
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2008. feb ru ár 26.,

kedd

31. szám
I. kötet

Ára: 895,– Ft



* A ren de let tel jes szö ve gét (mel lék le tekkel együtt) a Ma gyar Köz löny 2008. évi 31. szá má nak II. kö te te CD-n tar tal maz za, ame lyet az elõ fi ze tõk nek ké rés re
meg küldünk (te le fon: 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357).

A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2008. feb ru ár 26.,

kedd

31. szám
I. kötet

Ára: 895,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

39/2008. (II. 26.) Korm. r. Az ál lam biz ton sá gi ira tok át adá sa tel je sí té sé nek ér té ke lé sé rõl szó ló

190/2007. (VII. 23.) Korm. ren de let módosításáról. . . . . . . . . . . 1316

40/2008. (II. 26.) Korm. r. A szenny vi zek és szenny víz isza pok me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá -

nak és ke ze lé sé nek sza bá lya i ról szó ló 50/2001. (IV. 3.) Korm.
ren de let módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316

21/2008. (II. 26.) FVM r. A te nyész tés szer ve zé si fel ada tok tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek
rész le tes fel té te le i rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328

10/2008. (II. 26.) ÖTM r. Az iker in téz mé nyi prog ram és pro jekt jei le bo nyo lí tá sá nak rész le tes
szabályairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1342

3/2008. (II. 26.) PM r. A hi tel in té ze tek ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
 részére szol gál ta tan dó ada tok kö ré rõl és az adat szol gál ta tás mód -

já ról* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1347

1/2008. (II. 26.) TNM r. A fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint  a nem zet biz ton sá gi

el len õr zés szintjérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1348

14/2008. (II. 26.) AB h. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1349



 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány

39/2008. (II. 26.) Korm.

rendelete

az állambiztonsági iratok átadása
teljesítésének értékelésérõl szóló

190/2007. (VII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35. § (1) be kez dés
a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében, az Al kot -
mány 35. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ere de ti jog al -
ko tói ha tás kö ré ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az ál lam biz ton sá gi ira tok át adá sa tel je sí té sé nek ér té ke -
lé sé rõl szó ló 190/2007. (VII. 23.) Korm. ren de let (a to váb -
bi ak ban: Kr.) 1. § (3) be kez dé sé ben a „2007. szep tem ber
30-ig” szö veg rész he lyé be a „2008. jú ni us 30-ig” szö veg
lép.

2. §

A Kr. 4. § (2) be kez dé sé ben a „2008. már ci us 31-én”
szö veg rész he lyé be a „2008. jú ni us 30-án” szö veg  lép.

3. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és a ki hir de té sét kö ve tõ 2. na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

A Kormány
40/2008. (II. 26.) Korm.

rendelete

a szennyvizek és szennyvíziszapok
mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének

szabályairól  szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet

mó do sí tá sá ról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban fog lal tak, a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi
XLIII. tör vény 59.  § (1) be kez dé sé nek p) pont já ban, va la -
mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A szenny vi zek és szenny víz isza pok me zõ gaz da sá gi fel -
hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek sza bá lya i ról  szóló 50/2001.
(IV. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A sza bá lyo zás cél ja, hogy egyes szenny vi zek, ke -
zelt isza pok, ide ért ve a szenny víz iszap kom posz to kat, me -
zõ gaz da sá gi te rü le ten való szak sze rû fel hasz ná lá sá val el -
ke rül he tõ vé vál ja nak a ta laj ra, a fel szí ni és fel szín alat ti vi -
zek re, va la mint az em be rek egész sé gé re, a nö vé nyek re és
az ál la tok ra gya ko rolt ká ros ha tá sok.”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § A ren de let sza bá lyoz za a szenny víz el ve ze tõ mû vel 

össze gyûj tött és szenny víz tisz tí tó mû ben tisz tí tott szenny -
víz, il let ve iszap és ke zelt iszap, ide ért ve a szenny víz iszap
kom poszt me zõ gaz da sá gi te rü let re tör té nõ ki jut ta tá sát, il -
let ve fel hasz ná lá sá nak szak mai fel té te le it, ide ért ve a gyûj -
tött és ke zelt te le pü lé si fo lyé kony hul la dé kok me zõ gaz da -
sá gi fel hasz ná lá sá nak fel té te le it is.”

3.  §

(1) Az R. 3.  § a) és b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(A ren de let al kal ma zá sá ban)
„a) iszap: a te le pü lé si szenny víz tisz tí tá sa so rán ke let -

ke zõ és az eh hez ha son ló össze té te lû szenny vi ze ket ke ze lõ 
egyéb szenny víz tisz tí tó mû vek bõl, szenny víz ke ze lõ be -
ren de zé sek bõl szár ma zó iszap és a te le pü lé si fo lyé kony
hul la dék;

b) ke zelt iszap (a továb biak ban: szenny víz iszap): bi o ló -
gi ai, ké mi ai, il let ve hõ ke ze lés sel vagy más meg fe le lõ el já -
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rás sal (így kü lö nö sen szenny víz iszap fel hasz ná lá sá val tör -
té nõ bio gáz elõ ál lí tás, kom posz tá lás ré vén), to váb bá a te -
le pü lé si fo lyé kony hul la dék tar tós, leg alább 6 hó na pig tar -
tó tá ro lá sá val vagy ké mi ai ke ze lé sé vel nyert olyan isza -
pok, me lyek szennye zõ anyag tar tal ma e ren de let elõ -
írásainak meg fe lel, és ame lyek ben a ke ze lés ha tá sá ra a fe -
kál coli és a fe kál strep to coc cus szám iszap ml-ben mért
mennyi sé ge az ere de ti ér ték tíz szá za lé ka alá csök ken;”
 (2) Az R. 3.  § e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

(A ren de let al kal ma zá sá ban)
„e) me zõ gaz da sá gi te rü let: az a kül te rü le ti föld rész let,

ame lyet a te le pü lés kül te rü le tén az in gat lan-nyil ván tar tás -
ban szán tó, szõ lõ, gyü möl csös, kert, rét, le ge lõ, fá sí tott te -
rü let mû ve lé si ág ban tar ta nak nyil ván;”
 (3) Az R. 3.  § g), h), i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy ide jû leg a § ki egé szül a kö vet ke zõ
j) pont tal:

(A ren de let al kal ma zá sá ban)
„g) öko ló gi ai gaz dál ko dás: a me zõ gaz da sá gi ter mé kek

öko ló gi ai ter me lé sé rõl, va la mint a me zõ gaz da sá gi ter mé -
ke ken és élel mi sze re ken erre uta ló je lö lé sek rõl  szóló 1991. 
jú ni us 24-i 2092/91/EGK ren de let alap ján tör té nõ gaz dál -
ko dás;

h) me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás: olyan te vé keny ség,
ami szenny víz nek, szenny víz iszap nak, va la mint szenny -
víz iszap kom poszt nak me zõ gaz da sá gi te rü let ta laj ára tör -
té nõ ki jut ta tá sát, il let ve be dol go zá sát cé loz za;

i) en ge dé lyes: a 4.  § sze rin ti ha tó sá gi en ge déllyel ren -
del ke zõ föld hasz ná ló vagy a szenny víz tisz tí tó mû, szenny -
víz ke ze lõ be ren de zés, kom posz tá ló te lep üze mel te tõ je;

j) szenny víz iszap kom poszt: olyan szenny víz iszap,
amely hez az e ren de let elõ írásainak meg fe le lõ mi nõ ség el -
éré se ér de ké ben bio hul la dé kot és ás vá nyi ere de tû ada lé ko -
kat ke ver tek, és az a kü lön jog sza bály sze rin ti komposz -
táló te le pen ke rül elõ ál lí tás ra.”

4.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A me zõ gaz da sá gi te rü le ten csak az e ren de let -

nek meg fe le lõ szenny víz, szenny víz iszap és szenny víz -
iszap kom poszt hasz nál ha tó fel.

(2) A szenny víz, szenny víz iszap és szenny víz iszap
kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa en ge dély hez kö -
tött te vé keny ség, amit a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal ille té kes te rü le ti szer ve ta laj vé del mi ha tó sá gi jog -
kör ben (a továb biak ban: ta laj vé del mi ha tó ság) en ge dé -
lyez.

(3) A szenny víz és szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé si el já rá sa so rán a ta laj vé del mi
ha tó ság a kü lön jog sza bály sze rin ti ta laj vé del mi terv meg -
kül dé sé vel ki ké ri az ille té kes köz egész ség ügyi, ál lat-
egész ség ügyi, kör nye zet vé del mi, va la mint víz ügyi ha tó -

ság szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sát. Az érin tett szak ha tó sá -
gok ál lás fog la lá su kat a ta laj vé del mi terv is me re té ben ad -
ják.

(4) A szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz -
ná lá sát a ta laj vé del mi ha tó ság en ge dé lye zi, ha an nak mi -
nõ sé ge meg fe lel e ren de let elõ írásainak, to váb bá a kom -
posz tá lás so rán tel je sül nek a bio hul la dék ke ze lé sé rõl és a
kom posz tá lás mû sza ki kö ve tel mé nye i rõl  szóló 23/2003.
(XII. 29.) KvVM ren de let elõ írásai is.

(5) A ta laj vé del mi ha tó ság (5) be kez dés sze rin ti en ge dé -
lye a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egy sze rû sí tett ta -
laj vé del mi terv alap ján el sõ sor ban a te rü let egy ség re ki jut -
tat ha tó szenny víz iszap kom poszt mennyi sé gét ha tá roz za
meg.

(6) A szenny víz, szenny víz iszap és szenny víz iszap
kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa adott me zõ gaz da -
sá gi te rü let re leg fel jebb öt éves idõ tar tam ra engedélyez -
hetõ.

(7) A ta laj vé del mi ha tó ság ha tá ro za tá ban csak a föld -
hasz ná ló hoz zá já ru lá sá val fel hasz ná lás ra ter ve zett te rü let -
re en ge dé lye zi a szenny víz, szenny víz iszap vagy szenny -
víz iszap kom poszt ki jut ta tá sát, és egy ide jû leg elõ ír ja an -
nak fel té te le it. Ha a föld hasz ná ló ja és a tu laj do no sa nem
azo nos, ak kor a föld tu laj do nos hoz zá já ru lá sa is szük sé ges.

(8) A ta laj vé del mi ha tó ság a szenny víz, szenny víz iszap, 
szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá ra
ki adott en ge délyt a föld hasz ná ló nak, va la mint a szenny -
víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be ren de zés, il let ve a kom -
posz tá ló te lep üze mel te tõ jé nek meg kül di.

(9) A ta laj vé del mi ha tó ság a szenny víz, szenny víz iszap
me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá ra ki adott en ge délyt az el já -
rás ban érin tet tek kel egy idõ ben a jegy zõ nek tá jé koz ta tá sul 
meg kül di.”

5.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) A föld hasz ná ló nak vagy a szenny víz tisz tí tó
mû, szenny víz ke ze lõ be ren de zés üze mel te tõ jé nek a me -
zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá si en ge dély ki adá sá hoz szük sé -
ges ké rel met a szenny víz, szenny víz iszap fel hasz ná lá -
sá ra  tervezett me zõ gaz da sá gi te rü let fek vé se sze rint
ille té kes ta laj vé del mi ha tó ság hoz kell – öt pél dány -
ban – be nyúj ta ni.

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell a 4.  § (3) be kez dé se
sze rin ti ta laj vé del mi ter vet.

(3) A föld hasz ná ló nak vagy a kom posz tá ló te lep üze -
mel te tõ jé nek a me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá si en ge dély ki -
adá sá hoz szük sé ges ké rel met a me zõ gaz da sá gi te rü let fek -
vé se sze rint ille té kes ta laj vé del mi ha tó ság hoz kell – egy
pél dány ban – be nyúj ta ni. Az en ge dély ké re lem hez mel lé -
kel ni kell a 4.  § (6) be kez dé se sze rin ti egy sze rû sí tett ta laj -
vé del mi ter vet, to váb bá a kom posz tá ló te lep hul la dék ke -
ze lé si en ge dé lyét.
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(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rin ti en ge dély ké re lem tar tal -
mi kö ve tel mé nyei:

a) a ké rel me zõ neve, címe, a fel hasz ná lás ra ter ve zett
me zõ gaz da sá gi te rü let hely raj zi szá ma és in gat lan-nyil -
ván tar tás sze rin ti te rü le te hek tár ban,

b) a szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be ren de zés, 
a kom posz tá ló te lep üze mel te tõ je vagy meg bí zott ja neve
(címe, szék he lye, te lep he lye).

(5) Amennyi ben a föld hasz ná ló ja és a tu laj do no sa nem
azo nos, a föld tu laj do nos hoz zá já ru lá sa is szük sé ges ah hoz, 
hogy a (4) be kez dés a) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi te rü -
le ten a szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be ren de zés,
kom posz tá ló te lep üze mel te tõ je, il let ve meg bí zott ja a
szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom poszt ter -
ve zett ki jut ta tá sát vé gez ze.”

6.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A szenny víz, szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi

fel hasz ná lá sát meg ala po zó ta laj vé del mi terv és a szenny -
víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sát meg ala -
po zó egy sze rû sí tett ta laj vé del mi terv el ké szí té sé hez

a) a ter ve zett me zõ gaz da sá gi te rü let ta la já nak és ta laj -
vi zé nek az 1. szá mú mel lék let ben fel tün te tett tu laj don sá -
ga it,

b) a me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás elõtt a ki jut ta tan dó
szenny víz nek, szenny víz iszap nak, szenny víz iszap kom -
poszt nak a 2. szá mú mel lék let ben fog lalt jel lem zõ it
kell meg ha tá roz ni.

(2) A ta laj vé del mi ha tó ság a ta laj, a ta laj víz, a szenny -
víz, a szenny víz iszap, il let ve a szenny víz iszap kom poszt
vizs gá la tát – a 10.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban fog lal -
tak figye lembe véte lével – a fel szín alat ti víz és a föld ta ni
kö zeg mi nõ sé gi vé del mé hez szük sé ges ha tár ér té kek rõl
 szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM együt -
tes ren de let ben (a továb biak ban: R.) meg ha tá ro zott jel lem -
zõk re is ki ter jeszt he ti az ab ban fog lalt (B) szennye zett sé gi
ha tár ér ték nek meg fe le lõ egye di ha tár ér ték meg ál la pí tá sá -
val.

(3) Egyes mu ta tók (ál la ti-nö vé nyi zsi ra dék, összes ali -
fás szén hid ro gén, po li cik lu sos aro más szén hid ro gé nek,
po li kló ro zott bi fe ni lek) 2. szá mú mel lék let sze rin ti vizs gá -
la tá tól a ta laj vé del mi ha tó ság el te kint het, ha kü lön vizs gá -
lat nél kül is meg ál la pít ha tó, hogy a fel hasz ná lan dó
szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom poszt eze -
ket az anya go kat nem tar tal maz hat ja.”

7.  §

Az R. 7.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(3) A szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom -
poszt min ta vé te lét, va la mint a 6.  §-ban elõ írt vizs gá la to kat

csak a min ta vé tel re, il let ve a vizs gá la tok ra akk re di tált la -
bo ra tó ri u mok vé gez he tik el.”

8.  §

Az R. 8.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A fel hasz ná lan dó szenny víz iszap kom poszt a fel -
hasz ná lás ra en ge dé lye zett me zõ gaz da sá gi táb la szé lén
leg fel jebb 2 hó na pig tá rol ha tó. A tá ro lás cél já ra min den
év ben más hely színt kell ki je löl ni.

(4) A szenny víz isza pot a ta laj fel szí ne alá kell jut tat ni,
vagy fel szí ni ki jut ta tás ese tén szik ka dás után ha la dék ta la -
nul be kell dol goz ni. A szenny víz iszap kom posz tot fel -
szín re tör té nõ ki jut ta tás után azon nal be kell dol goz ni.”

9.  §

Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki és a
§ (4) be kez dé sé nek szá mo zá sa (5) be kez dés re vál to zik:

„(4) A szenny víz iszap kom poszt fel hasz ná lá sa so rán al -
kal maz ni kell az (1)–(3) be kez dé sé ben fog lal ta kat.”

10.  §

(1) Az R. 10.  § (1) be kez dés a) pont já nak he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Szenny víz, szenny víz iszap nem hasz nál ha tó fel olyan
ta la jon, amely)

„a) a 3. szá mú mel lék let ben kö zölt ér té ke ket meg ha la dó 
kon cent rá ci ó ban tar tal maz mér ge zõ (to xi kus) ele me ket és
ká ros anya go kat,”
 (2) Az R. 10.  § (1) be kez dés f) és g) pont já nak he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Szenny víz, szenny víz iszap nem hasz nál ha tó fel olyan
ta la jon, amely)

„f) ta laj vi zé nek nit rát kon cent rá ci ó ja az 1. mel lék let
sze rin ti min ta vé tel lel vett min ta vizs gá la ta alap ján meg ha -
lad ja az 50 mg/l ér té ket,

g) fa gyott, hó val bo rí tott, víz zel te lí tett.”
 (3) Az R. 10.  § (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép és a § je len le gi (3) be kez dé se szá mo zá sa
(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) A szenny víz iszap kom poszt az (1) be kez dés a), e)
és g) pont ja i ban meg ha tá ro zott ta la jon nem hasz nál ha tó
fel.

(3) Ha a ta laj pH-ér té ke 5,5–6,2 kö zöt ti, a szenny víz és
szenny víz iszap fel hasz ná lá sa csak mész trá gya egy ide jû
ki jut ta tá sá val le het sé ges.”
 (4) Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:
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„(5) A szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá nak 
en ge dé lye zé si el já rá sa so rán a víz ügyi ha tó ság szak ha tó sá -
gi ál lás fog la lá sá ban a fel szín tõl szá mí tott 5 mé te ren be lü li
ta laj víz szint ese tén elõ ír hat ja ta laj víz ész le lõ kút lé te sí té -
sét a ta laj víz ál la po tá nak fi gye lem mel kí sé ré se ér de ké ben.
Az ész le lõ kút a me zõ gaz da sá gi te rü let ren del te tés sze rû
hasz ná la tát nem za var hat ja.”

11.  §

Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (2) és (3) be kez dés sel egé szül
ki és a § je len le gi szá mo zá sa (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A szenny víz iszap kom poszt ban meg en ged he tõ
mér ge zõ (to xi kus) elem, ká ros anyag ha tár ér té ke ket az
5. szá mú mel lék let tar tal maz za. Amennyi ben a mér ge zõ
(to xi kus) elem, va la mint ká ros anyag kon cent rá ci ó ja meg -
ha lad ja az 5. szá mú mel lék let ha tár ér té ke it, úgy a szenny -
víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá ra a
szenny víz iszap fel hasz ná lá sá ra meg ha tá ro zott elõ írások
vo nat koz nak.

(3) Ti los a szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi
fel hasz ná lá sa, ha az nem fe lel meg az 5. szá mú mel lék let
sze rin ti ta laj hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai elõ írásoknak.”

12.  §

Az R. 12.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Szenny vi zek, szenny víz isza pok és szenny víz iszap
kom posz tok me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa ese tén 300 mé -
ter vé dõ tá vol sá got kell tar ta ni a la kott te rü let tõl, la kó épü -
let tõl. A szenny víz iszap fel szí ni ki jut ta tá sa ese tén a köz -
egész ség ügyi ha tó ság a 4.  § (3) be kez dé se sze rin ti szak ha -
tó sá gi ál lás fog la lá sá ban ezt a vé dõ tá vol sá got leg fel jebb a
két sze re sé re nö vel he ti. Ha a fel hasz ná lás ra ki je lölt me zõ -
gaz da sá gi te rü let olyan föld te rü let tel érint ke zik, ahol a
9.  §, va la mint a 12.  § (1), il let ve (3)–(5) be kez dé se sze rint
ti los szenny víz, szenny víz iszap vagy szenny víz iszap kom -
poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa, szin tén 300 mé ter vé -
dõ tá vol sá got kell be tar ta ni, ame lyet az en ge dé lye zõ ha tó -
ság leg fel jebb 100 mé ter re csök kent het, ha a ta laj vé del mi
terv, il let ve az egy sze rû sí tett ta laj vé del mi terv iga zol ja,
hogy a ki jut ta tás nem jár egész ség ügyi, va la mint kör nye -
ze ti koc ká zat tal.

(7) A szenny víz iszap kom poszt fel hasz ná lá sa so rán al -
kal maz ni kell az (1)–(5) be kez dé sé ben fog lal ta kat.”

13.  §

Az R. 13.  § (3)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A fel hasz nál ha tó szenny víz iszap és szenny víz iszap 
kom poszt mennyi sé gét az ab ban levõ nit ro gén, mér ge zõ
(to xi kus) elem és ká ros anyag-tar ta lom alap ján kell meg ha -
tá roz ni a ta laj táp elem-el lá tott sá ga, va la mint a ter mesz te ni
kí vánt nö vény táp anyag igé nye figye lembe véte lével.

(4) A fel hasz ná lás mód ját, a te rü let egy ség re ki ad ha tó
mennyi sé get, az az zal ki ju tó táp anya gok, mér ge zõ (to xi -
kus) ele mek és ká ros anya gok mennyi sé gét

a) szenny víz iszap ese té ben a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott szá mí tá sok alap ján a ta laj vé del mi terv ben,

b) szenny víz iszap kom poszt ese té ben a 4.  § (6) be kez -
dés sze rin ti egy sze rû sí tett ta laj vé del mi terv ben
kell meg ha tá roz ni.

(5) A szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom -
poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa so rán úgy kell el jár ni,
hogy az ne ered mé nyez ze a ta laj ban a 3. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott ha tár ér ték nél, fel szín alat ti víz ben – a
10.  § (1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott el té rés
figye lembe véte lével – a 6.  § (2) be kez dés sze rin ti kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott (B) szennye zett sé gi ha tár ér -
ték nél ked ve zõt le nebb ál la po tot.”

14.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14.  § (1) A me zõ gaz da sá gi te rü let re éven te, hek tá ron -

ként ki jut tat ha tó mér ge zõ (to xi kus) ele mek és ká ros anya -
gok mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg a 6. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott ér té ke ket, il let ve szenny víz iszap kom -
poszt ese té ben a mel lék let ben fog lalt ér té kek be tar tá sa
mel lett a ki jut tat ha tó szenny víz iszap kom poszt mennyi sé -
ge nem ha lad hat ja meg a 10 t szá raz anyag/ha/év ada got.

(2) A kü lön jog sza bály alap ján nit rát ér zé keny nek mi nõ -
sü lõ me zõ gaz da sá gi te rü let re a szenny víz zel, szenny víz -
iszap pal, il let ve szenny víz iszap kom poszt tal ki jut ta tott
összes nit ro gén mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg éven te a
170 kg/ha ér té ket. Ha az adott te rü le ten a szenny víz iszap
vagy szenny víz iszap kom poszt ki jut ta tá sá nak évé ben még
szer ves trá gyá zást is vé gez nek, a szenny víz iszap pal vagy
szenny víz iszap kom poszt tal és a szer ves trá gyá val éven te
ki jut ta tott nit ro gén együt tes mennyi sé ge nem le het több,
mint 170 kg/ha.”

15.  §

Az R. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„15.  § (1) A ta laj vé del mi ha tó sá gi en ge dély ben fog lal -

tak alap ján a szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be ren -
de zés, il let ve a kom posz tá ló te lep üze mel te tõ je kö te les a
szenny víz, szenny víz iszap, il let ve szenny víz iszap kom -
poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás ra tör té nõ át adá sá ról, át -
vé te lé rõl bi zony la tot ki ál lí ta ni. Szenny víz iszap kom posz -
tá lás cél já ra tör té nõ át adá sá ról, át vé te lé rõl szin tén bi zony -
la tot kell ki ál lí ta ni.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti bi zony la tok min tá it a
7–8. szá mú mel lék le tek tar tal maz zák.

(3) A bi zony lat hoz csa tol ni kell a fel hasz ná lás ra ke rü lõ
szenny víz bõl, szenny víz iszap ból vagy szenny víz iszap
kom poszt ból a ki jut ta tá si idõ szak elõt ti, a 18.  § (3) be kez -
dé se sze rin ti la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ered mé nye it. A
8. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott bi zony lat hoz csa tol -
ni kell a kom posz tá lás cél já ra át adott szenny víz -
iszap – 2. szá mú mel lék let sze rin ti – la bo ra tó ri u mi vizs gá -
lat ered mé nye it.”

16.  §

Az R. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„16.  § (1) A szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be -

ren de zés, va la mint a kom posz tá ló te lep üze mel te tõ je kö te -
les nyil ván tar tást ve zet ni a te le pen ke let ke zõ szenny víz,
szenny víz iszap, szenny víz iszap kom poszt mennyi sé gé rõl,
azok mi nõ sé gi jel lem zõ i rõl, az al kal ma zott iszap ke ze lés
mód já ról, a szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap
kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás ra tör té nõ át adá sá -
ról.

(2) Az en ge dé lyes a szenny víz, a szenny víz iszap,
szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi te rü le ten tör té -
nõ fel hasz ná lá sa elõtt leg alább két mun ka nap pal kö te les a
hek tá ron ként ki jut ta tan dó mennyi ség rõl, a ki jut ta tá sá nak
tény le ges he lyé rõl és idõ pont já ról ér te sí te ni a ta laj vé del mi
ha tó sá got. A be je len tés nek tar tal maz ni kell az érin tett
föld rész let he lyét hely raj zi szá ma és te rü le te meg je lö lé sé -
vel.”

17.  §

Az R. 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17.  § (1) A szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be -

ren de zés, kom posz tá ló te lep üze mel te tõ je min den év már -
ci us 31-éig kö te les nap ra kész nyil ván tar tá sa alap ján a ta -
laj vé del mi ha tó ság nak – az en ge dély ben fog lal tak ra hi vat -
ko zás sal – meg kül de ni az elõ zõ évi te vé keny sé gé re vo nat -
ko zó ada to kat a kö vet ke zõk sze rint:

a) a ke let ke zett és a me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás ra át -
adott szenny víz, szenny víz iszap, va la mint szenny víz iszap
kom poszt mennyi sé gét (köb mé ter ben, il let ve szá raz anyag
ton ná ban ki fe jez ve),

b) a szenny víz, szenny víz iszap ke ze lé sé nek mód ját,
c) a szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom -

poszt össze té te lét és mi nõ sé gi jel lem zõ it a 2. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott pa ra mé te rek sze rint,

d) a szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom -
poszt ki jut ta tá sá nak he lyét (a föld te rü let hely raj zi szá ma,
te rü le te, a ter mesz tett nö vény stb. meg ne ve zé sé vel).

(2) Az en ge dé lye zõ ta laj vé del mi ha tó ság az (1) be kez -
dés a)–d) pont jai sze rin ti ada tok ról össze sí tést ké szít, ame -
lyet min den év má jus 31-ig to váb bít a Me zõ gaz da sá gi

Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont Nö vény-, Ta laj- és Ag -
rár-kör nye zet vé del mi Igaz ga tó ság nak, va la mint az ille té -
kes kör nye zet vé del mi ha tó ság nak.”

18.  §

Az R. 18.  § (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A ta laj vé del mi ha tó ság a szenny víz, szenny víz -
iszap me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá ra ki adott en ge dély
meg hosszab bí tá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sá hoz be szer zi a
4.  § (3) be kez dés ben fel so rolt szak ha tó sá gok ál lás fog la lá -
sát. A szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz -
ná lás ra ki adott en ge dély meg hosszab bí tá sát az 5.  § (3) be -
kez dés ben fog lal tak sze rint a ta laj vé del mi ha tó ság en ge dé -
lye zi. A jegy zõ te kin te té ben a 4.  § (10) be kez dé se sze rint
kell el jár ni.

(3) A szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be ren de -
zés, il let ve a kom posz tá ló te lep üze mel te tõ je a me zõ gaz da -
sá gi fel hasz ná lás ra ke rü lõ szenny víz bõl, szenny víz iszap -
ból, szenny víz iszap kom poszt ból leg alább hat ha von ta, de
min den ki jut ta tá si idõ szak elõtt kö te les meg vizs gál tat ni a
2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott jel lem zõ ket.

(4) A szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom -
poszt mi nõ sé gé nek ked ve zõt len vál to zá sa ese tén a ta laj vé -
del mi ha tó ság el ren del he ti hat hó nap nál rö vi debb idõ tar ta -
mon be lül is vizs gá la tok el vég zé sét.”

19.  §

Az R. 19.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A ta laj vé del mi ha tó ság meg tilt ja a te vé keny ség
foly ta tá sát és el ren de li a szennye zõ for rá sok fel szá mo lá sát 
a szenny víz ese té ben a 4. szá mú mel lék let ben, a szenny -
víz iszap és szenny víz iszap kom poszt ese té ben pe dig az
5. szá mú mel lék let ben elõ írt ha tár ér té ke ik túl lé pé se, to -
váb bá az en ge dély nél kü li fel hasz ná lás ese tén.”

20.  §

Az R. a kö vet ke zõ 19/A.  §-sal egé szül ki:
„19/A.  § (1) A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si

 Minisztérium (a továb biak ban: mi nisz té ri um) tá jé koz tat ja a
Bi zott sá got – a szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa
so rán a kör nye zet, és kü lö nö sen a ta laj vé del mé rõl  szóló
1986. jú ni us 12-i 86/278/EGK ta ná csi irány elv (a továb biak -
ban: irány elv) 12. cik ké ben fog lal tak nak meg fele lõen – az
irány elv ben meg adot tak nál szi go rúbb sza bá lyo zá sok ról.

(2) A mi nisz té ri um – a 17.  § (2) be kez dés sze rint össze -
sí tett nyil ván tar tá sok alap ján – há rom éven ként az iszap
me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá ról a fel hasz nált mennyi sé -
gek, az al kal ma zott kri té ri u mok és a fel me rült ne héz sé gek
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fel tün te té sé vel az irány elv 17. cik ké nek meg fele lõen a
 Bizottságnak össze fog la ló je len tést ké szít.”

21.  §

Az R. 20.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Ez a ren de let a szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel -
hasz ná lá sa so rán a kör nye zet, és kü lö nö sen a ta laj vé del -
mé rõl  szóló 1986. jú ni us 12-i 86/278/EGK ta ná csi irány -
elv nek való meg fe le lést szol gál ja.”

22.  §

(1) Az R. 1–2. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let
1–2. szá mú mel lék le te lép.
 (2) Az R. 4–7. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let
3–6. szá mú mel lék le te lép.
 (3) Az R. ki egé szül e ren de let 7. szá mú mel lék le té ben
fog lalt 8. szá mú mel lék let tel.

Záró rendelkezés

23.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba 
és a ki hir de té sét kö ve tõ 9. na pon ha tá lyát vesz ti.

24.  §

A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá sá -
ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
 rendelet 32.  §-ának (10) be kez dé se az aláb bi ak sze rint
 módosul:

„(10) Az MgSzH te rü le ti szer vé nek ta laj vé del mi ha tó -
sá ga a szenny víz, szenny víz iszap, to váb bá a nem me zõ -
gaz da sá gi ere de tû nem ve szé lyes hul la dék me zõ gaz da sá gi
fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé hez meg ké ri a köz egész -
ség ügyi, ál lat egész ség ügyi, kör nye zet vé del mi, va la mint
víz ügyi szak ha tó ság hoz zá já ru lá sát.”

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

2008/31. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1321

1. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez

„1. szá mú mel lék let az 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let hez

Szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá nak meg kez dé sé hez 
szük sé ges ta laj-  és vízvizsgálatok

 Vizsgálandó pa ra mé ter
Szenny víz, 
fo lyé kony 

szenny víz iszap
Szenny víz iszap

Szenny víz iszap
kom poszt

Vizs gá la ti szab vány

Ta laj ból:

pH (H2O) + + X MSZ–08–0206–2:1978.

Hu musz tar ta lom H% + + X MSZ–08–0210:1977.
MSZ 21470–52:1983.
MSZ–08–0452:1980.

Összes kar bo nát tar ta lom + + X MSZ–08–0206–2:1978.

Összes víz ben old ha tó só-
tar ta lom

+ + X MSZ–08–0206–2:1978.

Arany féle kö tött ség (KA) – – X MSZ–08–0205:1978

Me cha ni kai össze té tel o o – MSZ–08–0205:1978.

Tér fo gat tö meg o – – MSZ–08–0205:1978.

pF-sor* o – – MSZ–08–0205:1978.

Ki cse rél he tõ ka ti o nok o o – MSZ–08–0214–1:1978
MSZ–08–0214–2:1978.

To xi kus elem tar ta lom 
(As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo,
Ni, Pb, Se, Zn)

X X X MSZ–21470–50:2006.

Ta laj to xi ci tás-vizs gá lat 
(Azo to bac ter agi le teszt)

XI XI – MSZ–21978–30:1988.

Fel ve he tõ táp anyag tar ta lom
P2O5, K2O, Mg, NO3-NO2, 

X X X MSZ–20135:1999.



 Vizsgálandó pa ra mé ter
Szenny víz, 
fo lyé kony 

szenny víz iszap
Szenny víz iszap

Szenny víz iszap
kom poszt

Vizs gá la ti szab vány

Ak tu á lis ta laj víz szint meg ha tá -
ro zá sa 5 m-ig

szük sé ges szük sé ges – MSZ 21464:1998.

Ta laj víz bõl:

pH, EC, KOI, Ca++, Mg++, Na+, 
K+, NH4

+

CO3-, HCO3-, Cl–, SO4-, NO3-, 
NO2-, to xi kus ele mek,

SPAH**, SPCB**, TPH**

XII XII – MSZ–1484–3:2006.

+  Legfeljebb 10 hek tá ron kén ti gya ko ri ság gal 150 cm mély sé gig fel tárt ta laj szel vény ge ne ti kai szint je i bõl vett
min ták ból kell meg ha tá roz ni.

o Leg fel jebb 50 hek tá ron kén ti gya ko ri ság gal, jel lem zõ fi zi kai, víz gaz dál ko dá si, ké mi ai tu laj don sá gú ta laj fol tok-
ban fel tárt ta laj szel vé nyek ge ne ti kai szint je i bõl vett ta laj min ták ból kell meg ha tá roz ni.

X Leg fel jebb 5 ha-ként ki ala kí tott min tat ere ken 25 le szú rás ból át lag min tát kell ké pez ni 0–25 cm-es ta laj ré teg bõl,
me lyek bõl a jel zett pa ra mé te rek vizs gá lan dók. In jek tá lás ese tén 5 ha-ként 25–60 cm-es ta laj ré teg bõl is át lag-
min tát kell ven ni.

XI Az „X” sze rint kép zett át lag min ták 0–25 cm-es szint jé bõl vett ta laj min ták ból kell meg ha tá roz ni.

XII Amennyi ben a ta laj víz 5 m-en be lül el ér he tõ, 50 ha-ként egy víz min tát, ha a ta laj víz 3–1,5 m-en be lül el ér he tõ,
 50 ha-ként két víz min tát kell ven ni.

* A ta laj víz gaz dál ko dá si tu laj don sá ga it jel lem zõ mé rés so ro zat.

** Meg ha tá ro zá suk elõ ze tes ha tó sá gi egyez te tés alap ján mel lõz he tõ.”

2. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez

„2. szá mú mel lék let az 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let hez

Szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt vizsgálandó komponensei 
és egyéb jellemzõi mezõgazdasági felhasználás elõtt

Vizs gá lan dó pa ra mé ter Szenny víz
Szenny víz-

iszap
Szenny víz iszap

 kom poszt

Vizs gá la ti szab vány

Szenny víz
Szenny víz iszap + 

szenny víz iszap
kom poszt

Min ta vé tel MSZ ISO 5667–10:1995 MSZ EN ISO
5667–13:2000

pH + + + MSZ–260–4:1971 MSZ–318–4:1979
MSZ EN 12176:1998

Elekt ro mos ve ze tõ ké -
pes ség (só tar ta lom)

+ – + MSZ EN 27888:1998 –

Összes szá raz anyag + + + MSZ–260–3:1973 MSZ–318–3:1979

Összes szer ves anyag + + + MSZ–260–3:1973 MSZ–318–3:1979

Összes ol dott anyag/
ol dott ás vá nyi anyag

+ – – MSZ–260–3:1973 –

Ca++, Mg++, Na+, K+ + – – ki egé szí tõ lis tán (1) –
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Vizs gá lan dó pa ra mé ter Szenny víz
Szenny víz-

iszap
Szenny víz iszap

 kom poszt

Vizs gá la ti szab vány

Szenny víz
Szenny víz iszap + 

szenny víz iszap
kom poszt

CO3- -, HCO3-, Cl-,
SO4- -, NO3-, NO2-

+ – – ki egé szí tõ lis tán (2) –

KOI + – – MSZ ISO 6060:1991
MSZ 12750–21:1971
ISO 15705:2002

–

Összes N + + + MSZ 448–27:1985
MSZ EN 25663:1998
MSZ–08–0478–3:1987

MSZ–318–18:1981
MSZ–08–1744–1:1988

NH4-N + – – MSZ–260–9:1988
MSZ EN ISO
11732:2005

–

Összes fosz for (P2O5) + + + MSZ–260–20:1980
MSZ–1484–3:2006
MSZ EN ISO
11885:2000
MSZ EN ISO
15681–1:2005
MSZ EN ISO
15681–2:2005

MSZ–318–19:1981

Összes ká li um (K2O) + + + MSZ–1484–3:2006
MSZ EN ISO
15587–2:2002
MSZ EN ISO
11885:2000
MSZ–08–0478–7:1987

MSZ–318–8:1986
MSZ–08–1744–3:1988
MSZ–08–1933–7:1986
MSZ 21470–50:2006

Pb, Cd, Co, Cr, Cu, Mo,
Ni, Hg, Se, Zn, As

+ + + MSZ–1484–3:2006
MSZ 260–32:1989
MSZ EN ISO
11969:1998

MSZ–21470–50:2006 
és ki egé szí tõ lis tán (3)

Fe, Al, Mn, B, Ba + – MSZ–1484–3:2006 –

Ani o nos fe lü let ak tív
anyag

+ – – MSZ EN 903:1998
MSZ 448–49:1981
MSZ–260–47:1983

–

Ál la ti-nö vé nyi zsi ra dék
(szer ves ol dó szer ext -
rakt) *

+ + + MSZ–318–6:1979

Összes ali fás szén-hid ro -
gén (TPH) *

+ + + MSZ 1484–7 MSZ 21470:94

Po li cik lu sos aro más
szén hid ro gé nek 

(SPAH) *

+ + + MSZ 21978–90:1999
MSZ 1484–6

MSZ 21978–90:1999
MSZ 21470:84

Po li kló ro zott bi fe ni lek

(SPCB) *

+ + + MSZ 1484–11 MSZ 21470:98
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Vizs gá lan dó pa ra mé ter Szenny víz
Szenny víz-

iszap
Szenny víz iszap

 kom poszt

Vizs gá la ti szab vány

Szenny víz
Szenny víz iszap + 

szenny víz iszap
kom poszt

Fe kál coli és fe kál 
strep to coc cus

– + + – MSZ 318–7:1986

Sal mo nel la sp. +

Hu mán pa ra zi ta bél fé reg 
pete

+

* Meg ha tá ro zá suk az en ge dé lye zõ ha tó ság gal tör té nõ elõ ze tes ha tó sá gi egyez te tés alap ján mel lõz he tõ.

Ki egé szí tõ szab vány lis ta:

(1)
K+ és Na+: MSZ 260–38:1986
Ca++ és Mg++: MSZ 260–52:1989
Ca++: MSZ 260–51:1988
Mg++: MSZ 260–36:1987
K+, Na+, Ca++, Mg++ MSZ EN ISO 15587–1:2002

MSZ EN ISO 15587–2:2002
MSZ EN ISO 11885:2000

(2)
HCO3-, CO3- - (kar bo nát-lú gos ság) MSZ EN ISO 9963–1:1998

MSZ EN ISO 9963–2:1998
NO2-, NO3-, SO4- -, Cl-: MSZ EN ISO 10304–1:1998

MSZ EN ISO 10304–2:1998
NO2-, NO3- egyen ként és össze sen: MSZ EN ISO 13395:1999

MSZ EN 26777:1998
io non kén ti meg ha tá ro zás szab vá nyai:
NO2-: MSZ 260–10:1985
NO3-: MSZ 260–11:1971
Cl-: MSZ 260–7:1977
SO4- -: MSZ EN ISO 10304–1:1998

MSZ EN ISO 10304–2:1998

(3)
Ni: MSZ 318–7:1983
Pb: MSZ 318–10:1985
Cr: MSZ 318–11:1983
Cu:
Zn: MSZ 318–20:1983
Cd: MSZ 318–21:1983
Co: MSZ 318–23:1984
Hg: MSZ 318–24:1984
Mo: MSZ 318–25:1984
As: MSZ 318–28:1992

Át lag min ta vé tel:

1. A 4.  § (2) be kez dé se sze rin ti en ge dély be szer zé sé hez a rep re zen ta tív vizs gá la ti ered mény ér de ké ben szú ró pró ba sze -
rû en ki vá lasz tott na pon, a tech no ló gia is me re te alap ján meg ha tá ro zott kü lön bö zõ idõ pon tok ban egész na pos min ta vé -
tel so rán kell 5 db rész min tát ven ni, majd ezek ho mo ge ni zá lá sa után 2 db pár hu za mos – egyen ként 2 li ter vagy 2 kg –
min tát kell a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ra ké pez ni.

2. A 18.  § (3) be kez dé se sze rin ti el len õr zés hez a me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás ra elõ ké szí tett szenny víz bõl, szenny víz -
iszap ból, il let ve szenny víz iszap kom poszt ból kell leg alább 5 rész min tá ból ho mo ge ni zált rep re zen ta tív át lag min tát ké -
pez ni, majd eb bõl 2 db pár hu za mos – egyen ként 2 li ter vagy 2 kg – min tát a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ra elõ ké szí te ni.”
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3. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez

„4. szá mú mel lék let az 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let hez

Szennyvízben megengedhetõ mérgezõ elemek és káros anyagok határértékei
 mezõgazdasági felhasználás esetén

Pa ra mé ter
Ha tár ér ték

mg/l

Al 10,0

As 0,2

B 0,7

Ba 4,0

Cd 0,02

Co 0,05

SCr 2,5

Cr VI 0,5

Cu 2,0

Fe 20,0

Hg 0,01

Mn 5,0

Mo 0,02

Ni 1,0

Pb 1,0

Zn 5,0

Cl– 150

Ál la ti és nö vé nyi ere de tû zsi ra dék 
(szer ves ol dó szer ext rakt)

200

Ani o nos fe lü let ak tív anyag 30

SPAH 1,0 mg/kg szá raz anyag

SPCB 0,1 mg/kg szá raz anyag

TPH 30
,,

4. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez

„5. szá mú mel lék let az 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let hez

Szennyvíziszapban és szennyvíziszap komposztban megengedett mérgezõ elemek
 és káros anyagok határértékei mezõgazdasági felhasználás esetén

Pa ra mé ter
Szenny víz iszap ha tár ér ték

mg/kg sza.
Szenny víz iszap kom poszt ha tár ér ték

mg/kg sza.

As 75 25

Cd 10 5

Co 50 50

SCr 1000 350
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Pa ra mé ter
Szenny víz iszap ha tár ér ték

mg/kg sza.
Szenny víz iszap kom poszt ha tár ér ték

mg/kg sza.

Cr VI. 1 1

Cu 1000 750

Hg 10 5

Mo 20 10

Ni 200 100

Pb 750 400

Se 100 50

Zn 2500 2000

SPAH 10 5

SPCB 1 0,5

TPH 4000 1000

Mik ro bi o ló gi ai ha tár ér té kek:

Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám – 25 g ne ga tív

Sal mo nel la sp. – 2×5 g ne ga tív

Fe kál co li form – 500/g

Fe kál strep to coc cus 500/g

,,

5. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez

„6. szá mú mel lék let az 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let hez

Mezõgazdasági területre szennyvízzel, szennyvíziszappal és szennyvíziszap komposzttal
 évente kijuttatható mérgezõ elemek és káros anyagok mennyisége

Pa ra mé ter
Ha tár ér ték
kg/ha/év

As 0,5

Cd 0,15

Co 0,5

SCr 10

Cu 10

Hg 0,1

Mo 0,2

Ni 2,0

Pb 10

Se 1,0

Zn 30

SPAH 0,1

SPCB 0,05

TPH 40

,,
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6. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez

„7. szá mú mel lék let az 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let hez

Szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt átadás-átvételi bizonylat

A bi zony lat sor szá ma: ................

1. A szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz iszap kom poszt elõ ál lí tó üze mel te tõ jé nek neve (cége), címe (szék he lye), te le fon-
   szá ma: ..........................................................................................................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................

2. A szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz iszap kom poszt elõ ál lí tó te lep he lyé nek címe, te le fon szá ma: ................................
   .......................................................................................................................................................................................

3. A ki jut ta tás sal meg bí zott neve, címe (szék he lye), te le fon szá ma: ................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................

4. A szenny vi zet, szenny víz isza pot, szenny víz iszap kom posz tot fo ga dó föld hasz ná ló neve, címe, te le fon szá ma: ........
   .......................................................................................................................................................................................

5. A ki jut ta tás ra ki je lölt ter mõ föld hely raj zi szá ma, mû ve lé si ága, te rü le te (ha): ............................................................
   .......................................................................................................................................................................................

6. A fel hasz nált anyag mennyi sé ge: m3 vagy ton na szá raz anyag ....................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................

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

........................................................ ........................................................
át adó át ve võ föld hasz ná ló

A bi zony lat egy-egy pél dá nyát kap ja és tíz évig meg õr zi:
1. Föld hasz ná ló
2. Szenny víz tisz tí tó mû üze mel te tõ je
3. A ki jut ta tás sal meg bí zott
4. Szenny víz iszap kom poszt elõ ál lí tó”

7. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez

„8. szá mú mel lék let az 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let hez

Szennyvíziszap átadás-átvételi bizonylat szennyvíziszap komposzt elõállítás céljára

A bi zony lat sor szá ma: ..................

1. A szenny víz tisz tí tó mû üze mel te tõ jé nek neve (cége), címe (szék he lye), te le fon szá ma: .............................................
   .......................................................................................................................................................................................

2. A szenny víz tisz tí tó mû te lep he lyé nek címe, te le fon szá ma: .........................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................

3. A szenny víz iszap kom poszt elõ ál lí tó te lep neve, címe (szék he lye), te le fon szá ma: ....................................................
   .......................................................................................................................................................................................

4. A szenny víz iszap kom poszt elõ ál lí tás cél já ra át adott szenny víz iszap mennyi sé ge: m3 vagy ton na szá raz anyag: ......
   .......................................................................................................................................................................................

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

.................................................. ..................................................
át adó át ve võ

A bi zony lat egy-egy pél dá nyát kap ja és tíz évig meg õr zi:
1. Szenny víz tisz tí tó mû üze mel te tõ je
2. Szenny víz iszap kom poszt elõ ál lí tó”
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

21/2008. (II. 26.) FVM
rendelete

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása
igénybevételének részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati 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.  § (4) be kez dé sé ben, va la mint az ál lat te nyész -
tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény 49.  § (1) be kez dé se
a) pont já nak 14. al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
 eljárva – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározás

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) te nyész tõ szer ve zet: az ál lat te nyész tés rõl  szóló

1993. évi CXIV. tör vény (a továb biak ban: Átv.) alap ján
el is mert vagy ide ig le nes el is me rés sel ren del ke zõ te nyész -
tõ egye sü let vagy szö vet ség;

b) tel je sít mény vizs gá la tot és te nyész ér ték megállapí -
tását vég zõ szer ve zet: a te nyész tõ szer ve zet, a Me zõ gaz da -
sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja (a továb biak ban:
te nyész té si ha tó ság), il let ve az Ál lat te nyész té si Tel je sít -
mény vizs gá ló Kft. (a továb biak ban: a tej ter me lés el len õr -
zést vég zõ szer ve zet);

c) ked vez mé nye zett: aki nek meg bí zá sa alap ján a ké rel -
me zõ a tá mo ga tott szol gál ta tást vég zi vagy vé gez te ti.

A támogatás célja, célterületek

2.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a te nyész ál lat ál lo mány ge ne ti kai
mi nõ sé gé nek fenn tar tá sa és ja ví tá sa, a tenyésztésszerve -
zési fel ada tok el lá tá sá nak elõ se gí té se egyes tá mo ga tott

cél te rü le tek hez kap cso ló dó tá mo ga tott szol gál ta tá so kon
ke resz tül.

(2) Tá mo ga tás az aláb bi cél te rü le tek re ve he tõ igény be:
a) törzs köny ve zés,
b) tel je sít mény vizs gá lat vég zé se,
c) te nyész ér ték meg ál la pí tá sa.

(3) Az egyes cél te rü le te ken be lül tá mo gat ha tó szol gál -
ta tá sok meg ne ve zé sét e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

A támogatás mértéke

3.  §

(1) A 2.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tevékeny -
ségekre leg fel jebb a mel lék let ben meg ha tá ro zott mér té kû
tá mo ga tás ve he tõ igény be.

(2) A 2.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti szol gál ta -
tás tá mo ga tá sá nak mér té ke nem ha lad hat ja meg a törzs -
könyv lét re ho zá sá val és ve ze té sé vel kap cso la tos igazga -
tási költ sé gek száz szá za lé kát.

(3) A 2.  § (2) be kez dé sé nek b) és c) pont jai sze rin ti szol -
gál ta tás tá mo ga tá sá nak mér té ke – a (4) be kez dés ben fog -
lal tak ki vé te lé vel – nem ha lad hat ja meg a vizs gá la tok költ -
sé ge i nek het ven szá za lé kát.

(4) A faj ta el is me rés ke re té ben vég zett tel je sít mény vizs -
gá lat ra vo nat ko zó tá mo ga tás mér té ke nem ha lad hat ja meg
a te nyész té si ha tó ság gal kö tött meg ál la po dás ban rög zí tett
vizs gá la ti költ sé gek öt ven szá za lé kát.

(5) Az (1)–(4) be kez dé sek sze rin ti tá mo ga tás alap ját
a fel me rü lõ költ sé gek ál ta lá nos for gal mi adó nél kül szá mí -
tott össze ge ké pe zi.

Támogatás kedvezményezettje

4.  §

A ked vez mé nye zett az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze -
mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz dál ko dó
szer ve zet, aki, il let ve amely az EK-szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la -
mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló, 2001. ja -
nu ár 12-i 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let I. szá mú mel lék -
le té ben meg ha tá ro zott mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás, és

a) a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény (a továb biak ban: el já rá si tör vény) sze rin ti re giszt -
rá ci ós kö te le zett sé gé nek ele get tett,

b) te nyész tõ szer ve zet tag ja vagy az adott te nyész tõ
szer ve zet te nyész té si prog ram já nak vég re haj tá sá hoz ada -
tot szol gál tat,
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c) meg bí zá sa alap ján a ké rel me zõ az Átv.-ben elõ ír tak
sze rin ti törzs köny ve zést, tel je sít mény vizs gá la tot, va la -
mint te nyész ér ték becs lést vé gez vagy vé gez tet,

d) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si
 eljárás alatt, il let ve ma gán sze mély vég re haj tá si el já rás
alatt, és

e) nincs le járt köz tar to zá sa.

A támogatási kérelem benyújtása

5.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra te vé keny sé gen -
ként, a mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint – a 10.  §-ban
fog lal tak ki vé te lé vel – azon te nyész tõ szer ve zet (a továb -
biak ban: ké rel me zõ) jo go sult, aki/amely

a) az el já rá si tör vény sze rin ti re giszt rá ci ós kö te le zett -
sé gé nek ele get tett,

b) az Átv.-ben elõ ír tak sze rint, meg bí zás alap ján törzs -
köny ve zést, tel je sít mény vizs gá la tot, va la mint te nyész ér -
ték becs lést vé gez, il let ve vé gez tet,

c) nincs le járt tar to zá sa a tel je sít mény vizs gá la tot vég zõ 
szer ve zet tel vagy a te nyész té si ha tó ság gal szem ben,

d) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si
 eljárás alatt, és

e) nincs le járt köz tar to zá sa.

(2) A tá mo ga tá si ké rel met a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal Köz pon ti Hi va ta lá hoz (a továb biak ban:
MVH) le het be nyúj ta ni az erre a cél ra rend sze re sí tett
 formanyomtatványon, amit az MVH köz le mény ben tesz
köz zé.

(3) A ké rel me zõ a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val
egy ide jû leg nyi lat ko zik ar ról, hogy a ked vez mé nye zet tek
a 4.  §-ban fog lal tak nak meg fe lel nek.

(4) A tá mo ga tás a ren de let ha tály ba lé pé sé tõl 2008. de -
cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ban nyúj tott szol gál ta tás után
2009. már ci us 10-ig ké rel mez he tõ.

Elbírálás, kifizetés

6.  §

(1) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel me ket a be nyúj tás sor -
rend jé nek meg fele lõen bí rál ja el.

(2) Amennyi ben az igé nyelt tá mo ga tás mér té ke meg -
haladja a 3.  § (1)–(4) be kez dé se i ben fog lalt mér té ket, úgy
a tel jes tá mo ga tá si ké re lem el uta sí tás ra ke rül.

(3) Az MVH a tá mo ga tá si jo go sult sá got meg ál la pí tó
 határozat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 15 na pon be lül
 intézkedik a tá mo ga tás össze gé nek ki fi ze té sé rõl.

(4) Az adott tá mo ga tá si cél ra ki fi ze tett összeg rõl az
MVH ha von ta tá jé koz ta tást küld a föld mû ve lés ügyi és

 vidékfejlesztési mi nisz ter nek, aki a for rás ki me rü lé sé rõl
köz le ményt ad ki.

(5) A ké rel me zõ a nyúj tott vagy el vé gez te tett szol gál ta -
tás ról

a) törzs köny ve zés ese tén ki mu ta tást ké szít a ked vez -
mé nye zett ré szé re, amely tar tal maz za az el vég zett te vé -
keny ség meg ne ve zé sét, a fel me rült költ sé ge ket és an nak
tá mo ga tott ság tar tal má ról tá jé koz tat ja a ked vez mé nye zet -
tet;

b) tel je sít mény vizs gá lat-vég zés, va la mint te nyész ér -
ték-meg ál la pí tás ese tén ki mu ta tást ké szít a ked vez mé nye -
zett ré szé re, a ki mu ta tás tar tal maz za az el vég zett te vé -
keny ség meg ne ve zé sét, el len ér té két, a fel me rült költ sé gek
össze gét és an nak tá mo ga tás sal fe de zett ré szét. A ked vez -
mé nye zett a fel me rült költ sé gek és a tá mo ga tás tar ta lom
kü lön bö ze tét fi ze ti meg a ké rel me zõ nek.

(6) A ked vez mé nye zett az (5) be kez dés a) és b) pont ja
sze rin ti költ sé gek tel jes össze gét kö te les meg fi zet ni a
 kérelmezõnek, amennyi ben a szol gál ta tás nyúj tá sá ra vagy
el vé gez te té sé re a tá mo ga tá si ke ret összeg nek az 5.  § (4) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ le tel tét meg elõ zõ eset le ges
ki me rü lé sét köve tõen ke rül sor.

Ellenõrzés, nyilvántartás

7.  §

(1) A tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos el len õr -
zé se ket az MVH vég zi. A jo go su lat la nul igény be vett
 támogatás vissza fi ze té sét az MVH ren de li el.

(2) A ké rel me zõ az e ren de let sze rint ké rel me zett tá mo -
ga tá sok ra vo nat ko zó an a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek
a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis-
és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra
tör té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott -
sá gi ren de let 20. cikk (2) be kez dé se sze rin ti rész le tes nyil -
ván tar tást ve zet, amely tar tal maz za a 6.  § (5) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ki mu ta tás sze rin ti ada to kat, va la mint
a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek azon nyi lat ko za tát,
mi sze rint a 4.  §-ban fog lal tak nak meg fe lel. A nyil ván tar -
tást a ké rel me zõ az e ren de let alap ján ré szé re fo lyó sí tott
leg utol só tá mo ga tás oda íté lé sé tõl szá mí tott tíz évig kö te les 
meg õriz ni.

A támogatás forrása

8.  §

(1) A tá mo ga tás for rá sát a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té ri um a fe je ze ti ke ze lé sû Ál lat te nyész -
té si, te nyész tés szer ve zé si 10032000-01220191-54000007
szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról biz to sít ja.
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(2) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást – az eljá -
rási tör vény 69.  § (5) be kez dé se sze rint nö velt összeg gel –
az MVH 10032000-00287560-00000031 szá mú Sza bály -
ta lan sá gok le bo nyo lí tá si szám lá já ra kell meg fi zet ni.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

9.  §

Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás a Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val
fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi
tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i
1857/2006/EK bi zott sá gi ren de let 16. cik ké nek a) és
b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás nak mi nõ sül.

II. Fejezet

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK
RÉSZLETES SZABÁLYAI

Fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat

10.  §

(1) A faj ta el is me rés re és a faj ta el is me rés fenn tar tá sá ra
irá nyu ló, a te nyész té si ha tó ság ál tal elõ írt tel je sít mény -
vizs gá lat hoz tá mo ga tást igé nyel het azon te nyész tõ szer ve -
zet vagy te nyész tõ vál lal ko zás, amely a tel je sít mény vizs -
gá lat ban részt vesz.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt
a ké rel me zõ kö te les a ki ál lí tá sá tól szá mí tott öt évig meg -
õriz ni.

(3) A te vé keny ség el vég zé sét a te nyész té si ha tó ság a tá -
mo ga tá si ké re lem zá ra dék kal tör té nõ el lá tá sá val iga zol ja.

(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás te kin te té ben
a te nyész tõ vál lal ko zás ra az 5.  § (1) be kez dé sé ben fog lal -
ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS

Törzskönyvezés

11.  §

Tá mo ga tás a törzs köny ve zés cél te rü let ke re té ben az
aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) törzs köny vi nyil ván tar tás,
b) de zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás el len -

õr zés,

c) mes ter sé ges ter mé ke nyí té sért fe le lõs há ló zat mû -
köd te té se,

d) mes ter sé ges ter mé ke nyí té sért fe le lõs há ló zat ál tal
gyûj tött ada tok fel dol go zá sa.

12.  §

(1) Törzs köny vi nyil ván tar tás te vé keny ség re tá mo ga -
tást igé nyel het

a) tej- és ket tõs hasz no sí tá sú faj ták ese té ben a te nyész tõ 
szer ve zet a te nyész té si prog ram já ban meg ha tá ro zott törzs -
köny vi nyil ván tar tás ba vé te li fel té te lek nek meg fe le lõ, élõ
nõ iva rú egye dek, va la mint a tá mo ga tá si év ben apa ál lat tá
nyil vá ní tott, köz pon ti lajst rom szám mal (a továb biak ban:
KPLSZ) el lá tott, Ma gyar or szá gon leg alább 6 hó na pot élõ
te nyész bi kák után,

b) hús hasz no sí tá sú faj ták ese té ben a te nyész tõ szer ve -
zet a te nyész té si prog ram já ban meg ha tá ro zott törzs köny vi
nyil ván tar tás ba vé te li fel té te lek nek meg fe le lõ, a te nyész -
té si ha tó ság ál tal hi te le sí tett törzs köny vi zá rá sa alap ján,
törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ élõ te hén után, a
törzs köny vi nyil ván tar tás ba tá mo ga tá si év so rán fel vett,
leg alább 9 hó na pos korú élõ üszõk után, va la mint a tá mo -
ga tá si év ben apa ál lat tá nyil vá ní tott, KPLSZ-szel el lá tott,
Ma gyar or szá gon leg alább 6 hó na pot élõ te nyész bi kák
után.

(2) Mind há rom faj ta cso port ese té ben a tá mo ga tás ra
 való jo go sult ság fel té te le, hogy az egye dek sza po rí tá sát
(ter mé ke nyí tés, fe dez te tés) az Átv. 9.  §-ának (1) bekez -
dése sze rin ti köz pon ti adat bank ba [Szar vas mar ha In for -
má ci ós Rend szer (SZIR) – Te nyé szet in for má ci ós Rend -
szer (TER)] (a továb biak ban: köz pon ti adat bank) sza bály -
sze rû en be je len tet ték, és azt a rend szer re giszt rál ta.

(3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság ha tó -
sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si
 hatóság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

13.  §

(1) DNS ala pú származás- ellenõrzés te vé keny ség re tá -
mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ISAG akk re di -
tá ci ó val ren del ke zõ ha zai la bo ra tó ri um ban, a meg szü le tett
iva dék szü lõi szár ma zá sá nak meg erõ sí té se vagy el ve té se
cél já ból el vé gez te tett vizs gá la tok után, va la mint egyed -
azo no sí tás ese tén.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl – az akk re di tált la bo ra -
tó ri um vizs gá la ti jegy zõ köny vei alap ján – a te nyész té si
ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján
a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal
 látja el.

(3) Nem igé nyel he tõ tá mo ga tás
a) a te nyész té si ha tó ság ál tal el ren delt vizs gá lat után,

amennyi ben a vizs gá lat ered mé nye alap ján a te nyész tõ
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szer ve zet ál tal vizs gá la ti bi zony la ton jel zett szü lõ kizár -
ható,

b) ha a te nyész té si ha tó ság szak ha tó ság ként el jár va,
más ha tó ság fel ké ré sé re vé gez egyed azo no sí tást, il let ve
szü lõi szár ma zás iga zo lást.

14.  §

(1) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le lõs há ló zat mû köd -
te té se te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ -
szer ve zet SZIR-be sza po rí tá son ként be je len tett, re giszt rált 
és fel dol go zott ada tok után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság ha tó -
sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si
 hatóság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

15.  §

(1) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le lõs há ló zat ál tal
gyûj tött ada tok fel dol go zá sa te vé keny ség re tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a SZIR-be a te nyész té si
fel ada tok ér de ké ben vég zett ter mé ke nyí té sen ként be je len -
tett, re giszt rált és fel dol go zott ada tok után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a gyûj tött ada tok ról ké szí tett össze sí tõ alap ján – ha tó sá gi 
bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó -
ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

Teljesítményvizsgálat

16.  §

Tá mo ga tás a tel je sít mény vizs gá lat vég zé se cél te rü let
ke re té ben az aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) tej ter me lés-el len õr zés,
b) hús ter me lés-el len õr zés,
c) tej iva dék tel je sít mény-vizs gá lat szer ve zé se,
d) hús iva dék tel je sít mény-vizs gá lat szer ve zé se,
e) iva dék vizs gá la ti célú kül le mi tel je sít mény vizs gá lat,
f) hús hasz nú iva dék vizs gá lat,
g) kül le mi bí rá lat.

17.  §

(1) Tej ter me lés-el len õr zés te vé keny ség re tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet tej- és ket tõs hasz nú faj ta
ese té ben a te nyész tõ szer ve ze ti ta gok nál, az adott te nyész -
tõ szer ve zet te nyész té si prog ram já nak vég re haj tá sá hoz
a Szar vas mar ha Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írása
sze rin ti tej ter me lés-el len õr zé si alap ada to kat szol gál ta tó
szar vas mar ha tar tók nál, il let ve a „B” tí pu sú tejtermelés-
 ellenõrzésben részt ve võk nél el vég zett tej ter me lés-el len -

õr zés után. Tá mo ga tás a tá mo ga tá si év ben ter me lés el len -
õr zés be vont te he nek után igé nyel he tõ.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl – a tejtermelés-ellen -
õrzést vég zõ szer ve zet ál tal ki ál lí tott ok irat alap ján – a te -
nyész té si ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely -
nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met
zá ra dék kal lát ja el.

18.  §

(1) Hús ter me lés-el len õr zés te vé keny ség re tá mo ga tást
igé nyel het az adott hús hasz nú faj ta te nyész tõ szer ve ze te,
hús ter me lés-el len õr zés ben tar tott te hén ál lo má nya után.
A tá mo ga tás a TER-ben re giszt rált, hús hasz nú, il let ve
 magyartarka faj ta ese té ben hús hasz nú apa sá gú és az Egy -
sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend szer ben (a továb -
biak ban: ENAR) re giszt rált, tá mo ga tá si év ben le el lett
 elsõborjas üszõk és te he nek után igé nyel he tõ.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le, hogy a
 tenyésztõ szer ve zet a te nyész ál la tok tel je sít mény vizs gá la -
tá ról és te nyész ér ték becs lé sé rõl  szóló 32/1994. (VI. 28.)
FM ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti Tel je sít -
mény vizs gá la ti Kó dex ben meg ha tá ro zott, el vég zett tel je -
sít mény vizs gá lat ra vo nat ko zó egye di mért és szá mí tott
ada to kat a te nyész té si ha tó ság gal kö tött meg ál la po dás ban
fog lal tak sze rint a te nyész té si ha tó ság nak be nyújt sa.

(3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság – a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap ján – ha -
tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a  tenyésztési
ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

19.  §

(1) Tej iva dék tel je sít mény-vizs gá lat szer ve zé se te vé -
keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a tej- és ket tõs hasz nú faj -
tát te nyész tõ szer ve zet az ál ta la szer ve zett és a Tel je sít -
mény vizs gá la ti Kó dex sze rint vég re haj tott iva dék tel je sít -
mény-vizs gá lat ban in dí tott apa ál la tok iva dék vizs gá la ti
célú sza po rí tó anyag fel hasz ná lá sa után apa ál la ton ként leg -
fel jebb ezer pá ro sí tott sper ma ada gig.

(2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy az adott faj ta te nyész tõ
szer ve ze te ál tal el ké szí tett iva dék vizs gá la ti ter vet a te -
nyész té si ha tó ság en ge dé lyez te és a SZIR rend szer ben
 regisztrálta.

(3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság – az
iva dék vizs gá la ti terv nyil ván tar tá si szá mát is tar tal ma zó – ha -
tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si
ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal  látja el.

20.  §

(1) Hús iva dék tel je sít mény-vizs gá lat (a továb biak ban:
ITV) szer ve zé se te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a
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 tenyésztõ szer ve zet, amely a Szar vas mar ha Tel je sít mény -
vizs gá la ti Kó dex sze rint vég re haj tott hús- és kettõshasz -
nosítású bi kák köz pon ti iva dék tel je sít mény-vizs gá la tát
vég zi.

(2) Ked vez mé nye zet ten ként leg fel jebb ti zen öt bika iva -
dék vizs gá la ta tá mo gat ha tó, amennyi ben a bi kák leg alább
ket tõ száz hu szon öt vizs gá la tot zár tak utód dal és a ked vez -
mé nye zett a vizs gá la tot zárt utó dok kö zül bi kán ként
két-két iva dé kot (két bika és két üszõ) vá gó hí don a
 tenyésztési ha tó ság faj ta-el is me ré si sza bály za tá ban elõ írt
mó don le vá gat, mi nõ sít tet, és az ada to kat a köz pon ti adat -
bank nak át ad ták.

(3) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a hús ITV-t szer ve zõ
szer ve zet ál tal el ké szí tett iva dék vizs gá la ti ter vet a te -
nyész té si  hatóság en ge dé lyez te és a SZIR rend szer ben re -
giszt rál ta.

(4) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– az iva dék vizs gá la ti terv nyil ván tar tá si szá mát is tar tal -
ma zó – ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján
a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal
 látja el.

21.  §

(1) Iva dék vizs gá la ti célú kül le mi tel je sít mény vizs gá lat
te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet 
az iva dék vizs gá lat ban in dult te nyész bi kák iva dék vizs gá -
la ti célú kül le mi bí rá la ta alap ján, ki zá ró lag a te nyész té si
ha tó ság ál tal re giszt rált ITV terv sze rint, a pá ro sí tás tól szá -
mí tott száz húsz na pon be lül fel hasz nált sza po rí tó anyag ból 
szü le tett, ENAR-ban re giszt rált, nõ iva rú ál lat után.

(2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a kül le mi bí rá la ti ada tok
a te nyész té si ha tó ság ré szé re a te nyész té si ha tó ság gal kö -
tött meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint át adás ra ke rül tek.

(3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap -
ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a
 tenyésztési ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát -
ja el.

22.  §

(1) Hús hasz nú iva dék vizs gá lat te vé keny ség re tá mo ga -
tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a SZIR-ben re giszt -
rált ITV in dí tás ból már meg szü le tett és vá lasz tás kor mér -
le gelt bor jú alap ján, ha az in dí tott bika bor ja i nak szú ró pró -
ba sze rû szár ma zás el len õr zõ vizs gá la ta meg tör tént.

(2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy az ITV in dí tás ból szü le -
tett bor jak vá lasz tá si súly ada tai a te nyész té si ha tó ság
 részére a te nyész té si ha tó ság gal kö tött meg ál la po dás ban
fog lal tak sze rint át adás ra ke rül tek.

(3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap -
ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a
 tenyésztési ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát -
ja el.

23.  §

(1) Kül le mi bí rá lat te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel -
het a te nyész tõ szer ve zet a te nyész bi kák te nyész ér ték becs -
lé sét szol gá ló kül le mi bí rá lat után, a te nyész bi kák el sõ bor -
jas le ány iva dé kai alap ján.

(2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a kül le mi bí rá la ti ada tok
a te nyész té si ha tó ság ré szé re a te nyész té si ha tó ság gal kö -
tött meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint át adás ra ke rül tek.

(3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap -
ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján
a  tenyésztési ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal
 látja el.

Te nyész ér ték-meg ál la pí tás

24.  §

(1) Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa (ge ne ti kai mi nõ ség
meg ál la pí tá sa, te nyész ér ték becs lés) vég zé sé re tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet éven te egy al ka lom mal,
egy sze ri ér té ke lést ala pul véve az ér té ke lés ben részt vevõ
és te nyész ér té ket ka pott te he nek és te nyész bi kák után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság ha tó -
sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si
 hatóság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

SERTÉSTENYÉSZTÉS

Törzskönyvezés

25.  §

Tá mo ga tás a törzs köny ve zés cél te rü let ke re té ben az
aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) törzs- és sza po rí tó te le pen  való törzs köny ve zés,
b) ge ne ti kai vizs gá la tok el vég zé se,
c) DNS ala pú szár ma zás-el len õr zés vég zé se.

26.  §

(1) Törzs- és sza po rí tó te le pen  való törzs köny ve zés
 tevékenységre tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet 
az in du ló törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ élõ ko cák, 
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va la mint a tá mo ga tá si év ben fi alt ko ca sül dõk (elõ ha si
 kocák) után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sét – a te nyé sze ten ként ké szí -
tett szá mí tó gé pes jegy zék rõl ké szült össze sí tõ alap ján – a
te nyész té si ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal iga zol ja,
amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel -
met zá ra dék kal lát ja el.

27.  §

(1) A stressz ér zé keny ség, ESR, PRL és My o ge nin
 genotípusa meg ál la pí tá sa cél já ból vég zett ge ne ti kai vizs -
gá la tok el vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ
szer ve zet.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl – a vizs gá la tot vég zõ
 laboratórium ik ta tó szám mal el lá tott je len té se alap ján – a
te nyész té si ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely -
nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met
zá ra dék kal lát ja el.

28.  §

(1) DNS ala pú származás- ellenõrzés vég zé sé re tá mo ga -
tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a szár ma zás-el len õr -
zés cél já ból ISAG akkredi tációval ren del ke zõ la bo ra tó ri -
um ban vég zett DNS vizs gá la to kért.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl – a vizs gá la tot vég zõ
 laboratórium ik ta tó szám mal el lá tott je len té se alap ján – a
te nyész té si ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely -
nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met
zá ra dék kal lát ja el.

Teljesítményvizsgálat

29.  §

Tá mo ga tás a tel je sít mény vizs gá lat vég zé se cél te rü let
ke re té ben az aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) rep ro duk ci ós teszt ada tok gyûj té se,
b) int ra musz ku lá ris zsír vizs gá lat,
c) üze mi sa ját tel je sít mény-vizs gá lat,
d) hí zé kony ság- és vá gó ér ték-tel je sít mény vizs gá lat

(HVT),
e) üze mi iva dék tel je sít mény-vizs gá lat,
f) Best Li ne ar Un bi a sed Pre dic ti on (BLUP) tenyész -

értékbecslés cél já ból vég zett iva dék vizs gá lat.

30.  §

(1) Rep ro duk ci ós teszt ada tok gyûj té se cél já ból tá mo ga -
tást igé nyel het az el is mert te nyész tõ szer ve zet a Ser tés

Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai alap ján rep ro duk -
ci ós teszt be vont vég ter mék-elõ ál lí tó te le pe ken faj ta ke -
resz te zé si konst ruk ci ón ként – leg fel jebb ezer ko cá -
ig – vég zett adat gyûj tés után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság ha tó -
sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si
 hatóság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

(3) A tá mo ga tás fel té te le meg egye zik a törzs- és sza po -
rí tó te le pen tör té nõ törzs köny ve zé si tá mo ga tás feltéte -
leivel.

31.  §

(1) A HVT vagy hí zé kony sá gi és vég ter mék teszt
(HVV) vizs gá lat ba vont ser té sek int ra musz ku lá ris zsír szá -
za lék meg ál la pí tá sa cél já ból int ra musz ku lá ris zsír vizs gá -
lat vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl – a vizs gá la tot vég zõ
 laboratórium ik ta tó szám mal el lá tott je len té se alap ján – a
te nyész té si ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely -
nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met
zá ra dék kal lát ja el.

32.  §

(1) Üze mi sa ját tel je sít mény-vizs gá lat (ÜSTV) vég zé sé -
re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a Tel je -
sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásainak meg fele lõen vég zett 
vizs gá la ti ered mé nye it a törzs könyv ben rög zí ti és az ada -
to kat a te nyész té si ha tó ság nak át ad ja.

(2) A tá mo ga tás fel té te le az ada tok ÜSTV re kor dok szá -
má nak meg fe le lõ, pon tos és sza bá lyos át adá sa a tenyész -
tési ha tó ság ré szé re.

(3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap ján – a te nyész té si
 hatóság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján
a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal
 látja el.

33.  §

(1) Hí zé kony ság- és vá gó ér ték-tel je sít mény vizs gá lat
vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet
a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásainak meg fele lõen
vég zett egye di és fal kás (vég ter mék teszt) vizs gá la tok vég -
zé se alap ján, az adat köz pon ti adat bank ba tör té nõ át adá sát
köve tõen.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a
 tenyésztési  hatóság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal
lát ja el.
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34.  §

(1) Üze mi iva dék tel je sít mény-vizs gá lat vég zé sé re
 támogatást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a törzs köny vi
el len õr zés be vont ál lo má nyok ból vá gó híd ra szál lí tott
egye di leg meg je lölt ál la tok után, a vá gó tö meg és az
EUROP mi nõ sí té si ered mé nyek egyed re vo nat ko zó tel je -
sít mény vizs gá lat cél ját szol gá ló vissza jel zé se ese tén. Az
ada to kat szá mí tó gé pen kell rög zí te ni, és fel dol go zás ra a
te nyész té si ha tó ság nak át ad ni.

(2) A te vé keny ség el vég zé sét – az el len õr zött, ér té ke lés -
re al kal mas ada tok alap ján – a te nyész té si ha tó ság ál tal
 kiadott ha tó sá gi bi zo nyít vány iga zol ja, amely nek alap ján
a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal
 látja el.

35.  §

(1) A Best Li ne ar Un bi a sed Pre dic ti on (BLUP) te nyész ér -
ték becs lés cél já ból tör té nõ iva dék vizs gá lat vég zé sé re
 támogatást igé nyel het az a te nyész tõ szer ve zet, amely a te -
nyész tõ szer ve zet ál tal vizs gá lat ra ki je lölt apa ál lat sper má ját
a vizs gá lat ban részt vevõ te nyész tõ nek át ad ja és a  tenyésztési
ha tó ság hoz be nyúj tott iva dék vizs gá la ti terv nek meg fele lõen
egy apá tól leg alább négy iva dé kot vizs gá lat ra a tel je sít mény -
vizs gá ló ál lo más nak átad. A BLUP iva dék vizs gá la ti tá mo ga -
tás csak ab ban az eset ben ve he tõ igény be, ha egy kan tól há -
rom üzem bõl üze men ként leg alább négy iva dé kot ad nak át a
tel je sít mény vizs gá ló ál lo más nak.

(2) A te vé keny ség el vég zé sét – az át vett iva dé kok alap -
ján – a te nyész té si ha tó ság ál tal ki adott ha tó sá gi bi zo nyít -
vány iga zol ja, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a
 támogatási ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

Tenyészérték megállapítása

36.  §

(1) Te nyész ér ték meg ál la pí tá sá ra (te nyész ér ték becs lés)
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az ér té ke lés -
ben részt vevõ és te nyész ér té ket ka pott egye dek után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság ha tó -
sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a  tenyésztési
 hatóság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal  látja el.

JUHTENYÉSZTÉS

Törzskönyvezés

37.  §

Tá mo ga tás a törzs köny ve zés cél te rü let ke re té ben az
aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) törzs köny vi nyil ván tar tás ve ze té se,
b) DNS ala pú szár ma zás-el len õr zés és súr ló kór re zisz -

ten cia vizs gá lat.

38.  §

(1) Törzs köny vi nyil ván tar tás ve ze té sé re tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet

a) a törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ élõ anyák,
va la mint a tá mo ga tá si év ben le el lett jer kék (elsõ el lé sû
anyák) után,

b) a törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ és a tá mo ga -
tá si év ben nyil ván tar tás ba vett hat hó na pos nál idõ sebb élõ
jer kék után,

c) a törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ élõ törzs ko -
sok és a tá mo ga tá si év fo lya mán be ál lí tott törzs ko sok után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl – a köz pon ti adat bank
alap ján – a te nyész té si ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít 
ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si
ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

39.  §

(1) DNS ala pú származás- ellenõrzés vizs gá lat vég zé sé -
re tá mo ga tást igé nyel het a  tenyésztõ szer ve zet a szár ma -
zás-el len õr zés cél já ból vég zett vizs gá la to kért. A te vé -
keny ség el vég zé sé rõl – az ISAG akk re di tá ci ó val ren del ke -
zõ la bo ra tó ri um vizs gá la ti jegy zõ köny vei alap ján – a te -
nyész té si ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely -
nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met
zá ra dék kal lát ja el.

(2) DNS ala pú súr ló kór re zisz ten cia vizs gá lat vég zé sé re 
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a súr ló kór re -
zisz ten cia meg ál la pí tá sa cél já ból vég zett vizs gá la to kért. A 
te vé keny ség el vég zé sé rõl – az ISAG akk re di tá ci ó val ren -
del ke zõ la bo ra tó ri um vizs gá la ti jegy zõ köny vei alap ján – a
te nyész té si ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely -
nek alap ján a  tenyésztési ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met
zá ra dék kal lát ja el.

Teljesítményvizsgálat

40.  §

Tá mo ga tás a tel je sít mény vizs gá lat vég zé se cél te rü let
ke re té ben az aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) mi nõ sí tett anyák bá rá nyo zá si tel je sít mény-vizs gá la ta,
b) anyák hús ter me lõ-ké pes sé gé nek vizs gá la ta,
c) nö ven dék jer kék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta,
d) nö ven dék ko sok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta,
e) te je lõ anyák zárt lak tá ci ó já nak vizs gá la ta,
f) te nyész ko sok üze mi iva dék vizs gá la ta (gyap jú),
g) te nyész ko sok üze mi iva dék vizs gá la ta (hús-tej).
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41.  §

(1) Mi nõ sí tett anyák bá rá nyo zá si tel je sít mény-vizs gá la -
tá nak vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve -
zet, ha a vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ -
írásai sze rint ke rül nek el vég zés re és ki ér té ke lés re, egy -
séges szá mí tó gé pes fel dol go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

42.  §

(1) Anyák hús ter me lõ-ké pes sé gé nek is mert szár ma zá sú
bá rá nyok alap ján tör té nõ vizs gá la tá ra tá mo ga tást igé nyel -
het a te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la tok a Tel je sít mény -
vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül nek el vég zés re és
ki ér té ke lés re, egy sé ges szá mí tó gé pes fel dol go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

43.  §

(1) Nö ven dék jer kék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta vég zé sé -
re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az  ismert szár -
ma zá sú egyed után, ha a vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti 
Kó dex elõ írásai sze rint ke rül nek el vég zés re és ki ér té ke lés re,
egy sé ges szá mí tó gé pes fel dol go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

44.  §

(1) Nö ven dék ko sok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta tá mo -
ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la tok
a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül nek
el vég zés re és ki ér té ke lés re, egy sé ges szá mí tó gé pes fel dol -
go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

45.  §

(1) Te je lõ anyák zárt lak tá ci ó já nak vizs gá lat vég zé sé re
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la -

tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül -
tek el vég zés re.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

46.  §

(1) Te nyész ko sok gyap jú cé lú üze mi iva dék vizs gá la ta
vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a
vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex ál tal elõ írt mód -
szer rel és egyed szám mal ke rül tek el vég zés re és ki ér té ke lés re.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a te nyész ko son ként el ké szí tett ered mény ér té ke lõ la pok -
ról ké szült or szá gos össze sí tõ alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a
 támogatási ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

47.  §

(1) Te nyész ko sok hús-tej cé lú üze mi iva dék vizs gá la ta
vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha
a vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex ál tal elõ írt
mód szer rel és egyed szám mal ke rül tek el vég zés re és ki ér -
té ke lés re.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa

48.  §

(1) Te nyész ér ték meg ál la pí tá sá ra (te nyész ér ték becs lés)
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az ér té ke lés -
ben részt vevõ és te nyész ér té ket ka pott egye dek után, szer -
zõ dés alap ján.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

KECSKETENYÉSZTÉS

49.  §

Tá mo ga tás a törzs köny ve zés cél te rü let ke re té ben törzs -
köny vi nyil ván tar tás ve ze té se te vé keny sé gek re ve he tõ
igény be.
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50.  §

(1) Törzs köny vi nyil ván tar tás ve ze té sé re tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet

a) a törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ élõ anyák,
va la mint tá mo ga tá si év ben le el lett elsõ el lé sû anyák után,

b) a törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ, élõ gö dö -
lyék után,

c) a törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ, élõ törzs ba -
kok után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

Teljesítményvizsgálat

51.  §

Tá mo ga tás a tel je sít mény vizs gá lat vég zé se cél te rü let
ke re té ben az aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) mi nõ sí tett anyák szü le tett gi dák után tör té nõ sza po -
ra sá gi tel je sít mé nye,

b) anyák is mert szár ma zá sú gi dák utá ni hústermelõ -
képessége,

c) nö ven dék gö dö lyék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta,
d) nö ven dék ba kok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta,
e) te je lõ anyák zárt lak tá ci ó ja,
f) te nyész ba kok tej ter me lé si célú üze mi ivadékvizs -

gálata.

52.  §

(1) Mi nõ sí tett anyák sza po ra sá gi tel je sít mé nyé nek vég -
zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a
vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze -
rint ke rül nek el vég zés re és ki ér té ke lés re szá mí tó gé pes fel -
dol go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

53.  §

(1) Anyák is mert szár ma zá sú gi dák utá ni hús ter me lõ
ké pes sé gé nek mé ré sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ
szer ve zet, ha a vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti
 Kódex elõ írásai sze rint ke rül nek el vég zés re és ki ér té ke lés -
re, egy sé ges szá mí tó gé pes fel dol go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

54.  §

(1) Nö ven dék gö dö lyék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta
vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az
is mert szár ma zá sú egyed után, ha a vizs gá la tok a Tel je sít -
mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül nek el vég zés -
re és ki ér té ke lés re, egy sé ges szá mí tó gé pes fel dol go zás
mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

55.  §

(1) Nö ven dék ba kok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta vég -
zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a
vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze -
rint ke rül nek el vég zés re és ki ér té ke lés re, egy sé ges szá mí -
tó gé pes fel dol go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

56.  §

(1) Te je lõ anyák zárt lak tá ci ó ja vizs gá lat vég zé sé re
 támogatást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la -
tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül -
nek el vég zés re és ki ér té ke lés re, egy sé ges szá mí tó gé pes
fel dol go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

57.  §

(1) Te nyész ba kok tej ter me lé si célú üze mi iva dék vizs -
gá la tá nak vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ
szer ve zet, ha a vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti
 Kódex ál tal elõ írt mód szer rel és egyed szám mal ke rül tek
el vég zés re és ki ér té ke lés re.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.
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Tenyészérték megállapítása

58.  §

(1) Te nyész ér ték meg ál la pí tá sá ra (te nyész ér ték becs lés)
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az ér té ke lés -
ben részt vevõ és te nyész ér té ket ka pott egye dek után, szer -
zõ dés alap ján.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

LÓFÉLÉK TENYÉSZTÉSE

Törzskönyvezés

59.  §

Tá mo ga tás a törzs köny ve zés cél te rü let ke re té ben az
aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) ál lat azo no sí tás, nyil ván tar tás,
b) szár ma zás-nyil ván tar tás (kan ca fe dez te tés-nyil ván -

tar tás),
c) törzs könyv ben tar tás (te nyész ál lat),
d) DNS ala pú szár ma zás-el len õr zés (DNS vizs gá lat tal

nem ki zárt õsök).

60.  §

(1) Ál lat azo no sí tás vég zé sé re, nyil ván tar tás ve ze té sé re
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha el vé gez te
vagy el vé gez tet te a ló fé lék egye di azo no sí tá sá ról fel vett
törzs köny vi nyil ván tar tá si ada tok szá mí tó gé pes feldol -
gozását, és az ENAR ada to kat el jut tat ta a köz pon ti adat -
bank ba.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

61.  §

(1) Szár ma zás-nyil ván tar tás ve ze té sé re tá mo ga tást igé -
nyel het a te nyész tõ szer ve zet a kan ca fe dez te tés nyil ván -
tar tá sá nak vég zé sé ért vagy vé gez te té sé ért.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a szár ma zás-nyil ván tar tás alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a
 támogatási ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

62.  §

(1) Te nyész ál la tok törzs könyv ben tar tá sá ra tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a törzs köny vi nyil ván tar -
tá sok ve ze té sé ért.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a törzs köny vi ada tok alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga -
tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

63.  §

(1) DNS ala pú szár ma zás-el len õr zés vég zé sé re tá mo ga -
tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a te nyész té si ha tó -
ság ál tal el is mert te nyész té si prog ram ja sze rin ti szár ma -
zás-el len õr zé si vizs gá la tot vé gez tet ISAG akk re di tá ci ó val
ren del ke zõ ha zai la bo ra tó ri um ban, és a vizs gá lat alap ján
a szü lõk nem zár ha tók ki.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság ha tó -
sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si
 hatóság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

Teljesítményvizsgálat

64.  §

Tá mo ga tás a tel je sít mény vizs gá lat vég zé se cél te rü let
ke re té ben az aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) mén csi kók köz pon ti sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta,
b) ló tel je sít mény vizs gá la ta.

65.  §

(1) Mén csi kók köz pon ti sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta
vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet
a mén csi kók Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex ben meg ha tá -
ro zott köz pon ti – a te nyész té si ha tó ság ál tal akk re di -
tált – hely szí nen ren de zett sa ját tel je sít mény-vizs gá la tá ért,
ab ban az eset ben, ha a vizs gált egyed

a) a te nyész té si ha tó ság ál tal akk re di tált he lyen, a te -
nyész té si ha tó ság ál tal ke rült fel ké szí tés re és ott vizs gá zott,

b) a te nyész té si ha tó ság ál tal akk re di tált he lyen ered -
mé nye sen vizs gá zott.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság ha tó -
sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si
 hatóság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

66.  §

(1) Ló fé lék tel je sít mény vizs gá la tá nak vég zé sé re tá mo -
ga tást ve het igény be a te nyész tõ szer ve zet. A tá mo ga tás az 
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adott faj ta tel je sít mény vizs gá la ta i nak el vég zé se vagy el -
vé gez te té se és szá mí tó gé pes adat gyûj tõ rend sze ré nek mû -
köd te té se ese tén, azon ló fé lék után igé nyel he tõ, amely a
Ló Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex sza bá lya i nak meg fe le lõ
te nyész szem lén vagy köz pon ti kan ca-tel je sít mény vizs gá -
la ton tá mo ga tá si év ben ke rült mi nõ sí tés re, il let ve az el is -
mert ló fé lé ket te nyész tõ szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott iva -
dék- és sa ját tel je sít mény szin tet ér té kel he tõ ered ménnyel
tel je sí tet te. A tá mo ga tás mi nõ sí tett egye den ként éven te
csak egy al ka lom mal igé nyel he tõ.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság ha tó -
sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si
 hatóság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

Tenyészérték megállapítása

67.  §

(1) Te nyész ér ték meg ál la pí tá sá ra (te nyész ér ték becs lés)
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az ér té ke lés -
ben részt vevõ és te nyész ér té ket ka pott te nyész kan cák és
mé nek után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a te nyész tõ szer ve zet ál tal ki adott ki mu ta tás alap -
ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a
 tenyésztési ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát -
ja el.

BAROMFITENYÉSZTÉS

68.  §

(1) Tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a ba -
rom fi fé lék (tyúk, gyöngy tyúk, puly ka, lúd, ka csa) I. és
II. törzs köny vi osz tály ba so rolt (elit, nagy szü lõ), szár ma -
zá si iga zo lás sal ren del ke zõ te nyész ál lo má nya után, a
 támogatási év ben ter me lõ, be tör zse sí tett nõ iva rú egye den -
ként.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság ha tó -
sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a  tenyésztési
 hatóság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

(3) Tá mo ga tás ál lo má nyon ként éven te egy al ka lom mal
igé nyel he tõ.

NYÚLTENYÉSZTÉS

69.  §

(1) Tá mo ga tást igé nyel het a há zi nyúl- és an gó ra nyúl te -
nyész tõ szer ve zet a hi te le sí tett törzs köny vi nyil ván tar tá sá -
ban sze rep lõ, te to vált egye di azo no sí tó val el lá tott te nyész -
nö ven dék után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság ha tó -
sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a  tenyésztési
 hatóság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

(3) A tá mo ga tás éven te egy al ka lom mal igé nyel he tõ.

PRÉMES ÁLLAT TENYÉSZTÉSE

70.  §

(1) Tá mo ga tást igé nyel het a pré mes ál lat-te nyész tõ szer -
ve zet az egye di bí rá lat alap ján fõ törzs könyv be vett és hi te -
le sí tett törzs köny vi ada tok kal ren del ke zõ, te nyész tés be
 állított egye dek után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság ha tó -
sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si
 hatóság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

(3) A tá mo ga tás éven te egy al ka lom mal igé nyel he tõ.

MÉHTENYÉSZTÉS

71.  §

(1) Tá mo ga tást igé nyel het a méh te nyész tõ szer ve zet a
törzs köny ve zett és a szak in té zet ál tal rend sze re sen vizs -
gált és mi nõ sí tett méh csa lá dok kal ren del ke zõ tag ja ik ál tal
tar tott, a vizs gált és mi nõ sí tett te nyész csa lá dok után, a
törzs köny vi nyil ván tar tás és a vizs gá la ti díj be fi ze té sét
köve tõen.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság ha tó -
sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si
 hatóság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

(3) Tá mo ga tás éven te egy al ka lom mal igé nyel he tõ, új
anya ne ve lõ ese té ben az elsõ év ben két al ka lom mal.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

72.  §

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

(2) A te nyész tés szer ve zé si fel ada tok tá mo ga tá sa igény -
be vé te lé nek rész le tes fel té te le i rõl  szóló 98/2007. (IX. 19.)
FVM ren de let 2008. már ci us 11-én ha tá lyát vesz ti az zal,
hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben al kal -
maz ni kell.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet 21/2008. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatható jogcímek, tevékenységek és az igényelhetõ 
támogatás mértéke

1. Szar vas mar ha-te nyész tés
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Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Törzs köny vi nyil ván tar tás 1 000 Ft/egye d

b) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú származás-
 ellenõrzés

3 000 Ft/vizs gá lat

c) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le lõs há ló zat mûköd -
tetése

55 Ft/adat

d) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le lõs há ló zat ál tal
 gyûjtött ada tok fel dol go zá sa

47 Ft/adat

Tel je sít mény vizs gá lat
 végzése

a) Tej ter me lés-el len õr zés 650 Ft/egye d

b) Hús ter me lés-el len õr zés 310 Ft/egye d

c) Tej iva dék tel je sít mény-vizs gá lat szer ve zé se 560 Ft/adag

d) Hús iva dék tel je sít mény-vizs gá lat (ITV) 41 000 Ft/utód

e) Iva dék vizs gá la ti célú kül le mi tel je sít mény vizs gá lat 2 600 Ft/üszõ bor jú

f) Hús hasz nú iva dék vizs gá lat 900 Ft/bor jú

g) Kül le mi bí rá lat 150 Ft/egye d

Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa Te nyész ér ték becs lés 16 Ft/egye d

2. Ser tés te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Törzs köny ve zés törzs- és sza po rí tó te le pen 4 100 Ft/koca

b) Ge ne ti kai vizs gá lat 2 100 Ft/vizs gá lat

c) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú származás-
 ellenõrzés

3 000 Ft/vizs gá lat



Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Tel je sít mény vizs gá lat
 végzése

a) Rep ro duk ci ós teszt ada tok gyûj té se 180 Ft/fi a lás

b) Int ra musz ku lá ris zsír vizs gá lat 2 100 Ft/vizs gá lat

c) Üze mi sa ját tel je sít mény-vizs gá lat (ÜSTV) 200 Ft/vizs gá lat

d) Hí zé kony sá gi és vá gó ér ték tel je sít mény vizs gá lat
(HVT)

27 000 Ft/iva dék

e) Üze mi iva dék tel je sít mény vizs gá lat 200 Ft/egye d

f) Best li ne ar un bi a sed pre dic ti on (BLUP) te nyész ér ték -
becs lés cél já ból vég zett iva dék vizs gá lat

18 000 Ft/vizs gá lat

Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa Te nyész ér ték becs lés 30 Ft/egye d

3. Juh te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Törzs köny vi nyil ván tar tás anyán ként 425 Ft/egye d

b) Törzs köny vi nyil ván tar tás jer kén ként 500 Ft/egye d

c) Törzs köny vi nyil ván tar tás törzs ko son ként 1 700 Ft/egye d

d) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú származás-
 ellenõrzés

3 500 Ft/vizs gá lat

e) Súr ló kor re zisz ten cia vizs gá lat 2 400 Ft/vizs gá lat

Tel je sít mény vizs gá lat a) Mi nõ sí tett anyák bá rá nyo zá si tel je sít mény vizs gá la ta 170 Ft/egye d

b) Anyák hús ter me lõ-ké pes sé gé nek vizs gá la ta 300 Ft/egye d

c) Nö ven dék jer kék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta 1 400 Ft/egye d

d) Nö ven dék ko sok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta 6 500 Ft/egye d

e) Te je lõ anyák zárt lak tá ci ó já nak vizs gá la ta 1 000 Ft/egye d

f) Te nyész ko sok gyap jú célú üze mi iva dék vizs gá la ta 21 000 Ft/cso port

g) Te nyész ko sok hús-tej cé lú üze mi iva dék vizs gá la ta 42 000 Ft/cso port

Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa Te nyész ér ték becs lés 105 Ft/egye d

4. Kecs ke te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Törzs köny vi nyil ván tar tás anyán ként 425 Ft/egye d

b) Törzs köny vi nyil ván tar tás gö dö lyén ként 500 Ft/egye d

c) Törzs köny vi nyil ván tar tás törzs ba kon ként 1 700 Ft/egye d

d) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú származás-
 ellenõrzés

3 500 Ft/vizs gá lat
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Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Tel je sít mény vizs gá lat
 végzése

a) Mi nõ sí tett anyák szü le tett gi dák után tör té nõ sza po ra -
sá gi tel je sít mé nye

170 Ft/szü le tett gida

b) Anyák is mert szár ma zá sú gi dák utá ni hústermelõ -
képessége

300 Ft/egye d

c) Nö ven dék gö dö lyék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta 1 400 Ft/egye d

d) Nö ven dék ba kok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta 6 700 Ft/egye d

e) Te je lõ anyák zárt lak tá ci ó ja 1 100 Ft/egye d

f) Te nyész ba kok tej ter me lé si célú üze mi ivadékvizs -
gálata

47 000 Ft/bak

Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa Te nyész ér ték becs lés 105 Ft/egye d

5. Ló fé lék te nyész té se

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Ál lat azo no sí tás, nyil ván tar tás 1 200 Ft/egye d

b) Szár ma zás-nyil ván tar tás (kancafedeztetés-nyilván -
tartás)

1 200 Ft/egye d

c) Törzs könyv ben tar tás (te nyész ál lat) 10 000 Ft/egye d

d) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-el len -
õr zés (DNS vizs gá lat tal nem ki zárt õsök)

3 000 Ft/vizs gá lat

Tel je sít mény vizs gá lat
 végzése

a) Mén csi kók a te nyész té si ha tó ság ál tal akk re di tált
 helyen ke rült fel ké szí té sé re és vizs gáz ta tá sá ra

200 000 Ft/egye d

b) Mén csi kók a te nyész té si ha tó ság ál tal akk re di tált
 helyen tör tént ered mé nyes vizs gáz ta tá sá ra

150 000 Ft/egye d

c) Ló fé lék tel je sít mény vizs gá la ta 12 000 Ft/egye d

Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa Te nyész ér ték becs lés 1 200 Ft/egye d

6. Ba rom fi- és egyes kis ál lat te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Tyúk, gyöngy tyúk

1. I. törzs köny vi osz tály ban 1 100 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egye d

2. II. törzs köny vi osz tály ban 390 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egye d

b) Lúd

1. I. törzs köny vi osz tály ban 3 850 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egye d

2. II. törzs köny vi osz tály ban 1 400 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egye d

c) Ka csa, puly ka

1. I. törzs köny vi osz tály ban 2 750 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egye d

2. II. törzs köny vi osz tály ban 1 100 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egye d

d) Nyúl 1 000 Ft/te nyész nö ven dék

e) Pré mes ál lat 2 500 Ft/egyed

f) Méh 8 000 Ft/méh anya
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Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Tel je sít mény vizs gá lat vég zé se g) Iva dék vizs gá lat 11 000 Ft/méh csa lád

h) Te nyész té si prog ram vég re haj tá sa 88 000 Ft/méh apa csa lád
vagy te nyész csa lád

7. Faj ta el is me rés re és a faj ta el is me rés fenn tar tá sá ra irá nyu ló tel je sít mény vizs gá lat

Tel je sít mény vizs gá lat vég zé se Vég ter mék és faj ta tesz tek Vizs gá la ti költ sé gek 50%-a
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

10/2008. (II. 26.) ÖTM
rendelete

az ikerintézményi program és projektjei
lebonyolításának részletes szabályairól

Az iker in téz mé nyi (twin ning) prog ram fej lesz té si te vé -
keny sé gé nek el lá tá sá ról  szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm. ren -
de let 11.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
m) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ben a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

E ren de let ha tá lya az iker in téz mé nyi prog ram ban pá lyá -
zó ként részt vevõ ma gyar or szá gi szer vek re és ter mé sze tes
sze mé lyek re ter jed ki.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ad mi niszt ra tív iro da (Ad mi nist ra ti ve Of fi ce): a ked -

vez mé nye zett ál lam köz igaz ga tá si rend sze ré be tar to zó,
iker in téz mé nyi, il let ve rö vid távú iker in téz mé nyi pro jek tek 
pénz ügyi, ad mi niszt ra tív le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs szerv;

b) akk re di tált szerv (Man da ted Body): min den olyan in -
téz mény, amely nem mi nõ sül a 73/2006. (IV. 3.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: R.) 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont ja -
i ban meg ha tá ro zott szerv nek, te vé keny sé ge ré vén azon ban
azok va la me lyi ké hez köz vet le nül kap cso ló dik, to váb bá meg -
fe lel az R. 3.  § (3) be kez dés ben fog lalt fel té te lek nek;

c) Eu ró pai Bi zott ság Iker in téz mé nyi Ko or di ná ló Egy sé -
ge (Twin ning Co-or di na ti on Team, a továb biak ban: Iker -
in téz mé nyi Ko or di ná ló Egy ség): az iker in téz mé nyi prog -
ram tel jes körû, át fo gó ko or di ná lá sá ért fe le lõs, köz pon ti
szerv;

d) hosszú távú iker in téz mé nyi szak ér tõ (Re si dent Twin -
ning Ad vi sor): a pro jekt meg va ló sí tás ope ra tív irá nyí tá sá ért 

fe le lõs, a meg va ló sí tás idõ tar ta ma alatt fo lya ma to san a
ked vez mé nye zett or szág ban tar tóz ko dó, ám to vább ra is a
pá lyá zás ra jo go sult in téz mény ál lo má nyá ba tar to zó sze -
mély az iker in téz mé nyi pro jek tek ese té ben;

e) iker in téz mé nyi fe le lõs: a pá lyá zás ra jo go sult in téz -
mény ke re te in be lül ki je lölt sze mély, akin ke resz tül a nem -
ze ti ko or di ná ci ót vég zõ szerv kap cso la tot tart a szak ér tõt
kül dõ in téz ménnyel;

f) Iker in téz mé nyi Ké zi könyv (Twin ning Ma nu al): az
iker in téz mé nyi prog ram sza bály rend sze rét tar tal ma zó, az
Iker in téz mé nyi Ko or di ná ló Egy ség ál tal el ké szí tett hi va ta -
los do ku men tum;

g) iker in téz mé nyi me nedzs ment költ sé gek kompenzá -
ciója (Twin ning Ma na ge ment Cost Com pen sa ti on,
a továb biak ban: iker in téz mé nyi me nedzs ment kom pen zá -
ció): a pá lyá zat meg va ló sí tá si jo gát el nye rõ in téz mény szá -
má ra a le dol go zott szak ér tõi na pok után au to ma ti ku san
járó, a szak ér tõi dí jak 150%-ának meg fe le lõ sza bad fel -
hasz ná lá sú összeg, amely a pro jekt ki vi te le zé se so rán fel -
me rü lõ irá nyí tá si, ad mi niszt rá ci ós költ sé gek fe de zé sét
szol gál ja;

h) iker in téz mé nyi prog ram (Twin ning Pro gram me): az
Eu ró pai Unió in téz mény fej lesz té si prog ram ja, mely nek
cél ja a kö zös sé gi vív má nyok át vé te lé nek, al kal ma zá sá nak
elõ se gí té se a ked vez mé nye zett ál la mok köz igaz ga tá si
rend sze ré nek fej lesz té sén ke resz tül;

i) iker in téz mé nyi pro jekt (Twin ning Pro ject): az iker in -
téz mé nyi prog ra mon be lül meg va ló sí tott, el sõ sor ban át fo -
gó in téz mény fej lesz té si re for mok vég re haj tá sát szol gá ló,
mi ni mum 12 hó nap idõ tar ta mú pro jekt tí pus, mely so rán a
kül dõ ál lam szak ér tõi az eu ró pai uni ós in téz mény rend szer
ki épí té sé vel, mû köd te té sé vel kap cso la tos ta pasz ta la ta i kat
ad ják át a ked vez mé nye zett or szág szak em be re i nek;

j) iker in téz mé nyi szer zõ dés (Twin ning Cont ract): az
iker in téz mé nyi pro jekt meg va ló sí tá sá ról kö tött szer zõ dé -
ses meg ál la po dás a ked vez mé nye zett, il let ve a do nor or -
szág érin tett in téz mé nyei kö zött, amely tar tal maz za a mun -
ka ter vet, va la mint az Iker in téz mé nyi Ké zi könyv ál tal kö te -
le zõ en elõ írt mel lék le te ket;

k) Iker in téz mé nyi Stra té gia (a továb biak ban: Stra té -
gia): a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség (a to váb bi ak ban:
NFÜ) ál tal az érin tett tár cák be vo ná sá val el ké szí tett, és
éven te fe lül vizs gált do ku men tum, mely or szá gos szin ten a
fõbb stra té gi ai cél ki tû zé se ket tar tal maz za;



l) ju ni or part ner: a pá lyá zás ra jo go sult in téz mé nyek ál -
tal lét re ho zott nem zet kö zi kon zor ci um azon tag ja, amely -
nek a pá lyá za tí rás ban és a pro jekt meg va ló sí tás ban való
rész vé te le, va la mint ko or di ná ci ós fel ada tai a pro jekt
egy – a kon zor ci um ve ze tõ jé vel egyet ér tés ben – meg ha tá -
ro zott ré szé re kor lá to zód nak;

m) ked vez mé nye zett in téz mény (Be ne fi ci a ry institu -
tion): az Iker in téz mé nyi Ké zi könyv ben le het sé ges ked -
vez mé nye zett ként meg je lölt va la mely or szág azon in téz -
mé nye, mely jo go sult ál lam igaz ga tá si rend sze ré nek fej -
lesz té se cél já ból iker in téz mé nyi, il let ve rö vid távú iker in -
téz mé nyi pá lyá za ti fel hí vást ki ír ni, a pro jekt meg va ló sí tá -
sá ért fe le lõs pá lyá zás ra jo go sult in téz ményt ki vá lasz ta ni,
va la mint a ki vá lasz tott fél lel együtt mû köd ve a pro jek tet
meg va ló sí ta ni;

n) kon zor ci u mi egyez mény (Con sor ti um Ag re e ment):
az iker in téz mé nyi pro jek tek meg va ló sí tá sa so rán, kü lön -
bö zõ or szá gok pá lyá zás ra jo go sult in téz mé nyei kö zött lét -
re jött egyez mény, mely a kon zor ci um ve ze tõ je, va la mint a
ju ni or part ne rek kö zöt ti vi szonyt sza bá lyoz za;

o) kon zor ci um ve ze tõ je (Lead part ner): a pá lyá zás ra jo -
go sult in téz mé nyek ál tal lét re ho zott nem zet kö zi konzor -
cium azon tag ja, mely a pá lyá za tí rá si, szer zõ dés kö té si és
pro jekt meg va ló sí tá si sza kasz tel jes ko or di ná lá sá ért, va la -
mint az ez zel kap cso la tos dön té sek meg ho za ta lá ért fe le -
lõs;

p) Köz pon ti Pénz ügyi és Szer zõ dés kö tõ Egy ség
(a továb biak ban: KPSZE): az NFÜ fel ügye le te alá tar to zó
szerv, mely Ma gyar or szá gon az ad mi niszt ra tív iro da sze -
re pét töl ti be olyan pro jek tek nél, ahol a ma gyar in téz mény
a ked vez mé nye zett fél, a do no ri iker in téz mé nyi te vé keny -
ség so rán pe dig a pro jekt meg va ló sí tás ban részt vevõ in téz -
mé nyek szük ség le te i nek meg fele lõen – a ve lük tör tént kü -
lön meg ál la po dás alap ján – a pro jek tek pénz ügyi és ad mi -
niszt ra tív le bo nyo lí tá sá ban vál lal sze re pet;

q) na pi díj (Per diem): a ki kül de tés ide jén min den kor
ér vé nyes napi díj sza bás sze rint a ked vez mé nye zett or szág -
ban el töl tött éj sza kák szá ma alap ján el szá mol ha tó, az
 Európai Bi zott ság ál tal or szá gon ként meg ha tá ro zott és
rend sze re sen fe lül vizs gált ki kül de té si díj, a szál lo dai, ét -
ke zé si és he lyi köz le ke dé si költ sé gek fe de zé sé re;

r) nem ze ti iker in téz mé nyi meg bí zott (Na ti o nal Con tact
Po int, a továb biak ban: nem ze ti meg bí zott): a nem ze ti
szin tû ko or di ná ci ót vég zõ sze mély a kül dõ és ked vez mé -
nye zett or szá gok ban; Ma gyar or szá gon az NFÜ iker in téz -
mé nyi ko or di ná ci ó ért fe le lõs szer ve ze ti egy sé gé nek köz -
tiszt vi se lõ je;

s) nem ze ti ko or di ná ci ót vég zõ szerv: az NFÜ;
t) pá lyá zás ra jo go sult in téz mény: az R. 1.  § (1) be kez -

dé sé nek a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott szer vek, ame lyek
jo go sul tak a ked vez mé nye zett in téz mény ál tal el ké szí tett
pro jekt fel hí vá sok ra pá lyá za tot be nyúj ta ni;

u) pro jekt ve ze tõ (Pro ject le a der): a pá lyá zás ra jo go sult 
in téz mény ál tal vál lalt, pro jekt le bo nyo lí tás sal kap cso la tos
te vé keny ség stra té gi ai irá nyí tá sá ért fe le lõs, a pá lyá zás ra
jo go sult in téz mény ál tal ki je lölt sze mély;

v) rö vid távú iker in téz mé nyi pro jekt (Twin ning Light
Pro ject): az iker in téz mé nyi prog ra mon be lül meg va ló sí -
tott, ám az iker in téz mé nyi pro jekt nél ki sebb költ ség ve té sû
és idõ tar ta mú pro jekt tí pus, mely so rán a kül dõ ál lam szak -
ér tõi az eu ró pai uni ós in téz mény rend szer ki épí té sé vel,
mû köd te té sé vel kap cso la tos ta pasz ta la ta i kat ad ják át a
ked vez mé nye zett or szág szak em be re i nek;

w) szak ér tõi díj: az iker in téz mé nyi, il let ve rö vid távú
iker in téz mé nyi pro jek tek meg va ló sí tá sá ban részt vevõ
szak ér tõk jut ta tá sa min den olyan nap után, mely so rán a
ked vez mé nye zett ál lam te rü le tén a szak ér tõ az iker in téz -
mé nyi szer zõ dés mun ka ter vé ben (workp lan) meg ha tá ro -
zott fel ada tok meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló te vé keny sé get
foly ta tott;

x) szó be li meg hall ga tás (Se lec ti on Me e ting): a pro jekt -
meg va ló sí tás ban részt vevõ pá lyá zás ra jo go sult in téz mény 
ki vá lasz tá sá nak má so dik, a ked vez mé nye zett or szág ban
meg ren de zés re ke rü lõ fá zi sa az iker in téz mé nyi pro jek tek
ese té ben;

y) tag ál la mi Part ner (Mem ber Sta te Part ner): az iker -
in téz mé nyi vagy rö vid távú iker in téz mé nyi pro jek tek le -
bo nyo lí tá sá ra ön ál ló an – vagy szak ér tõk be vo ná sá val, de
ju ni or part ner nél kül – pá lyá zó in téz mény.

A pályázás szakasza

3.  §

(1) A ked vez mé nye zett in téz mény ál tal el ké szí tett és az
Eu ró pai Bi zott ság ál tal jó vá ha gyott pá lyá za ti fel hí vást a
nem ze ti meg bí zott elekt ro ni kus for má ban ha la dék ta la nul
to váb bít ja a szak ma i lag érin tett ma gyar szer vek iker in téz -
mé nyi fe le lõ se i nek, va la mint gon dos ko dik az ak tu á lis fel -
hí vá sok lis tá já nak az NFÜ hi va ta los hon lap ján való köz zé -
té te lé rõl.

(2) A pá lyá zás ra jo go sult in téz mé nyek kö te le sek iker -
intézményi fe le lõst ki je löl ni.

(3) Az iker in téz mé nyi fe le lõs fel ada ta:
a) az iker in téz mé nyi és a rö vid távú iker in téz mé nyi pá -

lyá za ti fel hí vá sok elekt ro ni kus úton tör té nõ fo ga dá sa,
b) a pá lyá za ti fel hí vá sok – kéz hez vé tel tõl szá mí tott két

mun ka na pon be lü li – to váb bí tá sa a pá lyá zás ra jo go sult in -
téz mé nyen be lü li ille té kes szer ve ze ti egy ség hez,

c) a nem ze ti meg bí zott írás ban tör té nõ in for má lá sa a
pá lyá zá si szán dék ról, va la mint an nak for má já ról.

4.  §

(1) A pá lyá zás ra jo go sult in téz mény a pá lyá zás ról való
dön tés ho za tal so rán kö te les a Stra té gi á ban le fek te tett cél -
ki tû zé sek figye lembe véte lével el jár ni.

(2) A pá lyá zás ra jo go sult in téz mény ren del ke zé sé re álló 
erõ for rá sok, va la mint az adott pro jekt jel le gé nek leg in -
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kább meg fe le lõ rész vé te li for ma ki vá lasz tá sát a nem ze ti
meg bí zott ta nács adás sal se gí ti.

(3) A pá lyá zá si for ma jel le gé tõl füg get le nül a pá lyá zás
ha tár ide jé nek le jár ta elõtt mi ni mum há rom mun ka nap pal a 
pá lyá zás ra jo go sult in téz mény kö te les a nem ze ti meg bí -
zot tat írás ban ér te sí te ni rész vé te li szán dé ká ról, an nak for -
má já ról.

(4) A pá lyá zás ra jo go sult in téz mény fel ké ré sé re a nem -
ze ti meg bí zott se gít sé get nyújt – a pá lyá zás ra jo go sult in -
téz mény iker in téz mé nyi prog ram ban való rész vé te lé hez
szük sé ges – kül föl di vagy ma gyar part ner in téz mény ke re -
sé sé ben.

(5) A pá lyá zás ra jo go sult in téz mény a (4) be kez dés ben
fog lalt fel ké rés so rán – elekt ro ni kus úton, to váb bá írás ban
is – ér te sí ti a nem ze ti meg bí zot tat a rész vé tel for má já ról,
az ál ta la biz to sí tott szak ér tõk stá tu szá ról (rö vid-, kö zép-
vagy hosszú távú), lét szá má ról, va la mint ar ról, hogy az
adott pro jekt mely ré sze i nek meg va ló sí tá sát vál lal ja. Kül -
föl di part ner ke re sé se ese tén a nem ze ti meg bí zott ér te sí té -
se kor – ma gyar nyel vû írás be li tá jé koz ta tás mel lett – egy
an gol nyel vû elekt ro ni kus ér te sí tést is mel lé kel ni kell.

(6) Az együtt mû köd ni kí vá nó in téz mé nyek köz vet le nül
a pá lyá zás ra jo go sult in téz ményt ke re sik meg. A kül föl di
vagy ma gyar in téz mény ré szé rõl tör tént meg ke re sé sek rõl,
il let ve a vég le ges part ner ki vá lasz tá sá ról a pá lyá zás ra jo -
go sult in téz mény iker in téz mé nyi fe le lõ se kö te les a nem ze -
ti meg bí zot tat írás ban – a pá lyá zás ha tár ide jé nek le jár ta
elõtt mi ni mum há rom mun ka nap pal – tá jé koz tat ni.

5.  §

(1) A pá lyá zat el ké szí té sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nye -
ket az Iker in téz mé nyi Ké zi könyv, va la mint a pro jekt fel hí -
vás tar tal maz za. A pá lyá zat szak mai jel le gû ki dol go zá sa a
pá lyá zás ra jo go sult in téz mény fel ada ta, a pá lyá za tí rás ban
a nem ze ti meg bí zott – fel ké rés ese tén – se gít sé get nyújt.

(2) Az el ké szí tett pá lyá za ti anyag ban a pá lyá zás ra jo go -
sult in téz mény kö te les pro jekt ve ze tõt ki je löl ni. Pro jekt ve -
ze tõ vé az je löl he tõ ki, aki:

a) a kül dõ in téz ménnyel mun ka vi szony ban, szol gá la ti,
köz tiszt vi se lõi vagy köz al kal ma zot ti jog vi szony ban áll;

b) ve ze tõ be osz tá sú;
c) a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény ál tal vál lalt pro jekt -

le bo nyo lí tás sal kap cso la tos te vé keny ség ko or di ná lá sá hoz
kel lõ szak mai ta pasz ta lat tal ren del ke zik.

(3) Az el ké szült pá lyá za ti anya got a hi va ta los pá lyá zá si
ha tár idõ le jár ta elõtt leg ké sõbb há rom mun ka nap pal a pá -
lyá zás ra jo go sult in téz mény – amennyi ben ön ál ló an, kon -
zor ci um ve ze tõ je ként vagy ju ni or part ner ként pá lyá -
zik – kö te les elekt ro ni kus for má ban a nem ze ti meg bí zott
ré szé re meg kül de ni. A ha tár idõn túl be ér ke zett pá lyá za ti
anya go kat a nem ze ti iker in téz mé nyi meg bí zott nem kö te -
les to váb bí ta ni, azon ban ha azo kat szak ma i lag kel lõ kép -

pen elõ ké szí tett nek ta lál ja, sa ját ha tás kö ré ben ki vé te le sen
még is dönt het a to váb bí tás mel lett. El len ke zõ eset ben a
pá lyá za ti anya got – to váb bi in dok lás nél kül – vissza kül di
az azt be nyúj tó in téz mény nek. A pá lyá zás ra jo go sult in -
téz mény nem kö te les a pá lyá za tot a nem ze ti meg bí zott ré -
szé re meg kül de ni, ha az R. 9.  §-ában meg ha tá ro zott szak -
ér tõ de le gá lás út ján vesz részt a pro jekt ben.

(4) A pá lyá zat nyom ta tott, pro jekt ve ze tõ ál tal alá írt pél -
dá nyát a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény kö te les az elekt ro -
ni kus ver zió meg kül dé sé tõl szá mí tott öt mun ka na pon be -
lül a nem ze ti meg bí zott ré szé re meg kül de ni.

(5) Amennyi ben több ma gyar in téz mény is jel zi pá lyá -
zá si szán dé kát ugyan ar ra a pro jekt re, a nem ze ti meg bí zott
egyez te tõ meg be szé lést hív össze az érin tet tek rész vé te lé -
vel. Ha az egyez te té sen nem si ke rül meg ál la po dás ra jut ni,
a nem ze ti meg bí zott sa ját ha tás kö ré ben dönt ar ról, hogy
me lyik in téz mény pá lyá za tát te kin ti hi va ta los ma gyar pá -
lyá zat nak. Dön té sé rõl min den eset ben ér te sí ti az érin tet te -
ket.

(6) A nem ze ti meg bí zott el len õr zi az Iker in téz mé nyi
Ké zi könyv ben meg ha tá ro zott, pá lyá zat ra vo nat ko zó kö ve -
tel mé nyek tel je sü lé sét. A pá lyá zás ra jo go sult in téz mény
si ke res pá lyá zá sa ér de ké ben a nem ze ti meg bí zott a pá lyá -
zá si ha tár idõt meg elõ zõ en a hoz zá el jut ta tott írás be li pá -
lyá za ti anya got – a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény elõ ze tes
be le egye zé sé vel – mó do sít hat ja. A mó do sí tott pá lyá za tot a 
nem ze ti meg bí zott kö te les elekt ro ni kus úton a pá lyá zás ra
jo go sult in téz mény ré szé re el jut tat ni.

(7) A nem ze ti meg bí zott kö te les a hi va ta los pá lyá zá si
ha tár idõn be lül a pá lyá za tot to váb bí ta ni az Iker in téz mé nyi
Ko or di ná ló Egy ség nek, il let ve a ki írás ban meg je lölt egyéb 
szerv nek vagy in téz mény nek.

(8) A pá lyá za tí rá si sza kasz ban a pá lyá zás ra jo go sult in -
téz mény ré szé rõl fel me rült költ sé gek a pá lyá zás ra jo go sult 
in téz ményt ter he lik.

6.  §

(1) Az iker in téz mé nyi pro jekt nyer tes pá lyá zó ja az írás -
be li pá lyá za ti do ku men tum, va la mint an nak szó be li pre -
zen tá ci ó ja alap ján ke rül ki vá lasz tás ra. Amennyi ben a pá -
lyá zás ra jo go sult in téz mény ön ál ló an vagy kon zor ci um
ve ze tõ je ként pá lyá zik a pro jekt meg va ló sí tá sá ra, a szó be li
meg hall ga tás ra kö te le zõ leg alább a hosszú távú iker in téz -
mé nyi szak ér tõt, va la mint a pro jekt ve ze tõt de le gál ni.

(2) A ked vez mé nye zett ál lam ban meg ren de zett szó be li
meg hall ga tás so rán a ve ze tõ tag ál la mi pro jekt ve ze tõ és a
hosszú távú iker in téz mé nyi szak ér tõ is mer te ti a pá lyá zás ra 
jo go sult in téz mény pá lyá za ti anya gá nak fõbb is mér ve it. A
ju ni or tag ál la mi pro jekt ve ze tõ szin tén részt ve het a meg -
hall ga tá son.

(3) A meg hall ga tás idõ pont já ról a nem ze ti meg bí zott az
Iker in téz mé nyi Ko or di ná ló Egy ség tõl vagy a ked vez mé -
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nye zett ál lam ban ta lál ha tó ad mi niszt ra tív iro dá tól kap ér -
te sí tést. Az így ka pott in for má ci ót a nem ze ti meg bí zott ha -
la dék ta la nul to váb bít ja a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény
iker in téz mé nyi fe le lõ sé nek.

(4) A nem ze ti meg bí zott hi va ta lo san ké rel mez he ti a
meg hall ga tás idõ pont já nak mó do sí tá sát az Iker in téz mé nyi 
Ko or di ná ló Egy ség tõl vagy a ked vez mé nye zett ál lam ban
ta lál ha tó ad mi niszt ra tív iro dá tól.

(5) A szó be li meg hall ga tá son való si ke res sze rep lés ér -
de ké ben a nem ze ti meg bí zott a ki uta zó ma gyar de le gá ció
ré szé re a ked vez mé nye zett or szág ról hát tér anya got biz to -
sít hat, va la mint kez de mé nyez he ti a ked vez mé nye zett or -
szág ban mû kö dõ ma gyar dip lo má ci ai kép vi se let meg hall -
ga tá son való je len lé tét, mely rõl a Kül ügy mi nisz té ri u mot
egy ide jû leg tá jé koz tat ja.

(6) A szó be li pre zen tá ci ót ér té ke lõ for ma nyom tat ványt
a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény köz vet le nül a ked vez mé -
nye zett in téz mény tõl kap ja. A pá lyá zás ra jo go sult in téz -
mény kö te les az ér té ke lõ for ma nyom tat vány má so la tát a
kéz hez vé tel tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül a nem ze ti
meg bí zott nak meg kül de ni.

(7) A szó be li meg hall ga tás sal kap cso la tos, a pá lyá zás ra
jo go sult in téz mény ré szé rõl fel me rült költ sé gek a pá lyá -
zás ra jo go sult in téz ményt ter he lik.

(8) A rö vid távú iker in téz mé nyi pro jek tek nél nincs szó -
be li meg hall ga tás.

7.  §

A ked vez mé nye zett in téz mény ál tal meg ho zott, a nyer -
tes pá lyá za tot ki vá lasz tó dön tés rõl  szóló hi va ta los ér te sí -
tést a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény kö te les a nem ze ti
meg bí zott ré szé re az ér te sí tés má so la tá nak kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül meg kül de ni.

A szerzõdéskötési szakasz

8.  §

(1) A 2. § j) pont já ban meg ha tá ro zott iker in téz mé nyi
szer zõ dés tar tal má ra vo nat ko zó an az Iker in téz mé nyi Ké zi -
könyv és mel lék le te i nek elõ írásai az irány adó ak.

(2) Az iker in téz mé nyi szer zõ dés tar tal mát a pá lyá zás ra
jo go sult in téz mény ha tá roz za meg a ked vez mé nye zett in -
téz ménnyel egyet ér tés ben. Az iker in téz mé nyi szer zõ dés -
ben rész le te sen sza bá lyoz ni kell kü lö nö sen a fe lek fe le lõs -
sé gét, – a pro jekt sza bá lyos meg va ló su lá sa te kin te té -
ben – a pro jekt pénz ügyi, ad mi niszt ra tív le bo nyo lí tá sá nak
rend jét. Az iker in téz mé nyi szer zõ dést jó vá hagy hat ja az
Iker in téz mé nyi Ko or di ná ló Egy ség, erre vo nat ko zó an a
min den kor ér vé nyes Iker in téz mé nyi Ké zi könyv vo nat ko -
zó ren del ke zé sei az irány adó ak.

(3) A szer zõ dés kö tés fõbb lé pé se i rõl a pá lyá zás ra jo go -
sult in téz mény a nem ze ti meg bí zot tat írás ban tá jé koz tat ja,
va la mint a szer zõ dés ter ve ze tek és a vég sõ szer zõ dés má -
so la tát a kéz hez vé tel tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül el -
jut tat ja a nem ze ti meg bí zott ré szé re.

(4) Az iker in téz mé nyi szer zõ dést a pá lyá zás ra jo go sult
in téz mény ré szé rõl a pro jekt ve ze tõ írja alá. Amennyi ben a
pro jekt ve ze tõ a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény költ ség ve -
té se fö lött kö te le zett ség vál la lá si jog kör rel nem ren del ke -
zik, alá írá sa mel lett a szer zõ dést a kö te le zett ség vál la lá si
jog kör rel ren del ke zõ sze mély is el len jegy zi.

(5) A nem ze ti meg bí zott a pá lyá zás ra jo go sult in téz -
mény meg ke re sé sé re se gít a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény 
ér de ke i nek meg fe le lõ szer zõ dés ki ala kí tá sá ban.

(6) A pro jekt ben részt vevõ fe lek a szer zõ dés ter ve ze tet
a 7.  § sze rin ti ér te sí tés tõl szá mí tott 3 hó na pon be lül el jut -
tat ják az Iker in téz mé nyi Ké zi könyv ben meg ha tá ro zott
szerv ré szé re vé le mé nye zés re. A ha tár idõ el mu lasz tá sa a
ked vez mé nye zett in téz mény dön té se alap ján a pá lyá za ti
fel hí vás új ra kö röz te té sét ered mé nyez he ti.

(7) A pro jekt ben részt vevõ fe lek az ál ta luk alá írt, de az
Iker in téz mé nyi Ko or di ná ló Egy ség ál tal még jóvá nem ha -
gyott szer zõ dést – a pá lyá za ti dön tés ki hir de té sé tõl szá mí -
tott hat hó na pon be lül – az Iker in téz mé nyi Ko or di ná ló
Egy ség és a ked vez mé nye zett ál lam ban ta lál ha tó ad mi -
niszt ra tív iro da ré szé re jó vá ha gyás ra el jut tat ják. A szer zõ -
dés kö tést köve tõen vá lik le he tõ vé a szer zõ dés kö té si sza -
kasz so rán fel me rült, a pro jekt ve ze tõ höz, a hosszú távú
iker in téz mé nyi szak ér tõ höz, va la mint a ju ni or part ner pro -
jekt ve ze tõ jé hez kap cso ló dó költ sé gek utó la gos, a ked vez -
mé nye zett ál lam ban ta lál ha tó ad mi niszt ra tív iro da ál ta li
meg té rí té se. A szer zõ dés elõ ké szí té sé hez kap cso ló dó költ -
sé gek ki zá ró lag ab ban az eset ben szá mol ha tók el, ha az
iker in téz mé nyi szer zõ dés meg kö tés re ke rül, és a ki vá lasz -
tás ról és a szer zõ dés hatályba lépésérõl  szóló ér te sí té sek
kö zött nem te lik el több, mint hat hó nap.

(8) A rö vid távú iker in téz mé nyi pro jek tek ese té ben a
(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott költ sé ge ket az ad mi niszt -
ra tív iro da nem té rí ti meg.

9.  §

(1) Amennyi ben a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény – akár
nem zet kö zi kon zor ci um ve ze tõ je ként, akár ju ni or part ner -
ként – vesz részt iker in téz mé nyi pro jekt meg va ló sí tá sá -
ban, kö te les az iker in téz mé nyi szer zõ dés alá írá sát meg elõ -
zõ en kon zor ci u mi egyez ményt köt ni a part ner in téz -
ménnyel. A nem ze ti meg bí zott ta nács adás út ján se gí ti a
pá lyá zás ra jo go sult in téz ményt a kon zor ci u mi egyez mény
ki dol go zá sá ban. A pá lyá zás ra jo go sult in téz mény a kon -
zor ci u mi egyez mény meg kö té sé rõl az egyez mény má so la -
tá nak az alá írást kö ve tõ öt mun ka na pon be lül tör té nõ meg -
kül dé sé vel ér te sí ti a nem ze ti meg bí zot tat.

2008/31. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1345



(2) A kon zor ci u mi egyez ményt a pá lyá zás ra jo go sult in -
téz mény ré szé rõl a pro jekt ve ze tõ írja alá. Amennyi ben a
pro jekt ve ze tõ a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény költ ség ve -
té se fö lött kö te le zett ség vál la lá si jog kör rel nem ren del ke -
zik, alá írá sa mel lett az egyez ményt a kö te le zett ség vál la lá si 
jog kör rel ren del ke zõ sze mély is el len jegy zi.

(3) Az egyez mény ben az Iker in téz mé nyi Ké zi könyv
alap ján meg kell ha tá roz ni:

a) a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény ál tal el vég zen dõ
pro jekt fel ada tok kal kap cso la tos dön té si jog kö rö ket;

b) a kon zor ci u mi fe lek pro jekt meg va ló sí tás ra vo nat ko -
zó – egy más sal, a ked vez mé nye zett in téz ménnyel, va la -
mint az Eu ró pai Bi zott ság gal szem be ni – kö te le zett sé ge it;

c) a pénz ügyi le bo nyo lí tás rend jé re vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket – amennyi ben a pá lyá zó in téz mény a pénz ügyi
le bo nyo lí tást nem bíz ta más, köz ve tí tõ szerv re –, kü lö nö -
sen, hogy:

ca) a pro jekt meg va ló sí tás ból szár ma zó be vé te lek köz -
vet le nül a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény ré szé re ke rül nek
át uta lás ra,

cb) a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény ju ni or part ner ként
való rész vé te le ese tén a kon zor ci um ve ze tõ je – a ked vez -
mé nye zett or szág ban ta lál ha tó ad mi niszt ra tív iro da ré szé -
rõl tör tént át uta lást köve tõen, ha a fe lek más ként nem ren -
del kez nek – tíz mun ka na pon be lül kö te les a pá lyá zás ra jo -
go sult in téz ményt meg il le tõ össze get a pá lyá zás ra jo go sult 
in téz mény szám lá já ra át utal ni,

cc) a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény ju ni or part ner ként
való rész vé te le ese tén a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény ál -
tal el vég zen dõ pro jekt fel ada tok hoz kap cso ló dó iker in téz -
mé nyi me nedzs ment kom pen zá ci ó nak ma xi mum 20%-a
en ged he tõ át a kon zor ci um ve ze tõ ré szé re, a pro jekt pénz -
ügyi le bo nyo lí tá sa so rán fel me rü lõ költ sé ge i nek fe de zé se
cél já ból.

(4) Rö vid távú iker in téz mé nyi pro jekt ese té ben kon zor -
ci u mi part ner nem von ha tó be a pá lyá zat el ké szí té sé be.

A projektmegvalósítás szakasza

10.  §

(1) A pro jekt meg va ló sí tás ban részt vevõ szak em be rek
pót lá sá ból adó dó fel ada tok meg ol dá sa, va la mint a pro jekt
pénz ügyi le bo nyo lí tá sa a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény
fel ada ta.

(2) A pá lyá zás ra jo go sult in téz mény kö te les a nem ze ti
meg bí zot tat fo lya ma to san írás ban tá jé koz tat ni a pro jekt -
meg va ló sí tás je len tõ sebb ese mé nye i rõl, va la mint a ne -
gyed éven te el ké szí tett je len té sek má so la tát a nem ze ti
meg bí zott ré szé re el jut tat ni.

(3) A meg va ló sí tá si sza kasz fo lya mán je lent ke zett prob -
lé mák meg ol dá sá ban a nem ze ti meg bí zott – a pá lyá zás ra
jo go sult in téz mény ké ré sé re – se gít sé get nyújt.

11.  §

(1) A pá lyá zat elõ ké szí té sé be, il let ve a pro jekt meg va ló -
sí tás ba a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény ké ré se ese tén a
KPSZE be von ha tó.

(2) A KPSZE ál tal el vég zen dõ fel ada to kat a pá lyá zás ra
jo go sult in téz mény, va la mint a KPSZE kö zött meg kö tött
írás be li meg ál la po dás sza bá lyoz za. Az alá írást kö ve tõ öt
mun ka na pon be lül a KPSZE kö te les az írás be li meg ál la po -
dás má so la tát a nem ze ti meg bí zott ré szé re el jut tat ni.

(3) Az írás be li meg ál la po dás ban rög zí tett, KPSZE ál tal
nyúj tan dó szol gál ta tá sok köre a pá lyá zás ra jo go sult in téz -
mény szük ség le te i nek meg fele lõen ke rül meg ha tá ro zás ra.
Az együtt mû kö dés le het sé ges fõ te rü le tei:

a) se gít ség nyúj tás a pá lyá za ti anyag, az iker in téz mé nyi 
szer zõ dés, va la mint a part ne rek kel kö ten dõ kon zor ci u mi
szer zõ dés elõ ké szí té sé ben;

b) a pro jekt pénz ügyi le bo nyo lí tá sá nak ke re té ben de vi -
za szám la meg nyi tá sa, amely rõl a KPSZE jo go sult ki fi ze -
té se ket tel je sí te ni, to váb bá a ki fi ze té sek (elõ leg, köz ben sõ
ki fi ze tés, vég szám la) be ér ke zé sét és az elõ irány zat mó do -
sí tá sát köve tõen a meg ál la po dás sze rin ti összeg át uta lá sa a
pá lyá zás ra jo go sult in téz mény ré szé re;

c) pénz ügyi je len té sek össze ál lí tá sa, a je len tés hez
szük sé ges bi zony la tok be fo ga dá sa és meg õr zé se, a bi -
zony la tok alá íra tá sa, a tel je sí té sek iga zol ta tá sa, to váb bá a 
ne gyed éves, il let ve vég sõ pénz ügyi je len tés bi zony la tok
alap ján tör té nõ össze ál lí tá sa, alá írás ra tör té nõ meg kül dé se
a pro jekt ve ze tõ nek, va la mint az alá írást köve tõen a pénz -
ügyi je len tés el jut ta tá sa a ked vez mé nye zett or szág ban mû -
kö dõ ad mi niszt ra tív iro dá nak;

d) a pro jekt au di to rá nak ki vá lasz tá sa, vele való szer zõ dés -
kö tés és az au di tá lás ki fi ze té se, az au di tor ré szé re a ren del ke -
zés re álló bi zony la tok ere de ti pél dá nyá nak be mu ta tá sa;

e) az ar chi vá lás rend jé nek ki ala kí tá sa, a bi zony la tok
vagy an nak má so la tai au di tá lás, el len õr zés cél já ból az el -
len õr zést vég zõ szerv ren del ke zé sé re bo csá tá sa;

f) a pro jek tek meg va ló sí tá sá val kap cso la tos pénz ügyi
adat szol gál ta tás;

g) a szer zõ dés mó do sí tá sok elõ írásszerû be ter jesz té se;
h) tá jé koz ta tó össze ál lí tá sa a hosszú távú iker in téz mé -

nyi szak ér tõ nek, mely rög zí ti, hogy mi lyen költ sé ge ket té -
rít a pro jekt, és mi lyen bi zony la tok kal kell a KPSZE felé
el szá mol nia a meg adott ha tár idõ re;

i) a pro jekt meg va ló sí tá sa so rán a ked vez mé nye zett in -
téz mény hez ki uta zó rö vid távú szak ér tõk ré szé re kül de té si
bi zony la tok ki ál lí tá sa, szak ér tõi dí jak, ki kül de té si dí jak
fel vé te lé vel kap cso la tos me nedzs ment;

j) a pro jekt meg va ló sí tás sal kap cso la tos lo gisz ti kai fel -
ada tok el lá tá sa, szak ér tõk ki uta zá sá nak ko or di ná lá sa; a ta -
nul mány utak, il let ve a szak ér tõi ki kül de té sek meg szer ve -
zé se és le bo nyo lí tá sa;

k) a szük sé ges köz be szer zé si el já rá sok le bo nyo lí tá sa a
ma gyar köz be szer zés re vo nat ko zó jog sza bá lyok nak meg -
fele lõen;

l) az iker in téz mé nyi, il let ve rö vid távú iker in téz mé nyi
pro jekt ál ta lá nos me nedzs ment jé bõl fa ka dó napi le ve le zés
és kap cso lat tar tás el lá tá sa;
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m) rész vé tel a pro jekt irá nyí tó bi zott ság ülé se in;
n) pénz ügyi pro jekt ve ze tõ biz to sí tá sa, amennyi ben a

pro jekt meg va ló sí tá sa so rán a KPSZE vég zi az ad mi niszt -
rá ci ót.

Záró rendelkezések

12.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az iker -
intézményi (twin ning) prog ram fej lesz té si te vé keny sé gé nek
el lá tá sá ról  szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let vég re haj tá -
sá ról  szóló 4/2006. (IV. 10.) TNM ren de let, va la mint az iker -
in téz mé nyi (twin ning) prog ram fej lesz té si te vé keny sé gé nek
el lá tá sá ról  szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let vég re haj tá -
sá ról  szóló 4/2006. (IV. 10.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 6/2006. (IX. 27.) MeHVM ren de let ha tá lyát vesz ti.
E be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

A pénzügyminiszter
3/2008. (II. 26.) PM

rendelete

a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok

körérõl és az adatszolgáltatás módjáról*

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 
1996. évi CXII. tör vény 235.  § (2) be kez dé sé nek g) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a pénz ügy mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § g) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A hi tel in té zet és az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má -
ban szék hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet ma gyar or szá gi
 fióktelepe (a továb biak ban: fi ók te lep) a rend sze res hely -
szí nen kí vü li fel ügye le ti el len õr zés ér de ké ben az e ren de -
let ben fog lal tak sze rint fel ügye le ti je len tést ké szít, ame -
lyet meg küld a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
(a továb biak ban: Fel ügye let) ré szé re.

(2) A hi tel in té zet a Fel ügye let ál tal ki adott ala pí tá si
 engedélyrõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap -
já tól a fel ügye le ti en ge dély vissza vo ná sá ról  szóló ha tá ro -
zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap já ig kö te les az e ren de let
sze rin ti adat szol gál ta tás tel je sí té sé re.

(3) A fi ók te lep a mû kö dé se meg kez dé sé nek nap já tól
a te vé keny sé ge be fe je zé sé nek nap já ig kö te les az e ren de let 
sze rin ti adat szol gál ta tás tel je sí té sé re.

2.  §

(1) A hi tel in té zet és a fi ók te lep a fel ügye le ti je len té sét
az 1. és 2. szá mú mel lék let ben fog lal tak nak meg fe le lõ tar -
ta lom mal és for má ban, a ti tok vé del mi ren del ke zé sek meg -
tar tá sá val kö te les el ké szí te ni és a Fel ügye let ré szé re meg -
kül de ni. A fel ügye le ti je len té sek el ké szí té sé nek alap ját
a ma gyar szám vi te li jog sza bá lyok ké pe zik.

(2) Az e ren de let ben elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé get a Fel ügye let ál tal meg ha tá ro zott elekt ro ni kus for má -
ban, mi nõ sí tett vagy fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá -
írás sal el lát va (a továb biak ban: elekt ro ni kus úton) a Fel -
ügye let je len tés fo ga dó rend sze rén ke resz tül kell teljesí -
teni. A Fel ügye let az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get
 akkor te kin ti tel je sí tett nek, ha az az adat fo ga dó rend szer -
ben „el fo gad va” meg je lö lést kap.

3.  §

(1) A hi tel in té zet és a fi ók te lep
a) a havi je len tést a be szá mo lás nap ját kö ve tõ hó nap

15. mun ka nap já ig,
b) a ne gyed éves je len tést a be szá mo lás nap ját kö ve tõ

hó nap 20. mun ka nap já ig,
c) a hi tel in té zet törzs ada ta i ról, il let ve a fi ók te lep törzs -

ada ta i ról  szóló rend sze res je len tést a má so dik ne gyed év re
vo nat ko zó ne gyed éves je len tés sel egy ide jû leg a tárgy -
negyedévet kö ve tõ hó nap 20. mun ka nap já ig, az idõ kö zi
vál to zá sok  miatti törzs adat je len tést a vál to zást kö ve tõ
15 mun ka na pon be lül
elekt ro ni kus úton kö te les a Fel ügye let ré szé re megkül -
deni.

(2) Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té -
zet a fél éven kén ti (össze vont ala pú) je len té sét

a) a jú ni us 30-i ál la pot sze rint szep tem ber 15-ig,
b) a tárgy (üz le ti) év rõl a de cem ber 31-i ál la pot sze rint,

a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-ig,
c) a tárgy (üz le ti) év rõl – amely a de cem ber 31-i au di -

tált éves be szá mo ló ala pul vé te lé vel ké szül – a tárgy évet
kö ve tõ év jú li us 15-ig
elekt ro ni kus úton kö te les a Fel ügye let ré szé re megkül -
deni.

(3) A hi tel in té zet nek az éven kén ti je len tést – az au di tált
éves fel ügye le ti je len té sek ki vé te lé vel – a ne gye dik ne -
gyed év re vo nat ko zó ne gyed éves je len tés sel együtt kell
meg kül de nie.
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(4) A hi tel in té zet nek az éves be szá mo ló alap ján ké szí -
tett au di tált mér leg ada to kat és ered mény ki mu ta tást tar tal -
ma zó fel ügye le ti je len té se ket, va la mint az éves be szá mo -
lót a jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti könyv vizs -
gá lói zá ra dék kal és je len té sek kel, il let ve az adó zott ered -
mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat tal együtt
 magyar nyel ven, az adat szol gál ta tó in téz mény elekt ro ni -
kus alá írá sá val, elekt ro ni kus úton, a be szá mo ló el fo ga dá -
sát kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül kell el jut tat nia a Fel ügye -
let ré szé re.

4.  §

A kis- és kö zép vál lal ko zá sok hely ze té vel, támogatá -
sával össze füg gõ adat szol gál ta tás ról  szóló 307/2004.
(XI. 13.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le té ben elõ írt
adat szol gál ta tást e ren de let ben fog lal tak sze rint a tárgy -
évet köve tõen az éves be szá mo ló alap ján ké szí tett au di tált
mér leg ada to kat és ered mény ki mu ta tást tar tal ma zó fel -
ügye le ti je len té sek kel együtt, a köz gyû lést kö ve tõ 15 mun -
ka na pon be lül kell a Fel ügye let ré szé re meg kül de ni.

Átmeneti és záró rendelkezések

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy ren del ke zé se it elõ ször a 2008. ja nu ár hó -
nap ra vo nat ko zó je len tés ese té ben kell al kal maz ni.

(2) 2008. elsõ ne gyed év ben (ja nu ár ra vo nat ko zó an feb -
ru ár ban, feb ru ár ra vo nat ko zó an már ci us ban, már ci us ra
 vonatkozóan pe dig áp ri lis ban) a hi tel in té zet az „MNB-vel
kö zös” táb lá kat és a 4A Le já ra ti össz hang elem zés táb lát, a 
fi ók te lep pe dig az „Alap” táb lá kat és az F4A Fiók telep –
Le já ra ti össz hang elem zés táb lát kö te les je len te ni a Fel -
ügye let nek. A hi tel in té zet és a fi ók te lep az elsõ ne gyed -
éves táb lá za to kat tel jes ter je de lem ben (ki vé ve a hi tel in té -
zet ál tal kül den dõ 9F Nyil ván tar tás ba vett pa nasz ügyek, a
fi ók te le pek ál tal kül den dõ F9F Fi ók te lep – Nyil ván tar tás -
ba vett pa nasz ügyek) má jus hó nap ban kö te les elõ ször kül -
de ni az áp ri lis ra vo nat ko zó táb lá za tok kal együtt. A 9F
Nyil ván tar tás ba vett pa nasz ügyek, va la mint a fi ók te le pek
ál tal kül den dõ F9F Fi ók te lep – Nyil ván tar tás ba vett
 panaszügyek táb lá kat az adat szol gál ta tók nak elõ ször a
má so dik ne gyed év re vo nat ko zó an jú li us hó nap ban kell
szol gál tat ni. A PSZÁF–MNB kö zös táb lák lis tá ját e ren de -
let 2. szá mú mel lék le te „Hi tel in té ze tek és hitelin tézeti
 fióktelepek je len té sei” össze fog la ló táb la „MNB-vel kö -
zös táb lák (mo ne tá ris és pru den ci á lis cél lal)” címû sza ka -
sza tar tal maz za. A fi ók te le pek Alap táb lá i nak lis tá ját
e ren de let 2. szá mú mel lék le te a „Hi tel in té ze tek és hi tel in -
té ze ti fi ók te le pek je len té sei” össze fog la ló táb la „Külföl -
diek fi ók te le pe i nek alap táb lái” címû sza kasz tar tal maz za.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a hi tel in té -
ze tek ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ré -
szé re szol gál ta tan dó ada tok kö ré rõl és az adat szol gál ta tás

mód já ról  szóló 53/2005. (XII. 28.) PM ren de let ha tá lyát
vesz ti. E be kez dés a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 2. na pon
ha tá lyát vesz ti.

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

A tárca nélküli miniszter
1/2008. (II. 26.) TNM

rendelete

a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint 
a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény (a továb biak ban: Nbtv.) 78.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter 
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm.
ren de let 1.  §-ának a) és b) pont ja i ban, va la mint 3.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
tár ca nél kü li mi nisz ter tit kár sá ga, a Nem ze ti Biz ton sá gi
Fel ügye let, a MeH Nem zet biz ton sá gi Iro da és a Szer ve zett 
Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont mun ka kö rei fon tos
és bi zal mas mun ka kör nek mi nõ sül nek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fon tos és bi zal mas mun ka -
kört be töl tõ, il let ve ilyen be osz tás ra je lölt sze mé lyek
„C” tí pu sú biz ton sá gi kér dõ ívet töl te nek ki.

2.  §

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

(2) Ha tá lyát vesz ti a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let
fon tos és bi zal mas mun ka kö re i rõl, va la mint a nem zet biz -
ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 2/1999. (II. 19.) TNM
ren de let, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó 
tár ca nél kü li mi nisz ter hi va ta la fon tos és bi zal mas mun ka -
kö re i rõl, va la mint nem zet biz ton sá gi el len õr zé sé nek szint -
jé rõl  szóló 2/1998. (XI. 6.) TNM ren de let, il let ve a fon tos
és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr -
zés szint jé rõl  szóló 34/1997. (V. 30.) BM ren de let mel lék -
le té nek XI. fe je ze te. Ez a be kez dés a ren de let ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szil vá sy György s. k.,
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó

tár ca nél kü li miniszter
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Al kot mány bí ró ság
14/2008. (II. 26.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vány
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: alkot mány elle nes
hely zet áll fenn a miatt, hogy az Or szág gyû lés nem sza bá -
lyoz ta tör vény ben a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és a
pol gár mes te rek es kü jé nek a szö ve gét. Az Al kot mány bí ró -
ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy jog al ko tá si fel ada tá -
nak 2008. jú ni us 30. nap já ig te gyen ele get.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sát és an nak meg szün te té sét
kez de mé nyez te az Al kot mány bí ró ság nál. A mu lasz tást a
he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
(a továb biak ban: Ötv.) 19.  § (1) be kez dé se, 32.  §-a, to váb -
bá a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk jog ál lá sá nak egyes
kér dé se i rõl  szóló 2000. évi XCVI. tör vény (a továb biak -
ban: Kj.tv.) 1.  § (1) be kez dé se te kin te té ben kér te meg ál la -
pí ta ni. Elõ ad ta, hogy az Ötv. mó do sí tá sá ról  szóló 1994.
évi LXIII. tör vény 19.  §-ának ha tály ba lé pé se kö vet kez té -
ben 1994. de cem ber 10. nap já tól a he lyi ön kor mány za ti
kép vi se lõk és egy ben a pol gár mes te rek ese té ben már nincs 
ha tá lyos tör vényi es kü szö veg. Az al kot mány sér tés meg ál -
la pí tá sát az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé re és a 43.  §
(2) be kez dés elsõ mon da tá ra ala poz ta. Azt ál lí tot ta, hogy
az eskü szö ve gé nek a hi á nya  miatt sé rül a jog biz ton ság,
mert vi tás sá vál hat, hogy mi lyen tar ta lom mal kell az eskü
le té te lét tel je sí te ni a kép vi se lõi mun ka meg kez dé sé nek a
fel té te le ként. Az eskü tör vényi szö ve gé nek a hi á nyá ban
vissza élés, köz igaz ga tá si per szár maz hat ab ból, ha a kép -
vi se lõ-tes tü let az „avant gard” es kü té telt, az „eset leg szél -
sõ sé ges po li ti kai nyi lat ko za tot” elég te len nek mi nõ sí ti, s
ezért a kép vi se lõi mun ka meg kez dé sét nem en ge di meg.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam.”

„42.  § A köz ség, a vá ros, a fõ vá ros és ke rü le tei, va la -
mint a me gye vá lasz tó pol gá ra i nak kö zös sé gét meg il le ti a
he lyi ön kor mány zás joga. A he lyi ön kor mány zás a vá lasz -
tó pol gá rok kö zös sé gét érin tõ he lyi köz ügyek ön ál ló, de -
mok ra ti kus in té zé se, a he lyi köz ha ta lom nak a la kos ság ér -
de ké ben való gya kor lá sa.

43.  § (1) A he lyi ön kor mány za tok alap jo gai (44/A.  §)
egyen lõ ek. Az ön kor mány za tok kö te le zett sé gei el té rõ ek
le het nek.

(2) A he lyi ön kor mány za ti jo go kat és kö te le zett sé ge ket
tör vény ha tá roz za meg. Az ön kor mány zat ha tás kö ré nek
jog sze rû gya kor lá sa bí ró sá gi vé de lem ben ré sze sül, jo gai
vé del mé ben az ön kor mány zat az Al kot mány bí ró ság hoz
for dul hat.”

„44.  § (1) A vá lasz tó pol gá rok a he lyi ön kor mány zást az
ál ta luk vá lasz tott kép vi se lõ tes tü let út ján, il le tõ leg he lyi
nép sza va zás sal gya ko rol ják.

(2) A kép vi se lõ-tes tü let tag ja i nak és a pol gár mes ter nek
a vá lasz tá sát – az idõ kö zi vá lasz tás ki vé te lé vel – az elõ zõ
ál ta lá nos vá lasz tást kö ve tõ ne gye dik év ok tó ber hó nap já -
ban kell meg tar ta ni.”

2. Az Ötv. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„19.  § (1) A te le pü lé si kép vi se lõ a te le pü lés egé szé ért
vál lalt fe le lõs ség gel kép vi se li a vá lasz tó i nak az ér de ke it.
Részt ve het a kép vi se lõ-tes tü let dön té se i nek elõ ké szí té sé -
ben, vég re haj tá suk szer ve zé sé ben és el len õr zé sé ben. A te -
le pü lé si kép vi se lõk jo gai és kö te les sé gei azo no sak. A te le -
pü lé si kép vi se lõ az ala ku ló ülé sen, il let ve a meg vá lasz tá -
sát kö ve tõ ülé sen a 32.  § sze rint es küt tesz.”

„32.  § A pol gár mes ter tag ja a kép vi se lõ-tes tü let nek, a
kép vi se lõ-tes tü let ha tá ro zat ké pes sé ge, dön tés ho za ta la,
mû kö dé se szem pont já ból te le pü lé si kép vi se lõ nek te kin -
ten dõ. A pol gár mes ter a meg vá lasz tá sát köve tõen es küt
tesz a kép vi se lõ-tes tü let elõtt.”

3. A pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé se i -
rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól  szóló
1994. évi LXIV. tör vény (a továb biak ban: Pttv.) in dít -
vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„1.  § (1) A pol gár mes te ri fog lal koz ta tá si jog vi szony a
kép vi se lõ-tes tü let, a fõ vá ro si, me gyei, me gyei jogú vá ro si
köz gyû lés (a továb biak ban együtt: kép vi se lõ-tes tü let) és a
pol gár mes ter, a fõ pol gár mes ter, a me gyei köz gyû lés el nö -
ke (a továb biak ban együtt: pol gár mes ter) kö zött – a (2) be -
kez dés b) pont ja ki vé te lé vel – vá lasz tás sal lét re jö võ, sa já -
tos köz szol gá la ti jog vi szony.

(2) A pol gár mes ter fog lal koz ta tá si jog vi szo nya

a) a meg vá lasz tá sá val jön lét re a há rom ezer vagy an nál
több la ko sú he lyi ön kor mány zat nál, to váb bá a há rom ezer -
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nél ke ve sebb la ko sú köz sé gi ön kor mány zat nál, ha fõ ál lá sú 
pol gár mes ter ként vá lasz tot ták meg;

b) a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat mó do sí tá sá val
jön lét re a há rom ezer nél ke ve sebb la ko sú köz ség ben, ha a
kép vi se lõ-tes tü let a tár sa dal mi meg bí za tást – a pol gár mes -
ter rel egyet ér tés ben – fõ ál lá sú ra vál toz tat ja.

2.  § (1) A pol gár mes ter e tiszt sé ge meg szû nik:
a) az új pol gár mes ter meg vá lasz tá sá val,
b) az Or szág gyû lés nek a he lyi ön kor mány zat kép vi se -

lõ-tes tü le te fel osz la tá sát ki mon dó ha tá ro za tá val,
c) a kép vi se lõ-tes tü let fel osz lá sá nak ki mon dá sát köve -

tõen új pol gár mes ter meg vá lasz tá sá val,
d) ha lá lá val,
e) a tiszt ség rõl tör té nõ le mon dás sal,
f) az össze fér he tet len ség ki mon dá sá val,
g) so ro za to san tör vénysértõ te vé keny sé ge, mu lasz tá sa

 miatti jogi fe le lõs sé gé nek jog erõs bí ró sá gi íté let ben tör té -
nõ meg ál la pí tá sá val, az íté let jog erõ re emel ke dé sé nek a
nap já val,

h) vá lasz tó jo ga el vesz té sé vel,
i) a pol gár mes ter nek e tiszt sé gé vel össze füg gõ bûn cse -

lek mé nye  miatt, a bün te tõ jo gi fe le lõs ség jog erõs meg ál la -
pí tá sá val, az íté let jog erõ re emel ke dé sé nek a nap já val,

j) ha az eskü le té te lét a kép vi se lõ-tes tü let elõtt meg ta -
gad ja.”

4. A Kj.tv. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„1.  § (1) A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ (a továb biak -

ban: ön kor mány za ti kép vi se lõ) meg bí za tá sa, jo gai és kö te -
le zett sé gei a meg vá lasz tá sá val ke let kez nek, jo gai és kö te -
le zett sé gei a meg bí za tás meg szû né sé vel szûn nek meg.

(2) Az ön kor mány za ti kép vi se lõ a kép vi se lõ-tes tü let, a
köz gyû lés (a továb biak ban együtt: kép vi se lõ-tes tü let) ala -
ku ló ülé sén, idõ kö zi vá lasz tás ese tén a meg vá lasz tá sát, il -
le tõ leg a kis lis tán, a kom pen zá ci ós lis tán, a me gyei köz -
gyû lé si lis tán man dá tum hoz ju tott kép vi se lõk ese té ben a
meg bí zó le ve lé nek át vé te lét – a vá lasz tás ered mé nye el le ni
jog or vos lat ese tén a jog or vos la ti el já rás be fe je zé sét – kö -
ve tõ ülé sen es küt tesz a kép vi se lõ-tes tü let elõtt. Az eskü
le té te lé ig az ön kor mány za ti kép vi se lõ nem gya ko rol hat ja
jo ga it.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a mu lasz tás ban meg nyil -
vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 49.  §-a sza bá -
lyoz za. Az Abtv. 49.  §-a sze rint a mu lasz tás ban meg nyil -
vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra ak kor ke rül -
het sor, ha a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás -
ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta, és ez zel
alkot mány elle nességet idé zett elõ.

Az Abtv. ren del ke zé se, az Al kot mány bí ró ság gya kor la -
ta alap ján a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sá nak két együt tes fel té te le van:

– a jog al ko tó jog sza bá lyi fel ha tal ma zá son ala pu ló,
vagy fel tét len jog sza bá lyi ren de zést igény lõ kér dés ben
jog al ko tói kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get,

– és a jog al ko tói kö te le zett ség el mu lasz tá sá nak ered -
mé nye ként alkot mány elle nes hely zet ke let ke zik.

Az Al kot mány bí ró ság a 35/2004. (X. 6.) AB ha tá ro za tá -
ban az aláb bi ak ban össze gez te az Abtv. 49.  § (1) be kez dé -
sé ben sze rep lõ „jog al ko tói mu lasz tás” és „alkot mány elle -
nes hely zet” egy más hoz való vi szo nyá ra vo nat ko zó ál lás -
pont ját: „Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze te sen ér vé nye sí -
tett ál lás pont ja, hogy a jog al ko tói mu lasz tás nak és az
alkot mány elle nes hely zet nek együt te sen kell fenn áll nia
[22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.;
37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 227, 232.]. A
jog al ko tói fel adat el mu lasz tá sa ön ma gá ban nem fel tét le -
nül je lent alkot mány elle nességet [14/1996. (IV. 24.) AB
ha tá ro zat, ABH 1996, 56, 58–59.; 479/E/1997. AB ha tá ro -
zat, ABH 1998, 967, 968–969.; 1080/D/1997. AB ha tá ro -
zat, ABH 1998, 1045, 1046.; 10/2001. (IV. 12.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2001, 123, 131.], a mu lasz tás ból ere dõ alkot -
mány elle nes hely ze tet min den eset ben csak konk rét vizs -
gá lat ered mé nye ként le het meg ál la pí ta ni.” (ABH 2004,
504, 508.)

Az Al kot mány bí ró ság már a 22/1990. (X. 16.) AB ha tá -
ro za tá ban elvi je len tõ ség gel mu ta tott rá arra, hogy „a jog -
al ko tó szerv jog al ko tá si kö te le zett sé gé nek konk rét jog sza -
bá lyi fel ha tal ma zás nél kül is kö te les ele get ten ni, ha azt
ész le li, hogy a ha tás- és fel adat kö ré be tar to zó te rü le ten
jog sza bá lyi ren de zést igény lõ kér dés me rült fel.” (ABH
1990, 83, 86.).

Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al -
kot mány sér tést nem csak ak kor ál la pít meg, ha az adott
tárgy kör re vo nat ko zó an sem mi lyen sza bály nincs
[35/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 204.], ha -
nem ak kor is, ha az adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül az
Al kot mány ból le ve zet he tõ tar tal mú jog sza bá lyi ren del ke -
zés hi ány zik [15/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998,
132, 138.]. A sza bá lyo zás tar tal má nak hi á nyos vol tá ból
ere dõ al kot mány sér tõ mu lasz tás meg ál la pí tá sa ese té ben is
a mu lasz tás, vagy a ki fe je zett jog sza bá lyi fel ha tal ma zá son
nyug vó, vagy en nek hi á nyá ban, a fel tét len jog sza bá lyi ren -
de zést igény lõ jog al ko tói kö te le zett ség el mu lasz tá sán ala -
pul. [4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 52, 57.]

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló al kot mány sér tés meg ál la pít ha tó ak kor is,
ha az adott kér dés te kin te té ben van ugyan sza bá lyo zás, de
az Al kot mány ál tal meg kí vánt jog sza bá lyi ren del ke zés
 hiányzik [22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
108, 113.], és ak kor is, ha a jog al ko tó nem meg fe le lõ tar ta -
lom mal sza bá lyo zott és ez ál tal alkot mány elle nes hely zet
állt elõ [15/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 132,
138–139.].
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2. Az in dít vány alap ján az Al kot mány bí ró ság a he lyi
ön kor mány za ti kép vi se lõk és a pol gár mes te rek es kü té te le
sza bá lyo zá sá nak vál to zá sa i ról a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta
meg.

Az 1990. szep tem ber 30-án ha tály ba lé pett Ötv. nem
ren del ke zett a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk es kü jé rõl,
a pol gár mes te rek rõl az Ötv. 32.  §-a a kö vet ke zõ ként szólt:

A pol gár mes ter a meg vá lasz tá sát köve tõen es küt tesz a
kép vi se lõ-tes tü let elõtt. Az eskü szö ve ge:

„Én .......................................................... es kü szöm,
hogy ha zám hoz, a Ma gyar Köz tár sa ság hoz, an nak né pé -
hez hû le szek, az Al kot mányt és az al kot má nyos jog sza bá -
lyo kat meg tar tom; az ál la mi és szol gá la ti tit kot meg õr zöm; 
meg bí za tá som hoz hí ven, pár tat la nul, lel ki is me re te sen já -
rok el, és a leg jobb tu dá som sze rint, min den igye ke ze tem -
mel .................................... (te le pü lés neve) ja vát szol gá -
lom.”

A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi LXIII. tör vény
(a továb biak ban: Ötv.m.) az Ötv. 19.  §-a he lyé be új ren del -
ke zést ik ta tott:

„19.  § (1) A te le pü lé si kép vi se lõ a te le pü lés egé szé ért
vál lalt fe le lõs ség gel kép vi se li a vá lasz tó i nak az ér de ke it.
Részt ve het a kép vi se lõ-tes tü let dön té se i nek elõ ké szí té sé -
ben, vég re haj tá suk szer ve zé sé ben és el len õr zé sé ben. A te -
le pü lé si kép vi se lõk jo gai és kö te les sé gei azo no sak. A te le -
pü lé si kép vi se lõ az ala ku ló ülé sen, il let ve a meg vá lasz tá -
sát kö ve tõ ülé sen a 32.  § sze rint es küt tesz.”

Ugyan ak kor, és ez zel egy ide jû leg az Ötv.m. az Ötv.
32.  §-át is mó do sí tot ta az aláb bi ak sze rint:

„32.  § A pol gár mes ter tag ja a kép vi se lõ-tes tü let nek, a
kép vi se lõ-tes tü let ha tá ro zat ké pes sé ge, dön tés ho za ta la,
mû kö dé se szem pont já ból te le pü lé si kép vi se lõ nek te kin -
ten dõ. A pol gár mes ter a meg vá lasz tá sát köve tõen es küt
tesz a kép vi se lõ-tes tü let elõtt.”

A mó do sí tás nak az az ered mé nye, kö vet kez mé nye,
hogy az Ötv. egy részt új ként az ön kor mány za ti kép vi se lõt
is kö te lez te eskü le té te lé re az Ötv. 32.  §-a sze rint, más részt 
ez zel egy ide jû leg ki hagy ta az eskü szö ve gét a 32.  §-ból, s
az eskü szö ve gét má sutt sem he lyez te el a tör vény ben.

3. Az Al kot mány bí ró ság a 35/1991. (VI. 20.) AB ha tá -
ro za tá ban: „elvi él lel mu tat rá arra, hogy meg ha tá ro zott
élet vi szo nyok, il le tõ leg tény ál lá sok el len té tes – vagy az
ér tel me zés tõl füg gõ en el len té tes – tör vényi ren de zé se ön -
ma gá ban nem je lent alkot mány elle nességet. Az ilyen ren -
de zés alkot mány elle nessé csak ak kor vá lik, ha az egy ben
az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé nek a sé rel mé vel is
együtt jár, va gyis, ha az el len té tes tar tal mú sza bá lyo zás
anya gi alkot mány elle nességhez ve zet, te hát pél dá ul, ha a
ren del ke zé sek va la me lyi ke meg nem en ge dett diszk ri mi -
ná ci ót, egyéb alkot mány elle nes hely zet meg te rem té sét,
vagy Al kot má nyos alap jog kor lá to zá sát ered mé nye zi. Két
(vagy több) tör vényi ren del ke zés eset le ges kol lí zi ó ja foly -
tán elõ ál ló ér tel me zé si ne héz ség azon ban ma gá ba véve

még nem ele gen dõ fel té te le az Al kot mány el le nes ség meg -
ál la pí tá sá nak.” (ABH 1991, 175, 176.)

Az Ötv. 1994. évi mó do sí tá sát köve tõen azon ban a he lyi 
ön kor mány za ti kép vi se lõk és a pol gár mes te rek te kin te té -
ben az es kü vel össze füg gés ben több új tör vényt al ko tott az 
Or szág gyû lés.

A Pttv.-t mó do sí tó 2000. évi XLIV. tör vény a Pttv. 2.  §
(1) be kez dé sét úgy ál la pí tot ta meg, hogy an nak h) pont ja
sze rint a pol gár mes ter e tiszt sé ge meg szû nik, ha az eskü
le té te lét a kép vi se lõ-tes tü let elõtt meg ta gad ja. Ez a ren del -
ke zés 2000. au gusz tus 1. nap já tól ha tá lyos.

Még eb ben az év ben az Or szág gyû lés meg al kot ta a
2000. évi XCVI. tör vényt a he lyi ön kor mány za ti kép vi se -
lõk jog ál lá sá nak egyes kér dé se i rõl. Ez a tör vény a kö vet -
ke zõ – 2002. év ben tar tott -ön kor mány za ti vá lasz tás kor lé -
pett ha tály ba. E tör vény 1.  § (2) be kez dé se az aláb bi a kat
tar tal maz za:

„(2) Az ön kor mány za ti kép vi se lõ a kép vi se lõ-tes tü let, a
köz gyû lés (a továb biak ban együtt: kép vi se lõ-tes tü let) ala -
ku ló ülé sén, idõ kö zi vá lasz tás ese tén a meg vá lasz tá sát, il -
le tõ leg a kis lis tán, a kom pen zá ci ós lis tán, a me gyei köz -
gyû lé si lis tán man dá tum hoz ju tott kép vi se lõk ese té ben a
meg bí zó le ve lé nek át vé te lét – a vá lasz tás ered mé nye el le ni
jog or vos lat ese tén a jog or vos la ti el já rás be fe je zé sét – kö -
ve tõ ülé sen es küt tesz a kép vi se lõ-tes tü let elõtt. Az eskü
le té te lé ig az ön kor mány za ti kép vi se lõ nem gya ko rol hat ja
jo ga it.”

4. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy tör vény
kö te le zi a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõt es kü té tel re (az
Ötv. 32.  §-ra utal va), ugyan csak tör vény kö te le zi a pol gár -
mes tert is arra, hogy meg vá lasz tá sát köve tõen a kép vi se -
lõ-tes tü let elõtt es küt te gyen, de az eskü szö ve gét nem tar -
tal maz za tör vény. Az es kü té tel ha gyo má nyo san a vá lasz -
tást le zá ró ün ne pé lyes ak tus, az eskü le té te lé nek el mu lasz -
tá sa vi szont sú lyos jog kö vet kez mé nyek kel jár: a he lyi ön -
kor mány za ti kép vi se lõ ese tén az zal, hogy az eskü letéte -
léig nem gya ko rol hat ja kép vi se lõi jo ga it, a pol gár mes ter
ese tén pe dig e tiszt ség el vesz té sét ered mé nye zi a tör vény
ere jé nél fog va. A ki ala kult hely zet jog bi zony ta lan sá got
ered mé nyez, ez zel sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét,
sért he ti to váb bá az Al kot mány 44.  § (1) és (2) be kez dé sét
is. A vá lasz tó pol gá rok ugyan is a he lyi ön kor mány zás gya -
kor lá sá ra meg vá laszt ják az ön kor mány za ti kép vi se lõ ket,
meg vá laszt ják a pol gár mes tert, az eskü hi á nyá ban vi szont
az ön kor mány za ti kép vi se lõk nem gya ko rol hat ják jo ga i -
kat, a pol gár mes ter nek pe dig e tiszt sé ge meg szû nik. En nek 
kö vet kez té ben sé rül het a vá lasz tó pol gá rok kö zös sé gé nek
a he lyi ön kor mány zás hoz való joga.

Az Al kot mány bí ró ság már a 9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro -
za tá ban hang sú lyoz ta: A jog ál lam nél kü löz he tet len ele me
a jog biz ton ság. A jog biz ton ság az ál lam – s el sõ sor ban a
jog al ko tó – kö te les sé gé vé te szi an nak biz to sí tá sát, hogy a
jog egé sze, egyes rész te rü le tei és az egyes jog sza bá lyok is
vi lá go sak, egy ér tel mû ek, mû kö dé sü ket te kint ve ki szá mít -
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ha tó ak és elõ re lát ha tó ak le gye nek a nor ma cím zett jei szá -
má ra. Va gyis a jog biz ton ság nem csu pán az egyes nor mák
egy ér tel mû sé gét kö ve te li meg, de az egyes jog in téz mé -
nyek mû kö dé sé nek ki szá mít ha tó sá gát is. Ezért alap ve tõ ek
a jog biz ton ság szem pont já ból az el já rá si ga ran ci ák. Csak
for ma li zált el já rás sza bá lya i nak kö ve té sé vel ke let kez het
ér vé nyes jog sza bály, csak az el já rá si nor mák be tar tá sá val
mû köd nek al kot má nyo san a jog in téz mé nyek. (ABH 1992,
65–66.)

A tör vényalkotó az eskü szö ve gé nek a ha tá lyon kí vül
he lye zé sé vel olyan hely ze tet te rem tett, hogy vi tás sá te he tõ 
az eskü le té te le, ez zel pe dig jog bi zony ta lan ság ke let ke zik
ab ban, hogy a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ gya ko rol hat -
ja-e kép vi se lõi jo ga it, il le tõ leg meg szûnt-e a pol gár mes ter -
nek ez a tiszt sé ge. Az Ötv. 19.  § (1) be kez dé se sze rint az
ön kor mány za ti kép vi se lõ az Ötv. 32.  §-a sze rint kö te les es -
küt ten ni, a 32.  §-ban vi szont – a mó do sí tás kö vet kez té -
ben – nem sze re pel az eskü, így sem a pol gár mes ter, sem
az ön kor mány za ti kép vi se lõ es kü jé nek a szö ve gét tör vény
nem ál la pít ja meg. Mind ezek kö vet kez té ben jog al ko tói
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nes hely zet
jött lét re, en nek meg ál la pí tá sá val az Al kot mány bí ró ság
kö te lez te az Or szág gyû lést jog al ko tói fel ada tá nak a tel je -
sí té sé re.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét a mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel ren -
del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 167/E/2007.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. 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: 235-4554, 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

08.0596 – 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.



A Ma gyar Köz lönyt 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. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 mel lék.
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. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve 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.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

08.0596 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


