A pénzügyminiszter, 
valamint az önkormányzati 
és területfejlesztési miniszter
26/2007. (XII. 18.) PM–ÖTM

együttes rendelete

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi
társulásokat 2006. évben egyes központi költségvetési

kapcsolatokból megilletõ forrásokról  szóló
4/2006. (I. 26.) PM–BM együttes rendelet

végrehajtásáról*

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé nek vég -
re haj tá sá ról  szóló 2007. évi CXXVIII. tör vény 7.  §
(1)–(2), (5)–(10), (12) be kez dé se i ben ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ben és az ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ben a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A he lyi ön kor mány za to kat és a több cé lú kis tér sé gi tár -
su lá so kat 2006. év ben egyes köz pon ti költ ség ve té si kap -
cso la tok ból meg il le tõ for rá sok ról  szóló 4/2006. (I. 26.)
PM–BM együt tes ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le te alap -
ján a he lyi ön kor mány za tok fel ada ta i nak el lá tá sá hoz nyúj -
tott nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok és nor ma tív ré sze se dé -
sû át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó, va la mint a nor ma -
tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok ön kor mány za ton -
ként és jog cí men ként rész le te zett el szá mo lá sát az 1. szá mú 
mel lék let tar tal maz za.

2.  §

A nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok, a nor ma tív kö tött
fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok el szá mo lá sa alap ján meg ál la -
pí tott jog ta la nul igény be vett összeg tör vény ben meg ha tá -
ro zott mér té két meg ha la dó tá mo ga tás után tel je sí ten dõ ön -
kor mány za ti ka mat fi ze té si kö te le zett sé ge ket a 2. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

3.  §

Az Ál la mi Szám ve võ szék ál tal fel tárt, a he lyi ön kor -
mány za tok ré szé rõl a 2006. év ben jo go su lat la nul igény be
vett, va la mint az õket több let ként meg il le tõ nor ma tív
 állami hoz zá já ru lá sok és nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú
támo gatások ön kor mány za ton ként rész le te zett össze ge it a
3. és 4. szá mú mel lék let tar tal maz za.

4.  §

A köz pon to sí tott elõ irány za tok, az egyes jövedelem -
pótló tá mo ga tá sok ki egé szí té se és az ön kor mány za tok
 által szer ve zett köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sá nak, va -
la mint a szín há zi tá mo ga tá sok ön kor mány za ton kén ti el -
szá mo lá sát – fi gye lem mel az Ál la mi Szám ve võ szék meg -
ál la pí tá sa i ra – az 5. és 6. szá mú mel lék let tar tal maz za.

5.  §

A jö ve de lem kü lönb ség-mér sék lés szá mí tá sa so rán va -
lo ri zált ipar ûzé si adó be vé te lü ket csök ken tõ ön kor mány za -
tok tel jes kö rû el szá mo lá sát az Ál la mi Szám ve võ szék
vizs gálata alap ján a 7. és 8. szá mú mel lék let tar tal maz za.

6.  §

Az ön kor mány za tok jö ve de lem dif fe ren ci á ló dás-mér -
sék lés el szá mo lá sát – a be ru há zá sok után visszaigényel -
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hetõ össze gek re vo nat ko zó an –, fi gye lem mel az Ál la mi
Szám ve võ szék meg ál la pí tá sa i ra, a 9. és 10. szá mú mel lék -
let tar tal maz za.

7.  §

A me gyei ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott in téz mé -
nyek ben el lá tot tak után járó sze mé lyi jö ve de lem adó ki -
egé szí tés el szá mo lá sá ban az Ál la mi Szám ve võ szék ál tal
fel tárt el té ré se ket a 11. szá mú mel lék let tar tal maz za.

8.  §

A 2005. de cem ber 31-én fel adat tal ter helt nor ma tív,
 kötött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok és a köz pon to sí tott elõ -
irány za tok fel nem hasz nált össze ge i nek el szá mo lá sát
–  figyelemmel az Ál la mi Szám ve võ szék megállapítá -
saira – a 12. és 13. szá mú mel lék let tar tal maz za.

9.  §

A 2006. évi be szá mo ló alap ján az ön hi bá ju kon kí vül
hát rá nyos hely zet ben lévõ he lyi ön kor mány za tok tá mo ga -
tá sá nak el szá mo lá sát a 14. szá mú mel lék let tar tal maz za.

10.  §

Az Ál la mi Szám ve võ szék ál tal 2006. év ben fel tárt, a
 helyi ön kor mány za tok ré szé rõl jog ta la nul igény be vett
cím zett és cél tá mo ga tá sok, cél jel le gû de cent ra li zált tá mo -
ga tá sok, va la mint a Ba la to ni Fej lesz té si Ta nács ál tal nyúj -
tott tá mo ga tás vissza fi ze té si kö te le zett sé ge i nek ön kor -
mány za tok sze rin ti rész le te zé sét a 15., 16. és 17. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

11.  §

Az 1000 fo rin ton alu li össze gek nem ké pe zik vissza -
fizetési kö te le zett ség tár gyát, va la mint a Kincs tár sem
utal ja át a pót ló la go san meg ál la pí tott 1000 fo rint alat ti
hoz zá já ru lást és tá mo ga tást.

12.  §

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

Dr. Ve res Já nos s. k., Baj nai Gor don s. k.,
pénz ügy mi nisz ter ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si

mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
299/2007. (XII. 18.) KE

határozata

rektori megbízásról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban meg -
állapított jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100.  § a) pont ja alap ján, az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter ja vas la tá ra a Bu da pes ti Cor vi nus
Egye te men dr. Mé szá ros Ta más egye te mi ta nárt – 2008.
ja nu ár 1-jé tõl 2011. de cem ber 31-éig ter je dõ idõ tar tam ra – 
meg bí zom a rek to ri fel ada tok el lá tá sá val.

Bu da pest, 2007. de cem ber 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. december 13.

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

KEH ügy szám: V-2/5165/2007.

A Köztársasági Elnök
300/2007. (XII. 18.) KE

határozata

egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban meg -
állapított jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005.
évi CXXXIX. tör vény 100.  §-ának b) pont ja alap ján, az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ternek – a fenn tar tó val egyet -
ér tés ben tett – javaslatára

dr. Botz La jost, a Pé csi Tu do mány egye tem egye te mi
do cen sét,

dr. Brydl End rét, a Szent Ist ván Egye tem egye te mi do -
cen sét,
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dr. Fel föl di Jó zse fet, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
egye te mi docensét,

Got hár Pé tert, a Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem
egye te mi ad junk tu sát,

dr. Gör gé nyi Ilo nát, a Mis kol ci Egye tem egye te mi do -
cen sét,

dr. Héjj And re ast, a Pé csi Tu do mány egye tem tu do má -
nyos ta nács adó ját,

dr. Hor váth Lász lót, a Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la fõ is -
ko lai tanárát,

dr. Já no si Zol tánt, a Nyír egy há zi Fõ is ko la fõ is ko lai
tanárát,

dr. Kar dos Gá bort, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem egye te mi do cen sét,

dr. Ne mes Pé tert, a Szent Ist ván Egye tem egye te mi do -
cen sét,

dr. Skrabs ki Ár pá dot, az Apor Vil mos Ka to li kus Fõ is -
ko la fõ is ko lai tanárát,

dr. Sza bó Ti bort, a Sze ge di Tu do mány egye tem fõ is ko -
lai tanárát,

dr. Szen di Zol tánt, a Pé csi Tu do mány egye tem egye te mi
do cen sét és

dr. Szent pé te ry Zsol tot, a Szent Ist ván Egye tem egye te -
mi do cen sét

2007. de cem ber 15. nap já val ki ne ve zem egye te mi ta -
nár rá.

Bu da pest, 2007. de cem ber 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 13.

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

KEH ügy szám: V-2/5164/2007.

A Köztársasági Elnök
301/2007. (XII. 18.) KE

határozata

egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban meg -
állapított jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100.  §-ának b) pont ja alap ján, az ok ta -
tá si és kul tu rá lis miniszter javaslatára

dr. Hell Ju di tot, a Mis kol ci Egye tem egye te mi do cen sét,
dr. Hor váth Zol tánt, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -

tem egye te mi do cen sét,

dr. Kol tai Dé nest, a Pé csi Tu do mány egye tem egye te mi
do cen sét,

dr. Sár kány Ist vánt, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la fõ is ko lai ta -
ná rát,

dr. Szán tó Zol tánt, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. Vaj da Zsu zsát, a Mis kol ci Egye tem egye te mi do cen -
sét és

dr. Vass Mik lóst, a Nyír egy há zi Fõ is ko la fõ is ko lai ta ná rát

2008. ja nu ár 1. nap já val ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

Bu da pest, 2007. de cem ber 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 13.

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

KEH ügy szám: V-2/5166/2007.

A Köztársasági Elnök
302/2007. (XII. 18.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

a 2007. évi Moto GP Vi lág baj nok sá gon el ért sport ág tör -
té ne ti si ke ré ért, ed di gi sport pá lya fu tá sa elismeréseként

Tal má csi Gá bor nak, mo tor ver seny zõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. de cem ber 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/5236/2007.
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A Köztársasági Elnök
303/2007. (XII. 18.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

az Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség meg ala kí tá sá ban és
mû köd te té sé ben vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé ge
elismeréseként

dr. Tú rós And rás nak, az Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség
el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. de cem ber 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/5237/2007.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
7/2007. (MK 177.) MSZH

k ö z l e m é n y e

a 2007. évi „Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíjasok” kiállításon bemutatásra kerülõ

találmányok, védjegyek, formatervezési és használati
minták kiállítási kedvezményérõl, illetve kiállítási

elsõbbségérõl

Az 1995. évi XXXIII. tör vény 3.  §-ának b) pont ja, az
1997. évi XI. tör vény 53.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja, a
2001. évi XLVIII. tör vény 40.  §-a (1) be kez dé sé nek

c) pont ja és az 1991. évi XXXVIII. tör vény 36.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján köz zé te szem, hogy a 2008. feb ru ár
hó 29. és már ci us hó 16. nap ja kö zött Bu da pes ten, az Ipar -
mû vé sze ti Mú ze um ban meg ren de zen dõ, a 2007. évi
„Moholy- Nagy Lász ló For ma ter ve zé si Ösz tön dí ja sok” ki -
ál lí tá son be mu ta tás ra ke rü lõ ta lál má nyo kat, véd je gye ket,
for ma ter ve zé si és hasz ná la ti min tá kat az em lí tett jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott ki ál lí tá si ked vez mény, il let ve ki -
állítási el sõbb ség il le ti meg.

Dr. Ben dzsel Mik lós s. k.,
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
8/2007. (MK 177.) MSZH

k ö z l e m é n y e

egyes 2008. évi kiállításokon bemutatásra kerülõ
találmányok, védjegyek, formatervezési és használati

minták kiállítási kedvezményérõl, illetve kiállítási
elsõbbségérõl

Az 1995. évi XXXIII. tör vény 3.  §-ának b) pont ja, az
1997. évi XI. tör vény 53.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja, a
2001. évi XLVIII. tör vény 40.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja és az 1991. évi XXXVIII. tör vény 36.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján köz zé te szem, hogy

– a 2008. ja nu ár hó 23. és 26. nap jai kö zött Bu da pes ten
meg ren de zen dõ „AGRO+MASHEXPO” Nem zet kö zi
 mezõgazdasági és me zõ gép ki ál lí tá son, a „SZÕLÉSZET
ÉS PINCÉSZET” szak ki ál lí tá son és a „MAGYAR KERT” 
szakkiállításon,

– a 2008. feb ru ár hó 3. és 5. nap jai kö zött Bu da pes ten
meg ren de zen dõ „UKBA” Nem zet kö zi cuk rá sza ti, sü tõ -
ipa ri és gaszt ro nó mi ai szakkiállításon,

– a 2008. feb ru ár hó 14. és 17. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „BUDAPEST BOAT SHOW” Nem -
zet kö zi ha jó ki ál lí tá son és a „KARAVÁN SZALON”
Nem zet kö zi kem ping és karaván kiállításon,

– a 2008. feb ru ár hó 19. és 22. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „LABORTECHNIKA” ki ál lí tá son,

– a 2008. feb ru ár hó 28. és már ci us hó 2. nap jai kö zött
Bu da pes ten meg ren de zen dõ „UTAZÁS” Nem zet kö zi ide -
gen for gal mi ki ál lí tá son és a „KARÁT” Nem zet kö zi ék -
szer, drá ga kõ, óra szakkiállításon és vásáron,

– a 2008. már ci us hó 12. és 16. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „BUDAPEST MOTOR KIÁLLÍTÁS” 
Nem zet kö zi mo tor ke rék pár szak ki ál lí tá son és az
„ACTION DAYZ” Nem zet kö zi out do or & ext rém sport
kiállításon és versenyen,
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– a 2008. már ci us hó 27. és 30. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „Fe Ho Va” Fegy ver, hor gá szat, va dá -
szat nem zet kö zi kiállításon,

– a 2008. áp ri lis hó 9. és 13. nap jai kö zött Bu da pes ten
meg ren de zen dõ „CONSTRUMA” Nem zet kö zi épí tõ ipa ri
szak ki ál lí tá son és a „DECORSTONE” Nem zet kö zi dí szí -
tõ kõ-ipa ri szakkiállításon,

– a 2008. áp ri lis hó 24. és 26. nap jai kö zött a meg úju ló
ener gi ák ról és ener gia ha té kony épü let fel újí tás ról Bu da -
pes ten meg ren de zen dõ „RENEXPO” Nem zet kö zi ki ál lí tá -
son és kongresszuson,

– a 2008. áp ri lis hó 26. és má jus hó 4. nap jai kö zött
 Budapesten meg ren de zen dõ „FLORALIA BUDAPEST
2008” Vi rág ün nep: Kert kul tú ra ki ál lí tá son és vásáron,

– a 2008. má jus hó 14. és 18. nap jai kö zött Bu da pes ten
meg ren de zen dõ „AUTOMOBIL 2008 – BUDAPESTI
AUTÓSZALON” Nem zet kö zi jár mû ipa ri szak ki ál lí tá son
és a „TRUCK-EXPO” Nem zet kö zi ha szon gép jár mû és
 fuvarozási szakkiállításon,

– a 2008. má jus hó 27. és 30. nap jai kö zött Bu da pes ten
meg ren de zen dõ „INDUSTRIA” Nem zet kö zi ipa ri szak -
kiállításon, az „Elect ro Sa lon” Nem zet kö zi elekt ro ni kai,
elekt ro tech ni kai és au to ma ti zá lá si szak ki ál lí tá son, a
„CHEMEXPO” Nem zet kö zi vegy ipa ri és mû anyag ipa ri
szak ki ál lí tá son és a „SECUREX” Nem zet kö zi munka-,
tûz- és biztonságvédelmi szakkiállításon,

– a 2008. szep tem ber hó 17. és 21. nap jai kö zött Bu da -
pes ten meg ren de zen dõ „BNV” Bu da pes ti Nem zet kö zi Vá -
sá ron és az „IN FO mar ket – MOBIL SHOW” In for má ció -
tech no ló gi ai és telekommunikációs vásáron,

– a 2008. szep tem ber hó 26. és 28. nap jai kö zött Bu da -
pes ten meg ren de zen dõ „EROTIKA” Bu da pes ti Ero ti ka ki -
ál lí tá son és börzén,

– a 2008. ok tó ber hó 14. és 17. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „ÖKOTECH” Nem zet kö zi kör nye zet -
vé del mi és kom mu ná lis szak ki ál lí tá son és a „HOVENTA” 
Nem zet kö zi ke res ke del mi és ven dég lá tó-tech ni kai
szakkiállításon,

– a 2008. ok tó ber hó 17. és 19. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „EQUIFEST – A LÓ ÜNNEPE”
Nem zet kö zi lo vas szak ki ál lí tá son és fesztiválon,

– a 2008. no vem ber hó 6. és 8. nap jai kö zött Buda -
pesten meg ren de zen dõ „FRANCHISE” Nem zet kö zi
 Franchise Ki ál lí tás és Bu yb rand Show és II. Magyaror -
szági Nem zet kö zi Automata Kiállításon,

– a 2008. no vem ber hó 6. és 9. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „HÓ-SHOW Ta lál ko zó a téli spor tok
sze rel me se i nek” ki ál lí tá son és a „SPA&WELLNESS”
Egész ség tu risz ti kai szak ki ál lí tá son, konferencián és
vásáron,

– a 2008. no vem ber hó 18. és 21. nap jai kö zött Bu da -
pes ten meg ren de zen dõ „IFE FOODAPEST” Nem zet kö zi
élel mi szer, ital és ven dég lá tó-ipa ri szak ki ál lí tá son és a
„FOODATECH” Nem zet kö zi élel mi szer gép-ipa ri és cso -
ma go lás tech ni kai szakkiállításon

be mu ta tás ra ke rü lõ ta lál má nyo kat, véd je gye ket, for ma ter -
ve zé si és hasz ná la ti min tá kat az em lí tett jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott ki ál lí tá si ked vez mény, il let ve ki ál lí tá si el -
sõbb ség il le ti meg.

Dr. Ben dzsel Mik lós s. k.,
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzskönyvek 
sorszámát teszi közzé:

857678C
232672E
403225D
145146B
995431E
076244G
022530E
786621G
422961C
503782D
685197F
929777C
496204F
810667F
134523B
972685B
021289C
382832D
030999E
469675C
035347A
274593G
403867F
557164A
952447D
996697G
923064A
357064D
136191C
263212B
155376F
169952G
505340F
186853C
451882D
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588024C
486927E
178941C
547086B
717611B
908423B
905209F
905066F
221905E
651656F
290413F
828626C
321662D
256784C
698579D
419466E
319852A
167493A
402605F
320918A
262580A
329263G
145268D
112443B
098327E
772347F
232957H
160242B
547912E
847863F
666731D
260919G
601224F
905867E
675263G
372166E
977372E
602598C
633680D
635291C
040152A
549209H
704142C
797198B
410002B
199163F
674401C
858213A
319821B
595742G
102572C
957114A
163498H
898208A

041176E
915558B
889274B
761029F
075793G
743426C
634112E
061940A
480249B
732473A
333261A
682356A
217608A
410835G
889750F
542048G
653594H
499649A
111424A
698600E
736513D
848003A
075415B
680838D
383555G
323565F
605919D
595475B
252319C
202203A
703164G
272757D
950693C
891081F
692818B
244074C
244776C
541109B
620015G
918759E
938296E
762371F
418883E
524701D
346201B
030893C
114331B
368856E
736080G
093176H
290875B
124793F
734959F
545689F
074972G
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795553D
713963A
713970A
513628D
168432H
159475H
053585C
209789D
945702G
452497B
214606C
538682C
228485C
536741A
202933F
359042A
053863G
323017C
916684G
945602G
952152F
054043D
825558C
995112C
630800C
006755F
149898E
024547F
751476G
751630G
170033G
589524A
820016D
391833D
977129B
093250E
061182C
582412C
928706A
431562F
122441A
698320B
049151F
749079A
587154C
520186F
555109B
172365B
899316C
402683E
871946F
190797E
973518E
697916G

386190D
655616A
606911E
110193A
443155B
805693C
897880D
921237F
624134B
503422A
481312D
967537D
261296D
475210D
758943A
946430C
676500G
633834B
902664B
747203B
418840B
720704C
480071H
473436B
767057B
802850B
981678F
686736F
849947G
308424G
397982B
728285E
368487C
574206F
984776A
725395D
592915E
429941E
313543C
926272D
305827B
582506C
188733F
044694C
161555C
878926B
933890B
780537A
644823B
215997C
616244E
464546E
210635B
636895D
913272G
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265423G
847296B
661149G
580735E
204561C
267135E
978636D
007897B
193014E
413253B

730982B
875943E
822433C
972355B
866993D
896280D
055506D

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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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
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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.

HU ISSN 0076—2407

07.4296 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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 MAGYAR 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.


