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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
4/2008. (I. 19.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és Románia Kormánya közötti, a légtérrendészeti

feladatokban történõ együttmûködésrõl  szóló
megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya kö zöt ti, a
lég tér ren dé sze ti fel ada tok ban tör té nõ együtt mû kö dés rõl
 szóló meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö te -
le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les an gol és ma gyar nyel vû szö ve ge
a kö vet ke zõ:

„Agreement
between the Government of the Republic of Hungary

and the Government of Romania on cooperation
in air policing missions

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of Romania, hereinafter referred to as Parties,

– emphasizing the need of extending co-operation to
the field of air defence between their countries as members 
of the organization of the North Atlantic Treaty,
hereinafter referred to as NATO,

– observing NATO Integrated Air Defence System,
hereinafter referred to as NATINADS, and the relating
obligations included in MC 54/1 document, in NATO Air
Policing document [AC/281-N(2004)0106], the spirit, the
aim and prescriptions of the directive of SACEUR relating
to Air Policing,

– specially attempting to watch the safety of
international flying and to provide mutual assistance in the 
fight against international terrorism, to co-operate and to
implement decision making procedures and conditions,

– observing the provisions relating to air policing of the 
relevant national legislation of the two States,
ag ree as fol lows:

Article 1

Definitions

For the purpose of the present Agreement, in
accordance with respective NATO documents:

a) Aircraft employment: flying of the aircraft
performing air policing service provided by the Parties,
including border crossings in connection with the assigned 
tasks, and including the return flight to the airbase;

b) Engagement: specific activity of the aircraft,
performing air policing service, according to the
NATINADS including the use of the onboard weapons to
destroy the intercepted aircraft;

c) Servicing: support offered to the crew, performing
air policing service, in order to keep the aircraft in
operation, especially refuelling, technical service and
support for small repairs, except of supply of weapons;

d) Air policing service, Quick Reaction Alert
(Interceptor) [QRA(I)]: specialized service assigned for
the defence and control of NATO airspace commanded by
the competent command (CAOC) of NATO;

e) Air policing service aircraft: military aircraft
belonging to the Air Forces of the states of the Parties,
performing de facto air policing service;

f) Authorized person to order opening fire: the person
designated by the competent national authorities to order
opening of warning or destroying fire to the pilot of an air
policing service aircraft [QRA(I)];

g) Responsible Headquarters commanding the NATO
operation (CAOC): Authorized headquarters providing
operational control with regional authority in the NATO
airspace including the national airspace of the Parties for
the protection of the NATO airspace, according to
NATINADS and NATO Air Policing documents;

h) NATO airspace: airspace defined as NATO airspace
in the NATINADS document;

i) National airspace: airspace above the territory of the
State of the given Party, a part of the NATO airspace
geographically.

Article 2

General provisions

(1) The Ministry of Defence of the Republic of
Hungary, on behalf of the Hungarian Party while the
Ministry of Defence of Romania on behalf of the
Romanian Party, together hereinafter named Ministries
will be responsible for the co-ordination and
implementation of the present Agreement.
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(2) The organizations indicated in paragraph (1) of the
present Article will entrust the organizations listed under
Article 4 to plan, organize and implement the co-operation
stipulated in the present Agreement.

Article 3

Purpose

The purpose of the present Agreement is to create the
main rules of co-operation in order to improve the
efficiency of activity of air defence readiness forces within 
the framework of NATINADS, to determine the main
rules of engagement and to settle other issues in
connection with the implementation of air policing tasks.
Also the aim of the present Agreement is to establish the
principle of necessity to train Air Forces personnel in order 
to accomplish the above mentioned objectives.

Article 4

Co-operating organizations and bodies

(1) On behalf of the Hungarian Party:

a) HDF Jo int Com mand Szé kes fe hér vár

b) HDF JC Ope rat ion Cent re Veszp rém

c) HDF 54.th Veszp rém
Airs pa ce Cont rol Re gi ment Veszp rém

d) Cont rol and Re port ing
Cent re (CRC) No.1. Veszp rém

e) Air fi elds as sig ned to
as sis tan ce Pápa, Kecs ke mét

and Szol nok

(2) On behalf of the Romanian
          Party:

a) Ro ma ni an Air For ce
He ad qu ar ters, ROAF HQ Bu cha rest

b) Main Air Ope ra ti o nal
Com mand MAOC Ba lo tes ti

c) CRC Ba lo tes ti

d) Air fi elds as sig ned to
as sis tan ce Cam pia Tur zii, 

Gi ar ma ta

Article 5

Responsibilities of the Parties

(1) The competent authorities of the states of the Parties
will mutually approve that armed interceptor aircraft of
their air forces in air policing service – strictly within

NATO airspace – would leave their national airspaces, or
enter the airspace of the State of the other Party when
necessary and be employed there according to the
engagement procedures of NATINADS, to protect NATO
airspace.

(2) The approval provided under paragraph (1) above
will be valid together with acknowledgement of the
person/commander of the other Party authorized to order
fire.

Article 6

Approval of entry and use of the national 
airspace by the other Party’s aircraft

(1) The Hungarian Party will undertake the
simplification of the rules of entry and use of its national
airspace by Romanian aircraft performing air policing
tasks, which will be carried out upon the permit of the
designated duty general of HDF Air Force without
submitting any special diplomatic engagement or flying
schedule.

(2) The Romanian Party will undertake the
simplification of the rules of entry and use of its national
airspace by Hungarian aircraft, performing air policing
tasks, which will be carried out upon the permit of
the minister of defence Romania or his authorized
representative, without submitting any special diplomatic
engagement or flying schedule.

Article 7

Use of airspace and airfields

(1) Mutual use of the airspaces of the Republic of
Hungary and Romania will be implemented with the
co-ordination of the responsible military air control
command (CRC) according to paragraph (4) of the present
Article.

(2) The use of the assigned airfields of the Republic of
Hungary and Romania for landing the aircraft of the air
policing service and the intercepted aircraft will be
authorized and co-ordinated by the responsible CRC.

(3) In case of emergency these aircraft may use any
available and suitable national airfields of the other Party
for landing with the authorization and co-ordination of the
responsible CRC.

(4) Changes in the traffic data of the assigned airfields
under paragraphs (2) and (3) of the present Article will be
communicated with each other without delay.
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Article 8

Search and rescue, and investigation 
of flying accidents

(1) The Parties will be obliged to provide search and
rescue service on territory of their States, to render help to
the crew in trouble, provide safeguard to aircraft and
implement actions to eliminate the consequences.
Necessary information and data will be provided to each
other without delay. With this aim, the search and rescue
operations will be organized and developed according to
the Additional Protocol to the Agreement between the
Ministry of National Defence of Romania and the Ministry 
of Defence of the Republic of Hungary concerning the
cooperation between the Air Forces, signed in Arad, on
17th October 2002, regarding search and rescue, signed in
Szolnok on 24th September, 2004.

(2) Lessons learned from the evaluation of flying
accidents and disasters happened during the involvement
of the aircraft of air defence readiness service will be
communicated to each other to avoid similar events.

(3) In case of the event under paragraph (2) of the
present Article will occur in the territory of the State of one 
Party, the flight safety experts of the other Party can be
involved into the inspection, according to STANAG 3531
on safety investigation and reporting of
accidents/incidents including military aircraft and/or
missiles.

Article 9

Training and visits

(1) To achieve and maintain the goals under the
provisions of Article 3 of the present Agreement, the
Parties will mutually provide training and visits
conditions.

(2) Details about the development of common training
exercises and other technical issues related to air policing
will be established in a technical arrangement signed at the 
level of Air Forces Commanders.

Article 10

Ground and air servicing of air policing aircraft

(1) The modality of reimbursing support for the air
policing aircraft on the military airfields, or in the airspace
of the other Party, as well as materiel and services
provided will be governed by a separate agreement
between the Ministries. Its content will be defined by

STANAG 2034 (NATO STANDARD PROCEDURES
FOR MUTUAL LOGISTICS ASSISTANCE).

(2) Independently from the agreement mentioned in
paragraph (1) of the present Article, the reimbursement of
the armaments-technical materiel (missiles, ammunition,
pyrotechnic materiel etc.) used in the interest of the
employing air policing aircraft in the territory of the other
Party will be covered by that Party, whose interest (with
acknowledging opening fire) was the engagement.

Article 11

Compensation of damages

(1) Compensation of damages caused for third persons
within the scope of the present Agreement is the liability of 
the Party, in whose national airspace the sector of
engagement is located.

(2) In connection with the engagement of air defence
readiness aircraft the damages caused in military or other
state property and equipment will be shared and settled
upon the inspection of the representatives of the Ministries 
with regard to the provisions Article VIII of Agreement
Between the Parties to the North Atlantic Treaty
Regarding the Status of Their Forces (NATO SOFA).

(3) In case of damages caused during training and visits
the stipulations of Article VIII of NATO SOFA will be
applied.

(4) When NATO will make decisions in connection
with sharing and indemnifying damages caused by the
engagement of air policing aircraft, which will be binding
to every member state, the Parties will apply such
decisions accordingly.

Article 12

Other provisions

(1) The military co-operation between the Parties to
employ aircraft ready for air policing service will be
carried out in English; in other cases interpreters may be
involved as well, according to the approval of the heads
of the co-operating organizations under the provisions
of Article 4 of the present Agreement.

(2) Passport and customs control for the crew arriving in 
connection with military aircraft – with the exception
of paragraph (3) of the present Article – will be provided
by the host Party according to NATO SOFA and national
legislation of the states of the Parties.

(3) In case of border crossing and landing in connection
with engagement or other extraordinary activities the
provisions of paragraph (2) of the present Article will not
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be applied, however the arriving crew will not be allowed
to leave the military installation of the host Party while
their presence is necessary.

(4) The Parties will follow the provisions of NATO
standardized documents, especially C-M(2002)49 and
their national law for information and document protection 
in connection with the implementation of this Agreement
will use at least equal classifications, to what was sent to
them by the other Party.

Article 13

Final provisions

(1) The present Agreement shall enter into force on the
date of receipt of the last letter of notifications sent by the
Parties through diplomatic channels, informing on the
completion of the internal legal procedures necessary for
its entry into force.

(2) The present Agreement is concluded for an
indefinite period, however the Parties may terminate it in
writing any time. The Agreement will cease to be in force
after six months from the date when a Party receives
a notification of the other Party about the intention to
terminate it. In case of ter mi na ti on the re le vant pro vi si ons
of the  present Ag re e ment will re ma in in ef fect un til all
on go ing ac ti vi ti es will be ter mi na ted or all is su es ari sing
from the ac ti vi ti es car ri ed out un der the pre sent Ag re e ment 
will be sett led.

(3) The present Agreement may be amended at any time
in writing by the mutual consent of the Parties. The
amendments enter into force in accordance with paragraph 
(1) of this Article.

Signed in two original copies, in Hungarian, Romanian,
and English languages in Sibiu, on 14-th of November
2007. In case of difference in interpretation the English
text shall prevail.

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya 

és Románia Kormánya között a légtérrendészeti
feladatokban történõ együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má -
nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek)

– hang sú lyoz va az or szá ga ik kö zött az Észak-at lan ti
Szer zõ dés Szer ve ze té ben (a továb biak ban: NATO) tag -
ként tör té nõ együtt mû kö dés nek a lég vé del mi szak te rü le -
ten tör té nõ ki ter jesz té se irán ti igényt,

– figye lembe véve a NATO In teg rált Lég vé del mi
Rend szer e (a továb biak ban: NATINADS), ille tõ leg az
 azzal kap cso la tos kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó MC 54/1

do ku men tum, NATO Air Po li cing do ku men tum
[AC/281-N(2004)0106], a SACEUR lég tér ren dé szet re
(Air Po li cing) vo nat ko zó di rek tí vá ja szel le mét, cél ki tû zé -
se it és elõ írásait,

– kü lö nö sen tö re ked ve a nem zet kö zi re pü lés biz ton sá -
gá nak szem elõtt tar tá sá ra és a nem zet kö zi ter ro riz mus el -
le ni harc ban tör té nõ köl csö nös se gít ség nyúj tás ra, együtt -
mû kö dés re és dön tés ho zá si el já rá sok, il let ve fel té te lek
meg valósítására,

– figye lembe véve a két ál lam lég tér ren dé szet re vo nat -
ko zó meg fe le lõ nem ze ti jog sza bá lya it,
a kö vet ke zõk ben ál la pod nak meg:

1. Cikk

Értelmezõ rendelkezések

Ezen Meg ál la po dás al kal ma zá sá ban, a vo nat ko zó
NATO do ku men tu mok kal össz hang ban:

a) lé gi jár mû be ve tés: a Fe lek ál tal biz to sí tott, lég tér -
ren dé sze ti szol gá la tot tel je sí tõ lé gi jár mû vek re pü lé se a
meg ha tá ro zott fel adat tal össze füg gés ben, ide ért ve a ha tár -
át lé pést, és a bá zis re pü lõ tér re  való vissza té rést is;

b) al kal ma zás: a lég tér ren dé sze ti szol gá la tot el lá tó lé -
gi jár mû sa já tos te vé keny sé ge a NA TI NADS-nak meg fele -
lõen, be le ért ve a fe dél ze ti fegy ver zet al kal ma zá sát az el fo -
gott lé gi jár mû meg sem mi sí té se cél já ból;

c) ki szol gá lás: a lég tér ren dé sze ti szol gá la tot el lá tó sze -
mély zet nek nyúj tott tá mo ga tás a lé gi jár mû üzem kész ál la -
pot ban tar tá sa ér de ké ben, kü lö nös te kin tet tel az üzem -
anyag el lá tás ra, tech ni kai ki szol gá lás ra és kis ja ví tás ra, ki -
vé ve a fegy ver ze ti anyag biz to sí tást;

d) lég tér ren dé sze ti szol gá lat, gyors re a gá lá sú ké szen -
lé ti (el fo gó) [QRA (I)]: kü lön le ges szol gá lat a NATO lég -
tér vé del me és el len õr zé se ér de ké ben, ame lyet az ille té kes
NATO pa rancs nok ság (CAOC) irá nyít;

e) lég tér ren dé sze ti szol gá la tot tel je sí tõ lé gi jár mû: a
Szer zõ dõ Fe lek or szá ga i nak lé gi e re jé hez tar to zó, tény le -
ge sen lég tér ren dé sze ti szol gá la tot el lá tó lé gi jár mû;

f) tûz meg nyi tás el ren de lé sé re jo go sult sze mély: az ille -
té kes nem ze ti ha tó sá gok ál tal a lég tér ren dé sze ti szol gá la -
tot el lá tó lé gi jár mû [QRA(I)] pi ló tá ja szá má ra a fi gyel -
mez te tõ vagy meg sem mi sí tõ tûz meg nyi tá sá ra vo nat ko zó
pa rancs ki adá sá ra ki je lölt sze mély;

g) fe le lõs NATO had mû ve le ti ve ze tõ pa rancs nok ság
(CAOC): a NATO lég te ré nek, a NATINADS és a NATO
Air Po li cing do ku men tu mok kal össz hang ban tör té nõ meg -
vé dé sé ért fe le lõs pa rancs nok ság, amely re gi o ná lis ha tás -
kör rel had mû ve le ti irá nyí tást gya ko rol a NATO lég te ré ben 
be le ért ve a fe lek nem ze ti lég te rét;

h) NATO lég tér: a NATINADS do ku men tum ban
NATO lég tér ként meg ha tá ro zott lég tér;

i) nem ze ti lég tér: az adott Szer zõ dõ Fél ál la mi fel ség te -
rü le te fe let ti lég tér, föld raj zi lag a NATO lég tér ré sze.

2008/8. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 353



2. Cikk

Általános rendelkezések

(1) E Meg ál la po dás ban fog lal tak ko or di ná lá sá ért és
vég re haj tá sá ért a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl a Ma gyar
Köz tár sa ság Hon vé del mi Mi nisz té ri u ma, a ro mán Szer zõ -
dõ Fél ré szé rõl Ro má nia Vé del mi Mi nisz té ri u ma (a továb -
biak ban együtt: Mi nisz té ri u mok) fe le lõs.

(2) Az ezen Cikk (1) be kez dés ben meg je lölt szer ve ze tek 
meg bíz zák a 4. Cikk ben meg je lölt szer ve ket a Meg ál la po -
dás sze rin ti együtt mû kö dés ter ve zé sé vel, szer ve zé sé vel és
vég re haj tá sá val.

3. Cikk

Célok

Ezen Meg ál la po dás cél ja a NATINADS ke re té ben meg -
valósuló lég tér ren dé sze ti erõk te vé keny sé ge ha té kony sá -
gá nak nö ve lé se ér de ké ben az együtt mû kö dés fõbb sza bá -
lya i nak meg ál la pí tá sa, a fõ mû ve le ti sza bá lyok nak meg ál -
la pí tá sa, és a lég tér ren dé sze ti fel ada tok vég re haj tá sá val
össze füg gõ egyéb kér dé sek ren de zé se. Ezen meg ál la po -
dás nak szin tén cél ja a lé gi erõ sze mé lyi ál lo má nya kép zé -
sé nek szük sé ges sé gé re vo nat ko zó el vek meg ál la pí tá sa a
fent írott cé lok el éré se ér de ké ben.

4. Cikk

Az együttmûködõ szervezetek és szervek

(1) A ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:

a) Az MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság Szé kes fe hér vár

b) Az MH ÖHP Had mû ve le ti
Köz pont Veszp rém

c) Az MH 54. Veszp rém
Lég tér el len õr zõ Ez red Veszp rém

d) 1. szá mú Légi Irá nyí tó
Köz pont (1. szá mú LIK) Veszp rém

e) Tá mo ga tás ra ki je lölt
re pü lõt erek Pápa, Kecs ke mét,

Szol nok

(2) A ro mán Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:

a) Ro má nia Lé gi erõ
Pa rancs nok sá ga Bu ka rest

b) Légi Mû ve le ti
Fõ pa rancs nok ság Ba lo tes ti

c) Légi Irá nyí tó Köz pont
(CRC) Ba lo tes ti

d) Tá mo ga tás ra ki je lölt
re pü lõt erek Cam pia Tur zii, 

Gi ar ma ta

5. Cikk

A Felek kötelezettségei

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak ille té kes ha tó sá gai
köl csö nö sen hoz zá já rul nak ah hoz, hogy lé gi erõ ik fegy ve -
res el fo gó légi jár mû vei a lég tér ren dé sze ti szol gá lat tel je sí -
té se so rán – szi go rú an a NATO lég té ren be lül ma rad -
va – sa ját or szá guk lég te rét el hagy ják, il let ve szük ség ese -
tén a má sik Szer zõ dõ Fél or szá gá nak lég te ré be be lép je nek
és ott a NATO lég tér vé del me ér de ké ben a NATINADS
mû ve le ti-al kal ma zá si el já rá sok nak meg fele lõen al kal ma -
zás ra ke rül je nek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti al kal ma zá si hoz zá já ru lás az 
al kal ma zás he lye sze rin ti Szer zõ dõ Fél tûz meg nyi tás ki -
adá sá ra jo go sult sze mély/pa rancs nok ese ti meg erõ sí tõ
dön té sé vel együtt ér vé nyes.

6. Cikk

A Másik Fél légijármûveivel a nemzeti légtérbe való
belépés és annak igénybevétele engedélyezése

(1) A ma gyar Szer zõ dõ Fél vál lal ja a lég tér ren dé sze ti
szol gá la tot el lá tó ro mán ké szen lé ti lé gi jár mû ma gyar lég -
tér be tör té nõ be lép te té sé vel és an nak igény be vé te lé vel
kap cso la tos sza bá lya i nak egy sze rû sí té sét, mely az MH
légi erõ ügye le tes tá bor no ká nak en ge dé lyé vel, kü lön dip -
lo má ci ai en ge dély és re pü lé si terv be nyúj tá sa nél kül tör -
ténik.

(2) A ro mán Szer zõ dõ Fél vál lal ja a lég tér ren dé sze ti
szol gá la tot el lá tó ma gyar ké szen lé ti lé gi jár mû ro mán lég -
tér be tör té nõ be lép te té sé vel és an nak igény be vé te lé vel
kap cso la tos sza bá lya i nak egy sze rû sí té sét, mely Ro má nia
vé del mi mi nisz te ré nek vagy fel ha tal ma zott kép vi se lõ jé -
nek en ge dé lyé vel, kü lön dip lo má ci ai en ge dély és re pü lé si
terv be nyúj tá sa nél kül tör té nik.

7. Cikk

Légtér és repülõterek használata

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia lég te ré nek köl -
csö nös igény be vé te le az ille té kes ka to nai légi irá nyí tás
(CRC) ko or di ná lá sá val ke rül vég re haj tás ra ezen Cikk
(4) be kez dé sé nek meg fele lõen.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia ki je lölt repülõ -
tereinek igény be vé te lét a lég tér ren dé sze ti szol gá lat lé gi -
jár mû ve i nek le szál lá sa, il let ve az el fo gott lé gi jár mû le szál -
lí tá sa cél já ból az ille té kes CRC en ge dé lye zi és koordi -
nálja.

(3) Ezen re pü lõ esz kö zök ve szély hely zet ese tén a ren -
del ke zés re álló és le szál lás ra al kal mas – a má sik Fél te rü le -
tén ta lál ha tó – bár me lyik nem ze ti re pü lõt eret igény be ve -
he tik, az ille té kes CRC en ge dé lyé vel és ko or di ná lá sá val.
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(4) Az ezen cikk (2) és (3) be kez dé se sze rint ki je lölt
 repülõterek, for gal mi ada ta i ban tör tént vál to zá sok ról egy -
mást ké se de lem nél kül tá jé koz tat ják.

8. Cikk

Kutatás-mentés és repülõbalesetek kivizsgálása

(1) A Szer zõ dõ Fe lek kö te le zik ma gu kat, hogy sa ját
 országuk te rü le tén biz to sít ják a légi ku ta tó-men tõ szol gá -
la tot, se gít sé get nyúj ta nak a baj ba ju tott sze mély zet nek,
gon dos kod nak a légi jár mû vek õr zé sé rõl, vé del mé rõl és
in téz ke dé se ket fo ga na to sí ta nak a kö vet kez mé nyek fel szá -
mo lá sá ra. A szük sé ges in for má ci ó kat és ada to kat egy más
ré szé re köl csö nö sen és ké se de lem nél kül meg ad ják. Ez zel
a cél lal a ku ta tó és men tõ mû ve le tek a Ma gyar Köz tár sa ság
Hon vé del mi Mi nisz té ri u ma és Ro má nia Nem zet vé del mi
Mi nisz té ri u ma kö zött a lé gi erõk kö zöt ti együtt mû kö dés rõl 
 szóló, Ara don 2002. ok tó ber 17-én alá írt meg ál la po dás nak 
a ku ta tás ra és men tés re vo nat ko zó, 2004. szep tem ber
24-én, Szol no kon alá írt Ki egé szí tõ Jegy zõ köny ve alap ján
ke rül nek meg szer ve zés re és fej lesz tés re.

(2) A lég tér ren dé sze ti szol gá lat lé gi jár mû ve i nek al kal -
ma zá sa so rán be kö vet ke zett re pü lõ ese mé nyek és ka taszt -
ró fák ér té ke lé sé bõl le vont kö vet kez te té sek rõl köl csö nö sen 
tá jé koz tat ják egy mást, a ha son ló ese tek el ke rü lé se cél -
jából.

(3) Az ezen cikk (2) be kez dé se sze rin ti ese mény bár me -
lyik fél te rü le tén tör té nõ be kö vet ke zé se ese tén a má sik
Szer zõ dõ Fél re pü lés biz ton sá gi szak em be rei a STANAG
3531-gyel (on sa fety in ves ti ga ti on and re port ing of ac ci -
dents/in ci dents inc lu ding mi li ta ry airc raft and/or mis si les)
össz hang ban a ki vizs gá lás ba be von ha tók.

9. Cikk

Kiképzés és ellenõrzés

(1) Az ezen meg ál la po dás 3. Cik ke sze rin ti cé lok el éré -
se és fenn tar tá sa ér de ké ben a Fe lek köl csö nö sen biz to sít -
ják a ki kép zés és az el len õr zé sek fel té te le it.

(2) A kö zös ki kép zé si gya kor la tok ki fej lesz té se és más,
lég tér ren dé sze ti te vé keny ség re vo nat ko zó tech ni kai kér -
dé sek a lé gi erõ pa rancs no kok szint jén alá írt tech ni kai
meg ál la po dá sok ban ke rül nek rész le te zés re.

10. Cikk

Légtérrendészeti légijármûvek földi 
és légi kiszolgálása

(1) A má sik Fél ka to nai re pü lõt ere in, va la mint lég te ré -
ben lévõ lég tér ren dé sze ti jár mû vek re, to váb bá a biz to sí tott 

anya gok ra és szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó költ ség té rí tés
rend jét a Mi nisz té ri u mok kö zöt ti kü lön meg ál la po dás rög -
zí ti. En nek tar tal ma a STANAG 2034 (NATO
STANDARD PROCEDURES FOR MUTUAL
LOGISTIC ASSISTANCE) do ku men tum tar tal má nak
figye lembe véte lével ke rül meg ál la pí tás ra.

(2) Ezen Cikk (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dás tól
füg get le nül, a lég tér ren dé sze ti lé gi jár mû vek nek a má sik
Fél te rü le tén tör té nõ al kal ma zá sa ér de ké ben fel hasz nált
har ci tech ni kai anya gok nak (ra ké ta, lõ szer, pi ro tech ni kai
anyag stb.) költ ség té rí té se azon Fél ál tal tör té nik, aki nek
ér de ké ben (tûz meg nyi tás meg erõ sí té sé vel) az al kal ma zás
tör tént.

11. Cikk

Okozott károk megtérítése

(1) Ezen Meg ál la po dás al kal ma zá si kö ré ben har ma dik
sze mély nek oko zott ká rok meg té rí té se azon Szer zõ dõ Fél
kö te les sé ge, amely nek or szá ga lég te ré ben az al kal ma zás
szek to ra ta lál ha tó.

(2) A Szer zõ dõ Fél ka to nai vagy más ál la mi tu laj do nú
ja va i ban és esz kö ze i ben ke let ke zett ká rok ese té ben,
amennyi ben az a lég tér ren dé sze ti lé gi jár mû vek al kal ma zá -
sá val kap cso la tos, a Mi nisz té ri u mok kép vi se lõ i bõl álló
 bizottság ál tal vég zett vizs gá lat alap ján az Észak-at lan ti
Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy ve res erõ ik jog ál lá sá ról
 szóló Meg ál la po dás (NATO SOFA) VIII. Cik ké ben fog -
lal tak ra fi gye lem mel tör té nik a kár össze gé nek meg osz tá sa 
és ren de zé se.

(3) Ki kép zés és el len õr zés so rán be kö vet ke zett ká rok
ese té ben a NATO SOFA VIII. Cik ké ben fog lal tak al kal -
ma zan dók.

(4) Amennyi ben a NATO, a lég tér ren dé sze ti szol gá la tot 
el lá tó lé gi jár mû vek al kal ma zá sá val kap cso lat ban ke let ke -
zett ká rok meg osz tá sa és vi se lé se tár gyá ban a tag ál la mok -
ra kö te le zõ dön té se ket hoz, azo kat a Fe lek al kal maz ni
 fogják.

12. Cikk

Egyéb rendelkezések

(1) A lég tér ren dé sze ti el fo gó lé gi jár mû vek be ve té se so -
rán a Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti ka to nai együtt mû kö dés an gol 
nyel ven  valósul meg, egyéb ese tek ben ezen meg ál la po dás
4. Cik ke sze rin ti együtt mû kö dõ szer ve ze tek ve ze tõ i nek
meg ál la po dá sa sze rint tol mács igény be vé te lé vel is tör -
ténhet.
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(2) A ka to nai lé gi jár mû vek kel kap cso lat ban ér ke zõ sze -
mély zet ré szé re – ezen Cikk (3) be kez dé se sze rin ti ki vé tel -
lel – a vám- és út le vél vizs gá lat fel té te le it a fo ga dó Szer zõ -
dõ Fél a NATO SOFA és a Szer zõ dõ Fe lek or szá ga i nak
nem ze ti jog sza bá lyai alap ján kö te les biz to sí ta ni.

(3) A al kal ma zás vagy más rend kí vü li ese mény  miatti
te vé keny ség gel kap cso la tos ha tár át lé pés és le szál lás ese -
tén ezen Cikk (2) be kez dé se sze rin ti elõ írásokat nem kell
al kal maz ni, azon ban az ér ke zõ sze mély zet a fo ga dó Szer -
zõ dõ Fél ka to nai ob jek tu mát nem hagy hat ja el, míg az
ott-tar tóz ko dá sa szük sé ges.

(4) Ezen Meg ál la po dás vég re haj tá sá val kap cso la tos in -
for má ció és do ku men tum vé del mi te vé keny ség ben a Fe lek
a NA TO-ban ér vé nye sü lõ egy sé ge sí té si do ku men tu mok,
kü lö nö sen a C-M(2002)49 elõ írásai, va la mint sa ját bel sõ
jogi ren del ke zé se ik sze rint jár nak el, leg alább azo nos szin -
tû mi nõ sí tést hasz nál nak, mint amit a má sik Fél ré szük re
meg kül dött.

13. Cikk

Záró rendelkezések

(1) Ezen Meg ál la po dás a Fe lek ál tal dip lo má ci ai csa tor -
ná kon meg kül dött, a hatályba lépéshez szük sé ges bel sõ
jogi elõ írások tel je sí té sé rõl tá jé koz ta tó, ké sõb bi jegy zék -
nek a kéz hez vé te le nap ján lép ha tály ba.

(2) Ezen Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re ke rült meg -
kö tés re, és a Szer zõ dõ Fe lek írás ban bár mi kor fel mond hat -
ják. A Meg ál la po dás at tól a nap tól szá mí tott hat hó nap
után ve szí ti ha tá lyát, amely na pon va la me lyik Fél kéz hez
kap ja a má sik Fél nek a fel mon dás ra vo nat ko zó szán dé ká -
ról  szóló ér te sí té sét. A fel mon dás ese té ben ezen Meg ál la -
po dás vo nat ko zó elõ írásai mind ad dig ha tály ban ma rad -
nak, amíg a fo lya mat ban levõ te vé keny sé gek be fe je zõd -
nek vagy min den kér dés, amely ezen Meg ál la po dás sze rin -
ti te vé keny ség bõl szár ma zik, ren de zés re ke rül.

(3) Ezen Meg ál la po dás bár mi kor írás ban a Fe lek köl -
csö nös egyet ér té sé vel mó do sít ha tó. A mó do sí tás ezen
Cikk (1) be kez dé sé nek meg fele lõen lép ha tály ba.

Alá írás ra ke rült Nagy sze ben ben, 2007. no vem ber hó
14. nap ján, két ere de ti pél dány ban, ma gyar, ro mán és an -
gol nyel ven. El té rõ ér tel me zés ese tén az an gol szö veg az
irány adó.”

4.  §

(1) E ren de let – 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 ren de let 2–3.  §-a a Meg ál la po dás 13. Cik ké nek
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy 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.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a hon vé del mi mi nisz ter gon dos ko dik.

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 Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

7/2008. (I. 19.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez

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

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá -
sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó
el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény 81.  §
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si  miniszter fel adat- és
 hatáskörérõl  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 -
járva a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
ül tet vé nyek kor sze rû sí té sé hez, te le pí té sé hez nyúj tan dó
 támogatások rész le tes fel té te le i rõl  szóló 75/2007.
(VII. 27.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  § (1) be -
kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép,
va la mint egy ide jû leg a be kez dés a kö vet ke zõ g)–i) pont tal
egé szül ki:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„f) ki vá gott ül tet vény te rü le te: a 2004. év tõl az e ren de -

let alap ján igény be vett tá mo ga tás sal te le pí tett ül tet vény
ter mõ re for du lá sá ig ki vá gott ül tet vény, mely nek ki vá gá sát 
2007. de cem ber 30-ig a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi
LV. tör vény 40/B.  § 2007. de cem ber 30-tól a ter mõ föld
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vé del mé rõl  szóló 2007. évi CXXIX. tör vény 60.  § (2) be -
kez dé se alap ján be je len tik, és amely te rü let

fa) az ügy fél tu laj do ná ban vagy leg alább a ter mõ re for -
du lá sig bér le mé nyé ben van, vagy

fb) más sze mély tu laj do ná ban van, fel té ve, ha a tu laj do -
nos nyi lat ko zik an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a tu laj do -
ná ban lévõ in gat lant a ké rel me zõ az e ren de let ben sza bá -
lyo zott ül tet vény te le pí té si tá mo ga tá sá hoz szük sé ges ki vá -
gá si kö te le zett ség tel je sí té sé hez ve szi igény be;

g) meg lé võ, kor sze rû ül tet vény: a ren de let 3. szá mú
mel lék le te sze rin ti ho za mú és tõ szá mú ül tet vény;

h) ter mõ re for dult ül tet vény: a 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott szak mai fel té te lek nek meg fe le lõ ül tet vény;

i) net tó te rü let: tõ szám× te nyész te rü let (tõtávolság×sor -
távolság).”

2.  §

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

„(3) E ren de let alap ján tá mo ga tás az adott ül tet vény faj -
ra a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott mé re tû ül tet -
vény te le pí té sé hez nyújt ha tó.”

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

„(6) Te le pí te ni a kaj szi, õszi ba rack és szil va fa jok ese té -
ben csak cer ti fi kált ka te gó ri á jú sza po rí tó anyag gal le het.
Más fa jok ese té ben – cer ti fi kált sza po rí tó anyag hi á nyá -
ban – C.A.C., cse me ge szõ lõ nél stan dard sza po rí tó anyag
is fel hasz nál ha tó. Spár ga te le pí tés mi nõ sí tett ve tõ mag ból
elõ ál lí tott pa lán tá val tör tén het.”

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

(Az ügy fél kö te les:)
„a) Az 5.  § (6) be kez dés a)–d) és f)–h) pont ja i ban fog lalt 

te vé keny sé ge ket a tá mo ga tá si ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 12 hó na pon be lül be fe jez ni;”

(4) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (8)–(11) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(8) Tá mo ga tás az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott fa jok te le pí té sé hez ad ha tó. Alma, meggy, õszi ba rack,
szil va és bo dza fa jok te le pí té se ese té ben a tá mo ga tás fel té -
te le a te le pí ten dõ te rü let 200%-ának meg fe le lõ, sze der,
kösz mé te, pi ros ri bisz ke fa jok te le pí té se ese té ben a te le pí -
ten dõ te rü let 100%-ának meg fe le lõ ül tet vény ki vá gá sa.
A ki vá gott ül tet vény te rü le té be csak 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 45.  §-ában meg -
ha tá ro zott gyü möl csös mû ve lé si ág ban nyil ván tar tott
 ültetvény te rü le te szá mít ha tó be.

(9) A tá mo gat ha tó cse me ge szõ lõ faj tá kat az 5. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

(10) A (8) be kez dés ben elõ írt kö te le zett ség nem vo nat -
ko zik a fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk re.

(11) A 2.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban meg ha tá ro zott 
ki vá gott ül tet vény te rü le te – e ren de let alap ján meg ál la pí -
tott tá mo ga tás hoz kap cso ló dó an kö te le zõ en ki vá gan dó
 területként – csak egy te le pí tés hez, egy al ka lom mal ve he tõ 
figye lembe.”

3.  §

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

„(6) A tá mo ga tás az aláb bi te vé keny sé gek meg va ló sí tá -
sá ra ve he tõ igény be:

a) te rü let-elõ ké szí tés,
b) táp anyag fel töl tés,
c) sza po rí tó anyag-be szer zés,
d) te le pí tés,
e) a be ru há zás be fe je zé sé ig a te le pí té si terv sze rin ti

éves ápo lás,
f) tám be ren de zés lé te sí té se,
g) ke rí tés, tér bur ko lat-ki ala kí tás,
h) par cel lán be lü li ön tö zé si rend szer ki épí té se, kor sze -

rû sí té se,
i) Vhr. 31.  §-ában meg ha tá ro zot tak sze rin ti ki adá sok ra.”

(2) Az R. 5.  § (9)–(10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, va la mint egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(11)–(13) be kez dé sek kel egé szül ki:

„(9) Az 5.  § (6) be kez dés g) pont ja sze rin ti ki adá sok nem
ha lad hat ják meg az összes el szá mol ha tó ki adás 20%-át.

(10) Az 5.  § (6) be kez dés h) pont ja sze rin ti ki adá sok nem
ha lad hat ják meg az összes el szá mol ha tó ki adás 20%-át.

(11) A te rü let-elõ ké szí tés rõl, a táp anyag fel töl tés rõl és
sza po rí tó anyag be szer zés rõl, va la mint ke rí tés lé te sí té sé rõl
 szóló el fo gad ha tó szám lák ki bo csá tá sá nak leg ko ráb bi ide -
je a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont ja.

(12) Több par cel lá ra vo nat ko zó an ké rel me zett egyéb
 elszámolható ki adá so kat az el bí rá lás so rán par cel lán ként,
azok te rü le té nek nagy sá ga sze rint ará nyo sít va kell figye -
lembe ven ni.

(13) A (6) be kez dés i) pont já ra vo nat ko zó an az összes
el szá mol ha tó ki adá son be lül meg ha tá ro zott ki adá si ará -
nyo kat mind a tá mo ga tás igény lé se kor, mind a ki fi ze tés kor 
meg kell tar ta ni.”

4.  §

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

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2008. év ben feb ru ár 1.–már -
ci us 17. kö zött, a to váb bi évek ben má jus 15.–jú ni us 15.
kö zött le het be nyúj ta ni a la kó hely/szék hely sze rint ille té -
kes Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer -
véhez.”
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(2) Az R. 6.  § (2) be kez dé sé nek b)–d) pont jai he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:)
„b) cse me ge szõ lõ ese tén a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej -

lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal, egyéb fa jok
ese tén a jegy zõ ál tal ki adott te le pí té si en ge délyt;

c) a 2200/96/EK ren de let 19–22. cik ke lyé ben elõ írt
szem pon tok alap ján el is mert zöld ség-gyü mölcs szak ma -
kö zi szer ve zet ál tal ki ál lí tott tag sá gi iga zo lást, mely szer -
ve zet(ek) meg ne ve zé sét az Irá nyí tó Ha tó ság köz le mény -
ben te szi köz zé;

d) a ter mõ hely al kal mas sá gá nak iga zo lá sát ar ról, hogy
a be te le pí tés re ke rü lõ par cel la öko ló gi a i lag al kal mas a te -
le pí ten dõ gyü mölcs faj szá má ra. Az iga zo lást az Or szá gos
Gyü mölcs Ter mõ hely Ka tasz tert ve ze tõ Érdi Gyü mölcs-
és Dísz nö vény ter mesz té si Ku ta tó Fej lesz tõ Kht., il let ve az
ál ta la meg bí zott Fer tõ di GYKF Kht. vagy az Új fe hér tói
Gyü mölcs ter mesz té si Ku ta tó és Szak ta nács adó Kht. adja
ki. Cse me ge szõ lõ te le pí tés ese tén a ter mõ hely öko ló gi ai
al kal mas sá gát a te le pí té si en ge dély iga zol ja;”

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

(A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:)
„f) a me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

 Növényvédelmi és Ta laj vé del mi Igaz ga tó sá ga ál tal ki adott
ta laj al kal mas sá gi és táp anyag-fel töl té si szak vé le ményt;”

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

(A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:)
„i) a ké re lem ben fel tün te tett par cel lák ha tár vo na la it

 ábrázoló, a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó Rend szer -
rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de let sze rin ti egye di
blokk tér ké pet;

j) a 7. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott iga zo lá so kat,
nyi lat ko za to kat, do ku men tu mo kat;

k) a 2200/96/EK ren de let 19–22. cik ke lyé ben elõ írt
szem pon tok alap ján el is mert zöld ség-gyü mölcs szak ma -
kö zi szer ve zet iga zo lá sát ar ról, hogy a te le pí te ni ter ve zett
faj ták pi a ci szem pont ból meg fe le lõ ek, va la mint ar ról,
hogy a meg ren delt sza po rí tó anyag a szál lí tá si vissza iga zo -
lás alap ján meg fe lel a 4.  § (6) be kez dés ben elõ írt fel té te -
lek nek. Spár ga ese té ben az iga zo lás a ter mõ hely al kal mas -
sá gá ra is ki ter jed;

l) a Vhr. 27.  § (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt elõ írást
e ren de let sze rint nem kell al kal maz ni;”

(5) Az R. 6.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ n)–p) pon tok -
kal egé szül ki:

(A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:)
„n) a 15 mil lió fo rint vagy azt meg ha la dó tá mo ga tá si

igé nyû kér le lem ese tén a jog cím re vo nat ko zó Irá nyí tó
 Hatósági köz le mény ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal az
 üzleti ter vet;

o) amennyi ben az ül tet vény ki vá gó ja és a tá mo ga tá si
ké re lem be nyúj tó ja nem azo nos sze mély, a 2.  § (1) be kez -
dé sé nek fb) al pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot;

p) amennyi ben az ügy fél az 5.  § (6) be kez dé sé nek
h) pont ja sze rin ti te vé keny sé get is meg va ló sít az elvi víz -
jo gi vagy víz jo gi lé te sí té si en ge délyt.”

5.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § A tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH Köz vet len

 Támogatások Igaz ga tó sá ga a Tv. 32.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rin ti rang sor ál lí tá sá val bí rál ja el a 7. szá mú
mel lék let sze rin ti pont rend szer ala pul vé te lé vel.”

6.  §

Az R. 8.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a te le pí tett,
a ki vá gott és meg lé võ, kor sze rû ül tet vé nyek ha tár vo na la i -
nak váz raj zát, kül sõ tö rés pont ja i nak Egy sé ges Or szá gos
Ve tü le ti Rend szer ben leg alább 0,5 mé ter pon tos ság gal
meg adott ko or di ná tá i nak fel tün te té sé vel.

(3) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a 4.  § 
(7) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti kép zé sen való rész vé -
tel rõl  szóló iga zo lást, to váb bá ha az ügy fél az 5.  § (6) be -
kez dés h) pont sze rin ti te vé keny sé get is meg va ló sít, az
üze mel te té si víz jo gi en ge délyt.”

7.  §

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

(2) Az R. e ren de let 6–7. szá mú mel lék le te sze rin ti
6–7. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

8.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 4.  §
(5) be kez dé se, a 6.  § (2) be kez dé sé nek f) pont ja, va la mint
a 9.  § (5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 75/2007. (VII. 27.) FVM ren de let hez

Támogatásban részesíthetõ ültetvény fajok

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

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

(A ki vá gan dó ül tet vény faj nak
nem kell azo nos nak len nie

a te le pí ten dõ faj jal)

Te le pí té si tõ szám
(db/ha)

alma 3200 min. 200% 850–1450

alma 4800 min. 200% 1451–2000

alma 6200 min. 200% 2000 fe let ti

kör te 3100 – 660–1650

kör te 4600 – 1650 fe let ti

cse resz nye 2300 – 410–1000

cse resz nye 2900 – 1000 fe let ti

meggy 3100 min. 200% 410–800

meggy 3800 min. 200% 800 fe let ti

kaj szi 2300 – 410–800

kaj szi 2900 – 800 fe let ti

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

szil va 3200 min. 200% 410–800

szil va 3800 min. 200% 800 fe let ti

sza mó ca 1900 – –

mál na 3300 – 9000 fe let ti

sze der 2700 min. 100% 2500 fe let ti

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

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

dió 1900 – 200 fe let ti

mo gyo ró 1500 – 410 fe let ti

man du la 2100 – 410 fe let ti

bo dza 1500 min. 200% 660 fe let ti

spár ga 1500 – –

gesz te nye 1900 – 200

cse me ge szõ lõ 5500 – 3000 fe let ti

”
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2. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 75/2007. (VII. 27.) FVM ren de let hez

Kötelezõ termesztésben tartási idõ

Faj
Kö te le zõ ter mesz tés ben tar tás

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

Tõ szám
(db/ha)

Be ru há zás be fe je zé se
(év)

alma 12 850–1450 4

alma 10 1451–2000 4

alma 10 2000 fe let ti 4

kör te 12 660–1650 5

kör te 10 1650 fe let ti 5

cse resz nye 12 410–1000 5

cse resz nye 12 1000 fe let ti 5

meggy 12 410–800 5

meggy 12 800 fe let ti 5

kaj szi 10 410–800 5

kaj szi 10 800 fe let ti 5

õszi ba rack 10 660 fe let ti 4

szil va 12 410–800 5

szil va 12 800 fe let ti 5

sza mó ca 3 – 1

mál na 4 9000 fe let ti 2

sze der 4 2500 fe let ti 2

kösz mé te 5 5000 fe let ti 2

pi ros ri bisz ke 5 4700 fe let ti 2

dió 15 200 fe let ti 8

mo gyo ró 10 410 fe let ti 4

man du la 10 410 fe let ti 4

bo dza 8 660 fe let ti 2

spár ga 5 – 2

gesz te nye 20 200 fe let ti 8

cse me ge szõ lõ 10 3000 fe let ti 4

”
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3. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 75/2007. (VII. 27.) FVM ren de let hez

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

3 év át la gá ban
(t/ha)

Te le pí té si tõ szám
(db/ha)

alma 25 850–1450

alma 30 1451–2000

alma 40 2000 fe let ti

kör te 25 660–1650

kör te 30 1650 fe let ti

cse resz nye 10 410–1000

cse resz nye 10 1000 fe let ti

meggy 12 410–800

meggy 12 800 fe let ti

kaj szi 15 410–800

kaj szi 15 800 fe let ti

õszi ba rack 20 660 fe let ti

szil va 25 410–800

szil va 25 800 fe let ti

sza mó ca 15 –

mál na 7 9000 fe let ti

sze der 12 2500 fe let ti

kösz mé te 10 5000 fe let ti

pi ros ri bisz ke 10 4700 fe let ti

dió 3 200 fe let ti

mo gyo ró 2 410 fe let ti

man du la 3,5 410 fe let ti

bo dza 8 660 fe let ti

spár ga 5 –

gesz te nye 1,5 200

cse me ge szõ lõ 8 3000 fe let ti

”
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4. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 75/2007. (VII. 27.) FVM ren de let hez

Faj
Leg ki sebb tá mo gat ha tó

par cel la mé ret
(ha)

Leg ki sebb tá mo gat ha tó
ül tet vény mé ret

(ha)

Te le pí té si tõ szám
(db/ha)

alma 0,5 5 850–1450

alma 0,5 5 1451–2000

alma 0,5 5 2000 fe let ti

kör te 0,5 5 660–1650

kör te 0,5 5 1650 fe let ti

cse resz nye 0,5 3 410–1000

cse resz nye 0,5 3 1000 fe let ti

meggy 0,5 5 410–800

meggy 0,5 5 800 fe let ti

kaj szi 0,5 3 410–800

kaj szi 0,5 3 800 fe let ti

õszi ba rack 0,5 3 660 fe let ti

szil va 0,5 3 410–800

szil va 0,5 3 800 fe let ti

sza mó ca 0,5 0,5 –

mál na 0,5 0,5 9000 fe let ti

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

kösz mé te 0,5 0,5 5000 fe let ti

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

dió 0,5 3 200 fe let ti

mo gyo ró 0,5 1 410 fe let ti

man du la 0,5 2 410 fe let ti

bo dza 0,5 2 660 fe let ti

spár ga 0,5 0,5 –

gesz te nye 0,5 2 200

cse me ge szõ lõ 0,1 0,5 3000 fe let ti

”
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5. számú melléklet
a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelethez

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

Támogatható csemegeszõlõ fajták

NEMZETI FAJTAJEGYZÉK

CSEMEGESZÕLÕ

Faj ta neve

Afuz Ali

Ani ta

At ti la

Be og radsz ka bez sze me na

Bo ros tyán

Bog lár ka

Car di nal

Ceg léd szé pe

Ceg léd szé pe K.73

Csé pi mus ko tály

Est her

Fanny

Fa vo rit

Ita lia

Kis mis mol davsz kij

Kósa

Koz ma Pál né mus ko tály

Mat hi ász Já nos né mus ko tály

Me lin da

Na rancs ízû

Faj ta neve

Pa la ti na (Au gusz tu si mus ko tály)

Pan nó nia kin cse

Pe ga zus

Szõ lõs ker tek ki rály nõ je

Téli mus ko tály

Te réz

SZAPORÍTÁSRA EGYEDILEG ENGEDÉLYEZETT
SZÕLÕFAJTÁK ÉS SZÕLÕKLÓNOK JEGYZÉKE

CSEMEGESZÕLÕ

Faj ta neve

Pan nó nia kin cse K. 56

34/4 (Lu bik pi ros)

Ark adi ja

KM.126 Réka

KM.168 Éva

KM.178 Nóra

KM.183 Csil la

KM.193 Emõ ke

KM.235 Anna

Mol do va

R.66 Lidi

Ri za mat”
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6. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelethez

„6. szá mú mel lék let a 75/2007. (VII. 27.) FVM ren de let hez

Az ültetvény termõre fordulásának szakmai paraméterei

Cse me ge szõ lõ ül tet vé nyek be ál lott sá gá val és fej lett sé gé vel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek a nem ter mõ évek ben:

Meg ne ve zés Elsõ éves
ül tet vény ben

2. éves ül tet vény ben 3. éves ül tet vény ben 4. éves ül tet vény ben

Be ál lott ság leg alább 90% leg alább 95% leg alább 97% leg alább 98%

Fej lett ség Szep tem ber ele jé re érje el

1 vagy 2 haj tás szám
mel lett 50 cm haj tás
össz hosszú ság

1 haj tás sal tör té nõ
törzs ne ve lés ese tén
100 cm, két haj tás sal
tör té nõ tõ ke ne ve lés
ese tén 120 cm haj tás
össz hosszú ság

Ter mõ ala pok ki ala kí -
tá sá nak meg kez dé se

A ter mõ ala pok ki ala -
kí tá sa a tõ kék 90%-án

Gyü mölcs ül tet vé nyek be ál lott sá gá val és fej lett sé gé vel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek a nem ter mõ évek ben
szep tem ber ben mér ve

Meg ne ve zés

Be ál lott ság
%

Fej lett ség
Be ál lott ság

%
Fej lett ség

Elsõ év ben Má so dik év ben

Tör zses fa jok
(dió és gesz te nye
 kivételével)

90 Egész sé ges
zöld lom bo zat

95 Sö vény nél 2 db, töb bi 
ko ro na for má nál

 legalább 3 ol dal ve zér
ki ala kí tá sá ra al kal mas 

(40–60 cm-es)
 oldalág

Dió, gesz te nye,
 mogyoró

80 Egész sé ges
zöld lom bo zat

90 Egész sé ges
zöld lom bo zat

Bo gyós fa jok
Kösz mé te bo kor

90 Át la go san 2 db leg -
alább 25 cm-es vesszõ

95 Át la go san 4 db
50 cm-es vesszõ

Kösz mé te tör zses
 oltvány

90 Át la go san 9 mm-es
törzs át mé rõ és 4 db

érett vesszõ

95 Át la go san 11 mm-es
törzs át mé rõ és 5–7 db 

érett vesszõ

Pi ros ri bisz ke 90 Át la go san 2 db fej lett
(50 cm-es) vesszõ

95 Át la go san 4 db fej lett
(60–70 cm-es) vesszõ

Bo dza 90 Tö ven ként leg alább
1 db fej lett (80 cm-es) 

vesszõ

95 Át la go san 4 db fej lett
(60–80 cm-es) vesszõ

Mál na 90 Tö ven ként leg alább
1 db fej lett

(60–80 cm-es) vesszõ

95 Négy zet mé te ren ként
leg alább 4 db vesszõ

Sze der 90 Tö ven ként leg alább
1 db fej lett

(60–80 cm-es) vesszõ

95 Tö ven ként leg alább
2 db 120 cm-es

vesszõ

Sza mó ca 90 Egész sé ges
zöld lom bo zat
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Har ma dik és azt kö ve tõ évek ben:
A be ál lott ság min den gyü mölcs faj nál leg alább 98% (di ó nál, mo gyo ró nál és gesz te nyé nél 4. év tõl). A meg fe le lõ fej -

lett sé get a törzs kör mé ret sze rint kell meg ál la pí ta ni, di ó nál és gesz te nyé nél ta laj szint fe lett 50 cm-rel, a töb bi tör zses faj -
nál a ko ro na el ága zás alatt 15 cm-rel mér ve.

A meg fele lõen fej lett ül tet vény törzs kör mé ret ada ta it az aláb bi táb lá zat tar tal maz za:

A gyümölcsfák kornak megfelelõ törzskörméret irányadó értékei a termõre fordulásig

Faj
Törzs kör mé ret éven ként (cm)

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Alma 10 15

Kör te 10 13 17

Cse resz nye, meggy 14 18 22

Szil va 11 15 19

Kaj szi 12 16 20

Õszi ba rack és man du la 17 23

Dió, mo gyo ró és gesz te nye 11 14 18 22 26 31
”

7. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelethez

„7. szá mú mel lék let a 75/2007. (VII. 27.) FVM ren de let hez

Értékelési szempontok

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

SZAKMAI SZEMPONTOK

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

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

15

A ter ve zett be ru há zás tel jes te -
rü le tén ki épí tett ön tö zõ rend -
szer van, vagy leg ké sõbb a
be ru há zás be fe je zé sé ig vál lal ja 
an nak ki épí té sét és ren del ke zik 
elvi víz jo gi lé te sí té si en ge -
déllyel

Ki épí tett ön tö zõ rend szer ese -
tén az üze mel te té si víz jo gi en -
ge dély, ki épí ten dõ
ön tö zõ rend szer ese tén leg alább 
az elvi víz jo gi lé te sí té si en ge -
dély

30

Össze sen: max. 45

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

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

8
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

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

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

0–25 000 000 Ft/új mun ka hely 16

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

14

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

12

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

10

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

8

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

6

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

4

175 000 001 Ft/új mun ka hely
fe lett

2

Az ügy fél szék he lye

Hát rá nyos hely ze tû tér ség ben
van

4

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély

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

Nyi lat ko zat 2

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

Nyi lat ko zat 3

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

Nyi lat ko zat 2

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

Nyi lat ko zat 1

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

Nyi lat ko zat 2

Ha az ügy fél ter mé sze tes sze -
mély

Az ügy fél nõ 3

Az ügy fél roma szár ma zá sú Nyi lat ko zat 2

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

Nyi lat ko zat 2

Össze sen: max. 35
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

PÉNZÜGYI TERV

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

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

1

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

2

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

Ter me lé si ér ték ará nyos jö ve -
del me zõs ég

2

Adó zás elõt ti ered mény 1

Be fek te tett esz kö zök ér té ke 1

Brut tó ter me lé si ér ték 1

Lik vi di tás 1

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

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

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

2

Adó zás elõt ti ered mény 1

Brut tó ter me lé si ér ték 1

Be fek te tett esz kö zök ér té ke 1

Lik vi di tás 1

Pénz ügyi terv üzemeltetési-
 hatékonysági vizs gá la ta

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

5

Össze sen: max. 20

Mind össze sen: max. 100

”
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
1/2008. (MK 8.) MSZH

k ö z l e m é n y e
az „IDEA 2008” (Ötlet – Újdonság – Találmány)

nemzetközi kiállításon és vásáron 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. jú ni us hó 
20. és 22. nap jai kö zött Abony ban, il let ve a 2008. szep -
tem ber hó 12. és 14. nap jai kö zött Hód me zõ vá sár he lyen
meg ren de zen dõ „IDEA 2008” (Öt let – Új don ság – Ta lál -
mány) nem zet kö zi  kiállításon és vá sá ron 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 Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya
Alapító Okirata*

amely ab ból a cél ból ké szült, hogy az 1. pont ban meg je lölt
ala pí tó a Ma gyar Köz tár sa ság Pol gá ri Tör vény köny vé nek
(a továb biak ban: Ptk.) 74/G.  §-a és a ha di gon do zás ról
 szóló 1994. évi XLV. tör vény 25.  §-ának (3) be kez dé se
alap ján jogi sze mély ként mû kö dõ köz ala pít ványt hoz lét re
az aláb bi ak sze rint:

1. Ala pí tó:

Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
1055 Bu da pest, Kos suth tér 1–3.

2. A Köz ala pít vány neve:

Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya

* Az Ala  pí tó  Ok i ra t  mó do s í  tá sá t  a  Fõ vá  ro  s i  Bí  ró  ság a
12.Pk.61540/1994/18. szá mú vég zé sé vel a nyil ván tar tá sá ban át ve zet te.

3. A Köz ala pít vány szék he lye:

1055 Bu da pest V., Ba la ton u. 5–7.

4. A Köz ala pít vány cél ja

4.1. A ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
9. és 25.  §-a alap ján a ha di gon do zot tak ról való ál la mi, ala -
nyi jogú gon dos ko dás meg va ló sí tá sa. A köz hasz nú szer ve -
ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény 26.  § c) 1., 2. és
11. pont já ba fog lalt köz hasz nú te vé keny ség vég zé se.

A Köz ala pít vány cél ja i nak meg va ló sí tá sa so rán köz re -
mû kö dik a jel zett köz fel ada tok el lá tá sá ban, te vé keny sé gét
a ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve zet kö ve tel mé nye i nek
meg fele lõen vég zi.

4.2. A jo go sul tak el lá tá sá nak meg va ló sí tá sa, a ked vez -
mé nyek re a li zá lá sa.

4.3. A ha di rok kan tak egész ség ügyi se géd esz kö zök kel
való el lá tá sá nak biz to sí tá sa.

4.4. A Köz ala pít vány po li ti kai pár tok tól füg get len
szer ve zet, a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tör vény 4.  § (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt köz -
vet len po li ti kai te vé keny sé get nem foly tat, po li ti kai pár -
tok nak anya gi tá mo ga tást nem nyújt, or szág gyû lé si kép -
viselõt, me gyei, fõ vá ro si ön kor mány za ti vá lasz tá son je löl -
tet nem ál lít, to váb bá nem tá mo gat.

4.5. A Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költ ség -
ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény 57/A.  §
(2) be kez dé se alap ján a sze mé lyi kár pót lás sal kap cso la tos
össze gek ki fi ze té sé nek tel je sí té se.

5. Csat la ko zás a Köz ala pít vány hoz

A Köz ala pít vány nyi tott, ah hoz bár mely ha zai vagy kül -
föl di ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il let ve jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet pénz be li vagy ter mé szet -
be ni ado mánnyal, va gyon ren de lés sel csat la koz hat.

6. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na

1994. évre 2000 mil lió fo rint, amely a kö vet ke zõk sze -
rint osz lik meg:

6.1. A jo go sult ha di gon do zott nak járó egy sze ri, egy -
össze gû té rí tés fe de ze té ül szol gál 1763 mil lió fo rint, új
 ellátások és a Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge it ki te võ
237 mil lió fo rint, vagy is össze sen 2000 mil lió fo rint a költ -
ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká ból.

7. A Köz ala pít vány va gyo na 1995-tõl

– A min den ko ri évi költ ség ve té si tá mo ga tás,

– az elõ zõ évi ma rad vá nyok,

– egyéb tá mo ga tá sok,

– sa ját be vé te lek.

368 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/8. szám



8. A Köz ala pít vány szer ve ze te és szer vei

8.1. Ku ra tó ri um
A Köz ala pít vány leg fõbb dön tést hozó szer ve a 9 tagú

ku ra tó ri um. A ta go kat az ala pí tó az aláb bi szer ve ze tek ja -
vas la ta alap ján je lö li ki:

Hon vé del mi Mi nisz té ri um, Egész ség ügyi Miniszté -
rium, Pénz ügy mi nisz té ri um, Ön kor mány za ti és Te rü let -
fej lesz té si Mi nisz té ri um, Vak Ha di rok kan tak Or szá gos
Egye sü le te, Ha di gon do zot tak, Ha di öz ve gyek, Ha di ár vák
Or szá gos Nem ze ti Szö vet sé ge (HONSZ), Ma gyar Ha di -
gon do zot tak Or szá gos Nem ze ti Szö vet sé ge
(MAHONSZ), Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó -
ság, Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár.

A ku ra tó ri um tag jai:
dr. Jó zsef Pé ter a Hon vé del mi Mi nisz té ri um tól,
dr. Sze pez di Zsu zsan na az Egész ség ügyi Miniszté -

riumtól,
Szik sza i né dr. Bér ces Anna a Pénz ügy mi nisz té ri um tól,
Ko vács Já nos az Ön kor mány za ti és Területfejlesz tési

Mi nisz té ri um tól,
Kre isz Mi hály a Vak Ha di rok kan tak Or szá gos Egye sü -

le té tõl,
Ipacs Jó zsef a Ha di gon do zot tak, Ha di öz ve gyek,

 Hadiárvák Or szá gos Nem ze ti Szö vet sé gé tõl (HONSZ),
Va dai Mi hály Zsolt a Ma gyar Ha di gon do zot tak

 Országos Nem ze ti Szö vet sé gé tõl (MAHONSZ),
Ha u din ger Ist ván az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ -

igaz ga tó ság tól,
dr. Oko licsny Emí lia az Or szá gos Egészségbiztosí tási

Pénz tár tól.

8.2. A ku ra tó ri um
– el nök-kép vi se lõ je: Szik sza i né dr. Bér ces Anna, Pénz -

ügy mi nisz té ri um
– tit ká ra: dr. Jó zsef Pé ter, Hon vé del mi Mi nisz té ri um
A ku ra tó ri u mi tag ság ha tá ro zat lan idõ re szól, a tag tag -

sá gá nak meg szün te té sé re irá nyu ló ké rel mét az ala pí tó nak
nyújt ja be. A ku ra tó ri um a meg szû nés te kin te té ben nem
dönt het. A ku ra tó ri u mi ta gok ki je lö lé sé re, vissza hí vá sá ra
tör té nõ ja vas lat té tel a 8.1. pont alatt fel so rolt szer ve ze tek
ve ze tõ jé nek jog kö ré be tar to zik.

8.3. A ku ra tó ri um mû kö dé se
a) A ku ra tó ri um biz to sít ja a Köz ala pít vány nak az Ala -

pí tó Oki rat ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti fo lya ma tos mû kö -
dé sét, gon dos ko dik a Köz ala pít vány va gyo ná nak az Ala -
pí tó Oki rat ban rög zí tett cé lok nak meg fe le lõ fel hasz ná lá sá -
ról. Meg ha tá roz za a ki tû zött cél meg va ló sí tá sá hoz szük sé -
ges tár gyi és sze mé lyi fel té te le ket, gon dos ko dik azok biz -
to sí tá sá ról.

b) A ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha ülé sén tag ja i nak
több mint a fele je len van.

c) A ku ra tó ri um ülé se it szük ség sze rint, de leg alább
fél éven te egy szer tart ja.

d) A ku ra tó ri um ülé sét az el nök – an nak tar tós aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén a tit kár – hív ja össze írás ban, a na pi rend

meg je lö lé sé vel. A meg hí vót a ku ra tó ri um tag ja i nak olyan
idõ pont ban kell meg kül de ni, hogy az ülés ter ve zett idõ -
pont ja elõtt egy hét tel kéz hez kap ják. A meg hí vó hoz csa -
tol ni kell az eset le ges írás be li elõ ter jesz téseket. Sür gõs
szük ség ese tén – az ok meg je lö lé sé vel – az el nök rend kí -
vü li ku ra tó ri u mi ülést te le fo non is össze hív hat.

e) A ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak, dön té se it egy sze rû 
szó több ség gel hoz za, sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök
sza va za ta dönt. Az ülés re meg kell hív ni:

– a ku ra tó ri um tag ja it és tiszt ség vi se lõ it,

– a ke ze lõ szer ve zet kép vi se lõ jét,

– a fel ügye lõ bi zott ság tag ja it,

– az ala pí tó kép vi se lõ jét,

– az el nök ál tal ese ten ként meg je lölt sze mé lye ket.

f) A ku ra tó ri um ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik:

– a Köz ala pít vány szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá -
nak – az ala pí tó hoz zá já ru lá sá val tör té nõ – meg ha tá ro zá sa, 
mó do sí tá sa,

– ja vas lat az ala pí tó felé az ala pít vány cél já nak tel je sí -
té sé hez szük sé ges pénz esz kö zö kön fe lü li va gyon fel hasz -
ná lá sá ról,

– a Köz ala pít vány köz hasz nú je len té sé nek, éves költ -
ség ve té si ter vé nek, az azok ról  szóló be szá mo ló nak és az
éves mér leg nek, va la mint a köz hasz nú szer ve zet éves be -
szá mo ló já nak el fo ga dá sa. A ku ra tó ri um az éves be szá mo -
lót az Ala pí tó Ok irat 8.3. e) pont já ban meg ha tá ro zott mó -
don az éves mér leg gel egy ide jû leg fo gad ja el, és azt az el -
fo ga dást kö ve tõ 15 na pon be lül írás ban az ala pí tó nak fel -
ter jesz ti,

– dön tés azok ban a kér dé sek ben, ame lye ket a Köz ala -
pít vány szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta a ku ra tó ri um
ki zá ró la gos ha tás kö ré be utal, és ami jog sza bály sze rint a
ku ra tó ri um ha tás kö ré be tar to zik.

g) Össze fér he tet len sé gi sza bá lyok:

A Köz ala pít vány tiszt ség vi se lõ i re al kal maz ni kell a
köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény
8–9.  §-ai ban fog lal ta kat:

– a ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het részt az 
a tag vagy tiszt ség vi se lõ, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar -
to zó ja [Ptk. 658.  § b) pont], élet tár sa a ha tá ro zat alap ján
kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, il let ve bár mi -
lyen más elõny ben ré sze sül,

– a ku ra tó ri um tag ja vagy tiszt ség vi se lõ je nem le het a
fel ügye lõ bi zott ság el nö ke vagy tag ja, il let ve könyv vizs -
gá ló ja,

– a köz hasz nú szer ve zet meg szûn tét kö ve tõ két évig
nem le het más köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je 
az a sze mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be
– an nak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy
évig – ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló
tör vény sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki,

– a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, il let ve az en nek je lölt sze mély 
kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze -
tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg
más köz hasz nú szer ve zet nél is be tölt,
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– nem le het a fel ügye lõ szerv el nö ke vagy tag ja, il let ve
könyv vizs gá ló ja az a sze mély, aki

a) a ve ze tõ szerv el nö ke vagy tag ja,
b) a köz hasz nú szer ve zet tel a meg bí za tá sán kí vül más

te vé keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog -
sza bály más képp nem ren del ke zik,

c) a köz hasz nú szer ve zet cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze -
sül – ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ
nem pénz be li szol gál ta tá so kat és a tár sa dal mi szer ve zet ál -
tal tag já nak a tag sá gi jog vi szony alap ján nyúj tott, lé te sí tõ
ok irat nak meg fe le lõ cél sze rin ti jut ta tást –, il let ve

d) az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja.

8.4. Tit kár ság
A ku ra tó ri um ad mi niszt ra tív fel ada ta it tit kár ság lát ja el.

8.5. A tit kár ság al kal ma zot ta i nak lét szá mát, az al kal -
maz ha tó ság fel té te le it, mû kö dé sét, fel épí té sét a szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály zat rög zí ti.

8.6. Va gyon ke ze lõ szer ve zet
A ku ra tó ri um a Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la -

tos igaz ga tá si és gaz dál ko dá si fel ada tok el lá tá sá ra va gyon -
ke ze lõ szer ve ze tet hoz lét re; meg ha tá roz za an nak felada -
tait, szer ve ze tét, el len õr zi te vé keny sé gét. A va gyon ke ze lõ
szer ve zet mû kö dé sét, szer ve it, fel épí té sét a szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat rög zí ti.

A va gyon ke ze lõ szer ve ze tet a ku ra tó ri um ál tal ki ne ve -
zett igaz ga tó ve ze ti, a mun kál ta tói jo go kat az igaz ga tó te -
kin te té ben a ku ra tó ri um, a va gyon ke ze lõ szer ve zet dol go -
zói te kin te té ben pe dig az igaz ga tó gya ko rol ja.

A Köz ala pít vány va gyon ke ze lõ szer ve ze te fel ada ta i nak
el lá tá sá val kül sõ szerv is meg bíz ha tó.

8.7. Fel ügye lõ bi zott ság
8.7.1. A Köz ala pít vány nál a Szo ci á lis és Mun ka ügyi

Mi nisz té ri um, a Pénz ügy mi nisz té ri um és a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um kép vi se lõ jé bõl álló 3 tagú fel ügye lõ bi zott -
ság mû kö dik.

A fel ügye lõ bi zott ság
– el nö ke:
dr. Nagy Sán dor Pénz ügy mi nisz té ri um,
– tag jai:
Kõ nig Éva Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um,
dr. Szi lá gyi Béla Hon vé del mi Mi nisz té ri um.
8.7.2. A fel ügye lõ bi zott ság el len õr zi a Köza la pít vány

mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát. En nek so rán a tiszt ség vi se -
lõk tõl je len tést, a mun ka vál la lók tól tá jé koz ta tást vagy fel -
vi lá go sí tást kér het, be te kint het a Köza la pít vány ira ta i ba,
azo kat meg vizs gál hat ja. Ta nács ko zá si jog gal részt ve het a
ku ra tó ri u mi ülé se ken.

A fel ügye lõ bi zott ság kö te les a ku ra tó ri u mot tá jé koz tat -
ni és ülé sé nek össze hí vá sát kez de mé nyez ni, ha a Köza la -
pít vány mû kö dé se so rán olyan jog sza bály sér tést, vagy
a Köza la pít vány ér de ke it egyéb ként sú lyo san sér tõ ese -
ményt (mu lasz tást) ész lel, amely nek meg szün te té se,

 következményeinek el há rí tá sa, il let ve eny hí té se a ku ra tó -
ri um dön té sét igény li, il let ve a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le -
lõs sé gét meg ala po zó tény me rült fel.

A ku ra tó ri u mot a fel ügye lõ bi zott ság in dít vá nyá ra
–  annak meg té te lé tõl szá mí tott har minc na pon be lül –
össze kell hív ni. E ha tár idõ ered mény te len el tel te ese tén a
ku ra tó ri um össze hí vá sá ra a fel ügye lõ bi zott ság in téz ke dik.

Ha a ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sa ér -
de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a fel -
ügye lõ bi zott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni a tör -
vényességi fel ügye le tet el lá tó szer vet.

8.7.3. A fel ügye lõ bi zott ság be szá mol tat ja a ku ra tó ri u -
mot te vé keny sé gé rõl.

8.7.4. A fel ügye lõ bi zott ság el nö ké nek kez de mé nye zé -
sé re a ku ra tó ri um ülé sét 15 na pon be lül össze kell hív ni.

8.7.5. A fel ügye lõ bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja
meg.

8.8. Ha di rok kant Iro da
A ha di rok kan tak té rí tés men tes gyó gyá sza ti se géd esz -

kö zök kel való el lá tá sát vég zi a 113/1994. (VIII. 31.)
Korm. ren de let 11.  §-a alap ján.

A Ha di rok kant Iro da mû kö dé si (sze mé lyi, do lo gi) költ -
sé ge it a Köz ala pít vány fe de zi.

9. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa

9.1. A Köz ala pít vány va gyo nát az ala pí tói cé lok ban
meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá ra, il let ve a ku ra tó ri um, a
tit kár ság, a va gyon ke ze lõ szer ve zet, a fel ügye lõ bi zott ság
és a Ha di rok kant Iro da mû kö dé sé nek fi nan szí ro zá sá ra kell 
for dí ta ni.

Vál lal ko zá si te vé keny sé ge a Köz ala pít vány köz hasz nú
cél ja it nem ve szé lyez te ti és gaz dál ko dá sa ered mé nyét ki -
zá ró lag az Ala pí tó Ok irat ban meg je lölt te vé keny ség re for -
dít ja.

9.2. A köz ala pít vá nyi pén ze ket a va gyon ke ze lõ szer ve -
zet a Köz ala pít vány sa ját pénz for gal mi jel le gû bank szám -
lá ján tart ja.

9.3. A Köz ala pít vány ne vé ben alá írás ra jo go sult az el -
nök. A bank szám lá ról való utal vá nyo zás hoz, kész pénz fel -
vé tel hez a le bo nyo lí tó szer ve zet ál tal meg bí zott sze mé lyek 
alá írá sa szük sé ges.

9.4. A fel ügye lõ bi zott ság és a ku ra tó ri um tag jai (tiszt -
ség vi se lõi) költ ség té rí tés ben és tisz te let díj ban ré sze sül het -
nek.

9.5. Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást biz -
to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge
nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. Köz ala -
pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi
gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer -
ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

9.6. A Köz ala pít vány az ál lam ház tar tás al rend sze re i tõl
– a nor ma tív tá mo ga tás ki vé te lé vel – csak írás be li szer zõ -
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dés alap ján ré sze sül het tá mo ga tás ban. A szer zõ dés ben
meg kell ha tá roz ni a tá mo ga tás sal való el szá mo lás fel té te -
le it és mód ját.

9.7. A Köz ala pít vány pá lyá zat ki írá sa nél kül éven te a
va gyo na 5%-ának mér té ké ig, de leg fel jebb össze sen
1 M Ft (köz vet len vagy köz ve tett) tá mo ga tást nyújt hat
az Ala pí tó Ok irat ban fog lalt cé lok ra.

9.8. A Köz ala pít vány bár mely cél sze rin ti jut ta tá sát pá -
lyá zat hoz köt he ti. Eb ben az eset ben a pá lyá zat nem tar tal -
maz hat olyan fel té te le ket, ame lyek bõl – az eset összes
 körülményeinek mér le ge lé sé vel – meg ál la pít ha tó, hogy a
pá lyá zat nak elõ re meg ha tá ro zott nyer te se van (szín lelt
 pályázat). Szín lelt pá lyá zat a cél sze rin ti jut ta tás alap já ul
nem szol gál hat.

9.9. A Köz ala pít vány vál tót, il let ve más hi tel vi szonyt
meg tes te sí tõ ér ték pa pírt nem bo csát hat ki. A vál lal ko zá sá -
nak fej lesz té sé hez köz hasz nú te vé keny sé gét ve szé lyez te tõ 
mér té kû hi telt nem ve het fel, az ál lam ház tar tás al rend sze -
re i tõl ka pott tá mo ga tást hi tel fe de ze té ül, il let ve hi tel tör -
lesz té sé re nem hasz nál hat ja fel.

9.10. A Köz ala pít vány nak a cél sze rin ti te vé keny sé gé -
bõl, il let ve vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé -
te le it és rá for dí tá sa it el kü lö ní tet ten kell nyil ván tar ta ni.

9.11. Az egy mil lió fo rin tot meg ha la dó egye di ál la mi
vagy ön kor mány za ti tá mo ga tá sok ról tör té nõ dön tés ho za -
tal ban részt vevõ, va la mint a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá -
val való el szá mol ta tást vég zõ sze mé lyek, így az Or szág -
gyû lés és a Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok nál a
tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá ról dön te ni jo go sult tiszt -
ség vi se lõk a köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza bá lyok sze -
rint két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek. A va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett ség a hoz zá tar to zó vo nat ko zá sá -
ban is fenn áll. En nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
11/A. § (4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

10. A Köz ala pít vány kép vi se le te

A Köz ala pít vány kép vi se lõ je a ku ra tó ri um el nö ke, tar -
tós aka dá lyoz ta tá sa ese tén a ku ra tó ri um ki je lölt tag ja, az
ala pí tó kép vi se lõ it ki vé ve. A kép vi se let re vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ha -
tá roz za meg.

11. Be szá mo lás a Köz ala pít vány mû kö dé sé rõl, az éves
köz hasz nú be szá mo ló jó vá ha gyá sa

A ku ra tó ri um kö te les éven te be szá mol ni a Köz ala pít -
vány mû kö dé sé rõl az ala pí tó nak. En nek ke re té ben – a ku -

ra tó ri um ál tal el fo ga dott – éves köz hasz nú be szá mo ló ját
az el fo ga dást kö ve tõ 15 na pon be lül írás ban, két pél dány -
ban jó vá ha gyás ra az ala pí tó nak fel ter jesz ti. Az ala pí tó a
jó vá ha gyott be szá mo ló egy pél dá nyát sa ját irat tá rá ba he -
lye zi, a má sik pél dányt vissza kül di a ku ra tó ri um nak. A ku -
ra tó ri um te vé keny sé ge és gaz dál ko dá sa leg fon to sabb ada -
ta it a he lyi vagy or szá gos saj tó út ján is nyil vá nos ság ra
hoz za.

12. A Köz ala pít vány meg szû né se

A Köz ala pít vány meg szû nik a Ptk. 74/E.  §-ában meg ha -
tá ro zott ese tek ben.

13. Záró ren del ke zé sek

13.1. A Köz ala pít vány lét re jöt té hez bí ró sá gi nyil ván -
tar tás ba vé tel szük sé ges.

13.2. Az Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a Ptk., il le tõ leg a Köz ala pít vány te vé keny sé gé re
vo nat ko zó min den ko ri ha tá lyos jog sza bá lyok ren del ke zé -
sei az irány adók.

13.3. Az ala pí tó nak jo gá ban áll je len Ala pí tó Ok irat
mó do sí tá sa, amennyi ben az Ala pí tó Ok irat ban le fek te tett
ala pít vá nyi cé lok el éré se ér de ké ben, meg íté lé se sze rint, ez
szük sé ges.

13.4. Meg szû nés ese tén a Köz ala pít vány kö te le zett sé -
gei tel je sí té se után fenn ma ra dó va gyo nát az ala pí tó – a
nyil vá nos ság meg fe le lõ tá jé koz ta tá sa mel lett – ha di gon -
do zá si cél ra kö te les for dí ta ni.

13.5. A Köz ala pít vány szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
za tá ban kell ren del kez ni:

– olyan nyil ván tar tás ve ze té sé rõl, amely bõl a kurató -
rium dön té se i nek tar tal ma, idõ pont ja és ha tá lya, il let ve a
dön tést tá mo ga tó és el len zõk szám ará nya (ha le het sé ges
sze mé lye) meg ál la pít ha tók,

– a ku ra tó ri um dön té se i nek az érin tet tek kel való köz -
lési, il let ve nyil vá nos ság ra ho za ta li mód já ról,

– a Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la to san ke let -
ke zett ira tok ba való be te kin tés rend jé rõl,

– a Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, be szá mo lói köz zé té -
te lé nek nyil vá nos sá gá ról.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

h i r d e t m é n y e

A Veszp rém Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga a „Béke” Me zõ gaz da sá gi
Szö vet ke zet, 8254 Kõ vá gó örs, ma ra dék rész arány arany ko ro ná i nak ne ve sí té sé re

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart.

A sor so lás he lye: Veszp rém, Me gye ház tér 1., III. eme let 317. szo ba, az Mg.Sz.H. Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hi va ta -
los he lyi sé ge.

A sor so lás idõ pont ja: 2008. feb ru ár 26., 9 óra.

A rész vé tel re jo go sul tak köre: a Ta pol cai Föld hi va tal nyil ván tar tá sa sze rint ma ra dék, ne ve sí tet len rész arány arany ko ro -
ná val ren del ke zõ rész arány-tu laj do no sok.

A sor so lás ra ke rü lõ in gat la nok:

Te le pü lés: Ba la ton he nye

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

086 gyep 0,0747 0,10 0,10 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba nem ke rül het

0106/3 szán tó 11,1838 174,80 12,70 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó
Ve ze ték jog E.On

0118/2 szán tó 5,2327 75,37 3,86 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

0118/4 szán tó 8,6547 109,90 8,37 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

0118/33 erdõ 15,6272 25,00 1,47 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

0118/34 gyep 7,6326 10,69 0,92 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

0122/6 gyep, szán tó 27,8807 327,85 57,54 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

477 gyep 0,0946 1,18 1,18 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

Te le pü lés: Kék kút

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

042/9 gyep 0,2076 3,61 0,64 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

042/11 szán tó 0,0796 0,41 0,41 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

274 gyep 0,0299 0,42 0,42 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó
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Te le pü lés: Kõ vá gó örs

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

015/29 gyep, szán tó 19,3233 321,70 10,74 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

015/30 erdõ 0,3485 0,56 0,02 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

072/6 gyep, szán tó,
erdõ

39,8333 157,62 27,03 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba nem ke rül het
Ve ze ték jog E.ON

0111/3 gyep, erdõ 5,1074 106,92 15,00 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba nem ke rül het
Víz ve ze té si jog DRVV
Ve ze ték jog E.ON

0127/4 gyep 0,9659 15,07 4,76 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba nem ke rül het

0127/6 gyep, erdõ 2,5614 40,16 6,60 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba nem ke rül het

0165/12 gyep, szán tó 0,8744 12,06 1,00 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba nem ke rül het

0165/17 gyep, szán tó 0,4471 6,21 2,10 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba nem ke rül het

0185/13 gyep, szán tó 28,8255 611,88 84,50 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

Te le pü lés: Kö ves kál

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

0205/5 gyep 5,3108 101,44 83,36 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba nem ke rül het

Te le pü lés: Mind szent kál la

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

07/2 gyep 0,8000 0,11 0,11 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

046/55 szõ lõ 0,6213 45,35 45,35 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

051/52 gyep 0,4946 0,69 0,69 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

502 gyep és út 0,4657 8,10 8,10 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba nem ke rül het

700/10 erdõ, gyep 0,7181 8,48 8,48 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

831 gyep 3,6397 45,50 45,50 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba nem ke rül het

970 szán tó 0,3099 4,31 4,31 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

978/1 szõ lõ 0,2543 13,25 2,88 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

1071/7 gyep 1,1936 16,59 0,08 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó
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Te le pü lés: Szent bék kál la

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

012/38 szõ lõ 1,8448 134,67 16,91 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó
Vé dõ sáv
Víz és Csa tor na mû Váll.

029/5 szán tó 10,6529 153,96 22,10 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

031/8 szán tó 1,8047 39,16 0,99 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

041/2 szán tó 8,6870 167,08 2,32 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó
Víz ve ze té si jog

055/35 szõ lõ 4,0639 170,76 0,32 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

055/44 gyep, szõ lõ 2,3889 170,76 9,85 Ter mé szet vé dett te rü let
Ma gán tu laj don ba ad ha tó

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le né sé ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel tet -
he ti ma gát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán be -
lül a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz cím zett, de a Veszp rém Me gyei Mg.Sz.H. Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó -
ság hoz ki fo gást nyújt hat be.

Dr. Ra do vits Ti bor s. k.,
fõ igaz ga tó

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2008. évi ja nu ár 8-ai, 2. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor -
mánya kö zött a Ma gyar–Ame ri kai Ok ta tá si Cse re prog ram Bi zott ság lét re ho zá sá ról szó ló Egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló 2/2008. (I. 8.) Korm. rendelet
3. §-ának felvezetõ szövege helyesen:

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

EGYEZMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYA KÖZÖTT

A MAGYAR–AMERIKAI OKTATÁSI CSEREPROGRAM BIZOTTSÁG
LÉTREHOZÁSÁRÓL”

(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
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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 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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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 Hivatalos Közlönykiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve
a már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, közleményeket, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szer-
zõdéseket, tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek
és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határo-
zatai, a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ, a KSH
nómenklatúrák, a Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék, a Gyógyszerjegyzék, a Versenybírósági Határozatok stb.

Online
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi ingyenes hozzáférést kapnak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó naponta aktuali-
zált online adatbázisához, ahonnan bármikor közvetlenül lekérhetik a jogszabályok legfrissebb állapotát, így naprakészen
nyomon követhetik a hóközi változásokat is, valamint a napi adatfrissítési szolgáltatás keretében, napi rendszerességgel
aktualizálható a havonta megküldött DVD-adatbázis, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását, többirányú (jogszabály-azonosítók, tárgyszavak szerinti)
keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag
kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok, bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és
a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás van EU-irányelvre, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék, Gyógyszerjegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segí-
tõje, újdonság- és változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratminta-
tárunkat az igényeknek megfelelõen folyamatosan bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával,
mûködésével kapcsolatos formanyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �

5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �

10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �

25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �

50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �

100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

Negyedéves elõfizetés 22 500 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 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.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

08.0122 – 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
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

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.


