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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kor mány
85/2008. (IV. 11.) Korm.

ren de le te

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
és Ja pán Kor má nya kö zött

a ve ze tõi en ge dé lyek köl csö nös el is me ré sé rõl szó ló
 Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

1. §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és Ja pán Kor má nya kö zött a ve ze -
tõi en ge dé lyek köl csö nös el is me ré sé rõl szó ló Meg ál la po -
dás (a to váb bi ak ban: Meg ál la po dás) kötelezõ hatályának
elismerésére. 

2. §

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

3. §

A Meg ál la po dás hi te les szö ve ge és an nak hi va ta los ma -
gyar nyel vû for dí tá sa a következõ: 

(a Ja pán Fél kez de mé nye zõ le ve le)

„Ex cel len cy,
I have the ho no ur to re fer to the re cent con sul ta ti ons

bet we en the rep re sen ta ti ves of the Go vern ment of Ja pan
and of the Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry
con cer ning the pro ce du res for the com pe tent aut ho ri ti es of
one co unt ry to is sue a dri ving per mit to a per son hol ding a
dri ving per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of the
ot her co unt ry. I have furt her the ho no ur to pro po se on
be half of the Government of Japan the following
arrangement:

1. For the pur po se of the pre sent ar ran ge ment, the term
„Dri ving Per mit” shall mean the „ba sic-class” driving
per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of Ja pan, and
the dri ving per mit „va li da ted in in ter na ti o nal ca te go ry”
issued by the com pe tent aut ho ri ti es of the Re pub lic of
Hun ga ry ot her than the tem po ra ry dri ving per mit as well as 
the per mit for dri ving mo tor ve hic les for the pur po se of
trans por ting pas sen gers in the passenger motor vehicle
transportation business.

2. In ac cor dan ce with its laws and re gu lat ions, the
com pe tent aut ho ri ti es of eit her co unt ry shall, in ta king the
fol lo wing me a su res, exempt from exa mi na ti on of
tech ni cal skill and that of know led ge for a Dri ving Per mit
when they is sue a Dri ving Per mit equ i va lent in kind to a
Dri ving Per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of the
ot her co unt ry upon re le vant requests submitted by
interested persons:

a) With re gard to the com pe tent aut ho ri ti es of Ja pan, the 
is su an ce of the Dri ving Per mit of Ja pan who se ca te go ry is
equ i va lent to the cor res pon ding ca te go ry of the Dri ving
Per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of the Republic
of Hungary.

b) With re gard to the com pe tent aut ho ri ti es of the
Re pub lic of Hun ga ry, the ex chan ge of the
non-pro fes si o nal Dri ving Per mit who se ca te go ry is
equ i va lent to the cor res pon ding ca te go ry of the Dri ving
Per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of Ja pan. The
ex chan ge may apply only to per sons who have a re si den ce
per mit is su ed by the competent authorities of the Republic
of Hungary.

3. The com pe tent aut ho ri ti es of eit her co unt ry,
ac cor ding to the „Tab le of equ i va lent ca te go ri es/clas ses of
Dri ving Per mit” which is writ ten in Eng lish, Hun ga ri an
and Ja pa ne se lan gu a ges and is ex chan ged bet we en the two
Go vern ments thro ugh dip lo ma tic chan nels, deem the
ca te go ri es of ve hic les which can be dri ven by a Dri ving
Per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of the ot her
co unt ry as equ i va lent to the cor res pon ding ca te go ri es of
ve hic les un der the laws and re gu lat ions of the for mer
co unt ry, and is sue the equ i va lent Dri ving Per mit un der the
pro vi si ons of the pre sent ar ran ge ment. Either Go vern ment
shall, as promptly as pos sib le, no ti fy the ot her Go vern ment 
of any modification of the laws and regulations affecting
the above-mentioned Table through diplomatic channels.

4. The com pe tent aut ho ri ti es of eit her co unt ry may ask
the per son who app li es for a Dri ving Per mit of that co unt ry 
to sub mit the ori gi nal Dri ving Per mit is su ed by the
com pe tent aut ho ri ti es of the ot her co unt ry, ac com pa ni ed
by a cer ti fi ed trans la ti on. The com pe tent aut ho ri ti es of
eit her co unt ry shall ac cept the cer ti fi ed trans la ti on made
by the diplomatic or consular mission of the other country.

5. Either Go vern ment may seek con fir ma ti on from the
ot her Go vern ment when the com pe tent aut ho ri ti es of the
for mer co unt ry have a do ubt abo ut the aut hen ti city of the
Dri ving Per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of the
latter country.

6. Either Go vern ment shall, upon the re qu est of the
ot her Go vern ment, pro vi de in for mat ion on the form of the
Dri ving Per mit of the co unt ry of the for mer Go vern ment,
the equ i va len ce of such Dri ving Per mit to the Dri ving
Per mit of the ot her co unt ry and the sys tem concerning
Driving Permit.

3112 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/60. szám



7. The pro vi si ons of the pre sent ar ran ge ment do not
exempt a per son who app li es for a Dri ving Per mit from
such pro ce du res as the sub mis si on of do cu ments inc lu ding 
the he alth cer ti fi ca te and the pa y ment of fees, which may
be re qu i red for ad mi nist ra ti ve pro cess un der the laws and
regulations of each country.

8. The pre sent ar ran ge ment shall not af fect the
con di ti ons set out by the laws and re gu lat ions of eit her
co unt ry re gar ding age, phy si cal and men tal he alth
requirements.

9. After the ex chan ge of the Dri ving Per mit un der the
pre sent ar ran ge ment, the com pe tent aut ho ri ti es of the
Re pub lic of Hun ga ry may for ward the Ja pa ne se Dri ving
Per mit to the Em bas sy of Ja pan in the Republic of
Hungary.

10. The pre sent ar ran ge ment shall not af fect any rights
and ob li ga ti ons of eit her co unt ry un der the Con ven ti on on
Road Traf fic of 1949, and of the Re pub lic of Hun ga ry
un der the Con ven ti on on Road Traffic of 1968.

11. The pre sent ar ran ge ment shall be imp le men ted in
ac cor dan ce with the laws and re gu lat ions in for ce in each
country.

12. Either Go vern ment may ter mi na te the pre sent
ar ran ge ment by gi ving thirty da ys’ writ ten no ti ce to the
ot her Government.

I have furt her the ho no ur to pro po se that this Note and
Your Ex cel len cy’s Note in reply con fir ming the fo re go ing
ar ran ge ment on be half of the Go vern ment of the Re pub lic
of Hun ga ry shall be re gar ded as cons ti tu ting an ag re e ment
bet we en the two Go vern ments, which shall en ter into for ce 
on the thir ti eth day af ter the lat ter of the da tes of the writ ten 
no ti fi ca ti ons thro ugh dip lo ma tic chan nels by which the
two Go vern ments con firm that the ir res pec ti ve in ter nal
pro ce du res required for its entry into force have been
completed.

I ava il my self of this op por tu nity to re new to Your
Ex cel len cy the as su ran ces of my hig hest con si de ra ti on.

(a Ma gyar Fél vá lasz le ve le)

Ex cel len cy,

I have the ho no ur to ack now led ge the re ce ipt of Your
Ex cel len cy’s Note of to da y’s date, which re ads as follows: 

„Ex cel len cy,

I have the ho no ur to re fer to the re cent con sul ta ti ons
bet we en the rep re sen ta ti ves of the Go vern ment of Ja pan
and of the Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry
con cer ning the pro ce du res for the com pe tent aut ho ri ti es of
one co unt ry to is sue a dri ving per mit to a per son hol ding a
dri ving per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of the
ot her co unt ry. I have furt her the ho no ur to pro po se on

be half of the Government of Japan the following
arrangement:

1. For the pur po se of the pre sent ar ran ge ment, the term
„Dri ving Per mit” shall mean the „ba sic-class” driving
per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of Ja pan, and
the dri ving per mit „va li da ted in in ter na ti o nal ca te go ry”
issued by the com pe tent aut ho ri ti es of the Re pub lic of
Hun ga ry ot her than the tem po ra ry dri ving per mit as well as 
the per mit for dri ving mo tor ve hic les for the pur po se of
trans por ting pas sen gers in the passenger motor vehicle
transportation business.

2. In ac cor dan ce with its laws and re gu lat ions, the
com pe tent aut ho ri ti es of eit her co unt ry shall, in ta king the
fol lo wing me a su res, exempt from exa mi na ti on of
tech ni cal skill and that of know led ge for a Dri ving Per mit
when they is sue a Dri ving Per mit equ i va lent in kind to a
Dri ving Per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of the
ot her co unt ry upon re le vant requests submitted by
interested persons:

a) With re gard to the com pe tent aut ho ri ti es of Ja pan, the 
is su an ce of the Dri ving Per mit of Ja pan who se ca te go ry is
equ i va lent to the cor res pon ding ca te go ry of the Dri ving
Per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of the Republic
of Hungary.

b) With re gard to the com pe tent aut ho ri ti es of the
Re pub lic of Hun ga ry, the ex chan ge of the
non-pro fes si o nal Dri ving Per mit who se ca te go ry is
equ i va lent to the cor res pon ding ca te go ry of the Dri ving
Per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of Ja pan. The
ex chan ge may apply only to per sons who have a re si den ce
per mit is su ed by the competent authorities of the Republic
of Hungary.

3. The com pe tent aut ho ri ti es of eit her co unt ry,
ac cor ding to the „Tab le of equ i va lent ca te go ri es/clas ses of
Dri ving Per mit” which is writ ten in Eng lish, Hun ga ri an
and Ja pa ne se lan gu a ges and is ex chan ged bet we en the two
Go vern ments thro ugh dip lo ma tic chan nels, deem the
ca te go ri es of ve hic les which can be dri ven by a Dri ving
Per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of the ot her
co unt ry as equ i va lent to the cor res pon ding ca te go ri es of
ve hic les un der the laws and re gu lat ions of the for mer
co unt ry, and is sue the equ i va lent Dri ving Per mit un der the
pro vi si ons of the pre sent ar ran ge ment. Either Go vern ment
shall, as promptly as pos sib le, no ti fy the ot her Go vern ment 
of any modification of the laws and regulations affecting
the above-mentioned Table through diplomatic channels.

4. The com pe tent aut ho ri ti es of eit her co unt ry may ask
the per son who app li es for a Dri ving Per mit of that co unt ry 
to sub mit the ori gi nal Dri ving Per mit is su ed by the
com pe tent aut ho ri ti es of the ot her co unt ry, ac com pa ni ed
by a cer ti fi ed trans la ti on. The com pe tent aut ho ri ti es of
eit her co unt ry shall ac cept the cer ti fi ed trans la ti on made
by the diplomatic or consular mission of the other country.
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5. Either Go vern ment may seek con fir ma ti on from the
ot her Go vern ment when the com pe tent aut ho ri ti es of the
for mer co unt ry have a do ubt abo ut the aut hen ti city of the
Dri ving Per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of the
latter country.

6. Either Go vern ment shall, upon the re qu est of the
ot her Go vern ment, pro vi de in for mat ion on the form of the
Dri ving Per mit of the co unt ry of the for mer Go vern ment,
the equ i va len ce of such Dri ving Per mit to the Dri ving
Per mit of the ot her co unt ry and the sys tem concerning
Driving Permit.

7. The provisions of the present arrangement do not
exempt a person who applies for a Driving Permit from
such procedures as the submission of documents including 
the health certificate and the payment of fees, which may
be required for administrative process under the laws and
regulations of each country.

8. The present arrangement shall not affect the
conditions set out by the laws and regulations of either
country regarding age, physical and mental health
requirements.

9. After the exchange of the Driving Permit under the
present arrangement, the competent authorities of the
Republic of Hungary may forward the Japanese Driving
Permit to the Embassy of Japan in the Republic of
Hungary.

10. The present arrangement shall not affect any rights
and obligations of either country under the Convention on
Road Traffic of 1949, and of the Republic of Hungary
under the Convention on Road Traffic of 1968.

11. The present arrangement shall be implemented in
accordance with the laws and regulations in force in each
country.

12. Either Government may terminate the present
arrangement by giving thirty days’ written notice to the
other Government.

I have further the honour to propose that this Note and
Your Excellency’s Note in reply confirming the foregoing
arrangement on behalf of the Government of the Republic
of Hungary shall be regarded as constituting an agreement
between the two Governments, which shall enter into force 
on the thirtieth day after the latter of the dates of the written 
notifications through diplomatic channels by which the
two Governments confirm that their respective internal
procedures required for its entry into force have been
completed.

I avail myself of this opportunity to renew to Your
Excellency the assurances of my highest consideration.”

I have further the honour to inform Your Excellency, on
behalf of the Government of the Republic of Hungary, that
the arrangement set forth in Your Excellency’s Note is
acceptable to the Government of the Republic of Hungary

and to confirm that Your Excellency’s Note and this Note
in reply shall be regarded as constituting an agreement
between the two Governments, which shall enter into force 
on the thirtieth day after the latter of the dates of the written 
notifications through diplomatic channels by which the
two Governments confirm that their respective internal
procedures required for its entry into force have been
completed.

I avail myself of this opportunity to renew to Your
Excellency the assurances of my highest consideration.

(a Ja pán Fél kez de mé nye zõ le ve le)

Nagy mél tó sá gú Uram,
Van sze ren csém hi vat koz ni Ja pán Kor má nyá nak és a

Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak kép vi se lõi kö zött kö -
zel múlt ban le zaj lott egyez te tés re ar ról, hogy az egyik ál -
lam il le té kes ha tó sá gai mi lyen el já rás ban ál lít sa nak ki ve -
ze tõi en ge délyt a má sik ál lam il le té kes ha tó sá gai ál tal ki ál -
lí tott ve ze tõi en ge déllyel ren del ke zõ sze mé lyek ré szé re.
Van sze ren csém továbbá, a Japán Kormány nevében a
következõ megállapodást javasolni:

1. Je len meg ál la po dás al kal ma zá sa so rán a „Ve ze tõi En -
ge dély” ki fe je zés alatt a Ja pán il le té kes ha tó sá gai ál tal ki -
ál lí tott „alap osz tá lyú” ve ze tõi en ge délyt, va la mint a Ma -
gyar Köz tár sa ság il le té kes ha tó sá gai ál tal ki ál lí tott „nem -
zet kö zi ka te gó ri á ban ér vé nye sí tett” ve ze tõi en ge délyt kell
ér te ni, ide nem ért ve az ide ig le nes ve ze tõi en ge délyt, va la -
mint az uta sok gép jár mû vel tör té nõ üz let sze rû szál lí tá sá -
hoz szük sé ges ve ze tõi en ge délyt.

2. Jog sza bá lya ik nak meg fe le lõ en mind két ál lam il le té -
kes ha tó sá gai – az aláb bi in téz ke dé sek meg té te le kor – el te -
kin te nek a Ve ze tõi En ge dély meg szer zé sé hez szük sé ges
tech ni kai kész ség és el mé le ti is me re tek vizs gá la tá tól, ami -
kor az érin tett sze mé lyek ké rel mé re a má sik ál lam il le té kes 
ha tó sá gai által kiadottal jellegében egyenértékû Vezetõi
Engedélyt adnak ki:

a) Ja pán il le té kes ha tó sá gai ál tal olyan ja pán Ve ze tõi
En ge dély ki ál lí tá sa, mely nek ka te gó ri á ja egyen ér té kû a
Ma gyar Köz tár sa ság il le té kes ha tó sá gai ál tal ki ál lí tott Ve -
ze tõi En ge dély ka te gó ri á já val.

b) A Ma gyar Köz tár sa ság il le té kes ha tó sá gai ál tal olyan
nem hi va tá sos Ve ze tõi En ge dély re tör té nõ cse re, mely nek
ka te gó ri á ja egyen ér té kû a Ja pán il le té kes ha tó sá gai ál tal
ki ál lí tott Ve ze tõi En ge dély ka te gó ri á já val. A cse re ki zá ró -
lag olyan sze mé lyek szá má ra le het sé ges, akik ren del kez -
nek a Ma gyar Köz tár sa ság il le té kes ha tó sá gai ál tal ki ál lí -
tott tar tóz ko dá si en ge déllyel. 

3. Mind két ál lam il le té kes ha tó sá gai, a két Kor mány kö -
zött dip lo má ci ai úton ki cse rélt, an gol, ma gyar és ja pán
nyel vû „Ve ze tõi En ge dély ka te gó ri ák/osz tá lyok meg fe lel -
te té si táb lá za tá nak” meg fe le lõ en, a má sik ál lam il le té kes
ha tó sá gai ál tal ki ál lí tott Ve ze tõi En ge déllyel ve zet he tõ
 jármû-kategóriákat a sa ját ál la muk jog sza bá lyai sze rin ti
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egyen ér té kû jár mû-ka te gó ri ák nak te kin tik, és ki ál lít ják a
je len meg ál la po dás ren del ke zé sei sze rint egyen ér té kû Ve -
ze tõi En ge délyt. Mind két Kor mány dip lo má ci ai úton ha la -
dék ta la nul tájékoztatja a másik Kormányt a fent említett
Táblázatot érintõ jogszabályai bármely változásáról.

4. Mind két ál lam il le té kes ha tó sá gai kér he tik az adott
ál lam Ve ze tõi En ge dé lyé ért fo lya mo dó sze mély tõl, hogy a 
má sik ál lam il le té kes ha tó sá gai ál tal ki ál lí tott ere de ti Ve -
ze tõi En ge dé lyét nyújt sa be, és csa tol ja an nak hi te le sí tett
for dí tá sát. Mind két ál lam il le té kes ha tó sá gai el fo gad ják a
má sik ál lam dip lo má ci ai vagy kon zu li kép vi se le te ál tal ki -
ál lí tott hi te le sí tett má so la to kat. 

5. Mind két Kor mány kér he ti az ere de ti ség meg erõ sí té -
sét a má sik Kor mány tól, ab ban az eset ben, ha az egyik ál -
lam il le té kes ha tó sá ga i nak két sé ge tá mad a má sik ál lam il -
le té kes ha tó sá gai ál tal ki ál lí tott Ve ze tõi En ge dély ere de ti -
sé gét il le tõ en. 

6. Mind két Kor mány a má sik Kor mány ké ré sé re tá jé -
koz ta tást nyújt az elõb bi Kor mány ál la ma ál tal ki adott Ve -
ze tõi En ge dély ala ki kel lé ke i rõl, Ve ze tõi En ge dé lyé nek
má sik ál lam ál tal ki adott Ve ze tõi En ge dély nek való meg -
fe le lé sé rõl, és a Ve ze tõi En ge dé lyei rend sze ré rõl.

7. A je len meg ál la po dás ren del ke zé sei nem men te sí tik a 
Ve ze tõi En ge dély iránt fo lya mo dó sze mélyt az olyan el já -
rá sok alól, mint az ok má nyok be nyúj tá sa, be le ért ve az
egész sé gi al kal mas ság ról szó ló iga zo lást, és a dí jak meg fi -
ze té se, me lye ket az adott or szág jog sza bá lyai sze rin ti köz -
igaz ga tá si el já rás meg kö ve tel het. 

8. Je len meg ál la po dás nem érin ti a mind két ál lam jog -
sza bá lya i ban meg ha tá ro zott, élet kor ral, il let ve fi zi kai
vagy men tá lis egész ség ügyi kö ve tel mé nyek kel kap cso la -
tos fel té te le ket.

9. A Ve ze tõi En ge dély je len meg ál la po dás alap ján tör -
té nõ ki cse ré lé sét kö ve tõ en a Ma gyar Köz tár sa ság il le té kes
ha tó sá gai a ja pán Ve ze tõi En ge délyt Ja pán ma gyar or szá gi
Nagy kö vet sé ge ré szé re to váb bít hat ják.

10. A je len meg ál la po dás nem érin ti az 1949. évi Köz úti 
Köz le ke dé si Egyez mény alap ján mind két ál la mot, il let ve
az 1968. évi Bé csi Köz úti Köz le ke dé si Egyez mény alap -
ján a Ma gyar Köz tár sa sá got meg il le tõ jo go kat, il let ve ter -
he lõ kö te le zett sé ge ket.

11. A je len meg ál la po dást mind két ál lam ban a ha tá lyos
jog sza bá lyok kal össz hang ban kell al kal maz ni. 

12. Mind két Kor mány a má sik Kor mány nak írás ban
meg kül dött ér te sí tés ben 30 na pos ha tár idõ vel fel mond hat -
ja a je len meg ál la po dást.

Van sze ren csém to váb bá ja va sol ni, hogy je len Jegy zék
és Nagy mél tó sá god Vá lasz jegy zé ke, amely a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya ne vé ben meg erõ sí ti a fent le ír ta -
kat, a két Kor mány kö zött ké pez zen meg ál la po dást, amely
a ha tály ba lé pés hez szük sé ges bel sõ jogi el já rá sok meg tör -

tén té rõl szó ló, dip lo má ci ai úton meg kül dött ké sõb bi írás -
be li ér te sí tés kel tét kö ve tõ har min ca dik na pon lép ha -
tályba.

Meg ra ga dom az al kal mat, hogy Nagy mél tó sá go dat ezú -
ton is biz to sít sam leg mé lyebb nagy ra be csü lé sem rõl.

(a Ma gyar Fél vá lasz le ve le)

Nagy mél tó sá gú Uram,
Van sze ren csém vissza iga zol ni Nagy mél tó sá god mai

na pon kelt Jegy zé ké nek kéz hez vé te lét, amely nek szö ve ge
a következõ:

„Nagy mél tó sá gú Uram,
Van sze ren csém hi vat koz ni Ja pán Kor má nyá nak és a

Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak kép vi se lõi kö zött kö -
zel múlt ban le zaj lott egyez te tés re ar ról, hogy az egyik ál -
lam il le té kes ha tó sá gai mi lyen el já rás ban ál lít sa nak ki ve -
ze tõi en ge délyt a má sik ál lam il le té kes ha tó sá gai ál tal ki ál -
lí tott ve ze tõi en ge déllyel ren del ke zõ sze mé lyek ré szé re.
Van sze ren csém, to váb bá, a Ja pán Kor mány ne vé ben a kö -
vet ke zõ meg ál la po dást javasolni:

1. Je len meg ál la po dás al kal ma zá sa so rán a „Ve ze tõi En -
ge dély” ki fe je zés alatt a Ja pán il le té kes ha tó sá gai ál tal ki -
ál lí tott „alap osz tá lyú” ve ze tõi en ge délyt, va la mint a Ma -
gyar Köz tár sa ság il le té kes ha tó sá gai ál tal ki ál lí tott „nem -
zet kö zi ka te gó ri á ban ér vé nye sí tett” ve ze tõi en ge délyt kell
ér te ni, ide nem ért ve az ide ig le nes ve ze tõi en ge délyt, va la -
mint az uta sok gép jár mû vel tör té nõ üz let sze rû szál lí tá sá -
hoz szük sé ges ve ze tõi en ge délyt.

2. Jog sza bá lya ik nak meg fe le lõ en mind két ál lam il le té -
kes ha tó sá gai – az aláb bi in téz ke dé sek meg té te le kor – el te -
kin te nek a Ve ze tõi En ge dély meg szer zé sé hez szük sé ges
tech ni kai kész ség és el mé le ti is me re tek vizs gá la tá tól, ami -
kor az érin tett sze mé lyek ké rel mé re a má sik ál lam il le té kes 
ha tó sá gai ál tal ki a dot tal jel le gé ben egyen ér té kû Ve ze tõi
En ge délyt adnak ki:

a) Ja pán il le té kes ha tó sá gai ál tal olyan ja pán Ve ze tõi
En ge dély ki ál lí tá sa, mely nek ka te gó ri á ja egyen ér té kû a
Ma gyar Köz tár sa ság il le té kes ha tó sá gai ál tal ki ál lí tott Ve -
ze tõi En ge dély ka te gó ri á já val.

b) A Ma gyar Köz tár sa ság il le té kes ha tó sá gai ál tal olyan
nem hi va tá sos Ve ze tõi En ge dély re tör té nõ cse re, mely nek
ka te gó ri á ja egyen ér té kû a Ja pán il le té kes ha tó sá gai ál tal
ki ál lí tott Ve ze tõi En ge dély ka te gó ri á já val. A cse re ki zá ró -
lag olyan sze mé lyek szá má ra le het sé ges, akik ren del kez -
nek a Ma gyar Köz tár sa ság il le té kes ha tó sá gai ál tal ki ál lí -
tott tar tóz ko dá si en ge déllyel. 

3. Mind két ál lam il le té kes ha tó sá gai, a két Kor mány kö -
zött dip lo má ci ai úton ki cse rélt, an gol, ma gyar és ja pán
nyel vû „Ve ze tõi En ge dély ka te gó ri ák/osz tá lyok meg fe lel -
te té si táb lá za tá nak” meg fe le lõ en, a má sik ál lam il le té kes
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ha tó sá gai ál tal ki ál lí tott Ve ze tõi En ge déllyel ve zet he tõ jár -
mû-ka te gó ri á kat a sa ját ál la muk jog sza bá lyai sze rin ti
egyen ér té kû jár mû-ka te gó ri ák nak te kin tik, és ki ál lít ják a
je len meg ál la po dás ren del ke zé sei sze rint egyen ér té kû Ve -
ze tõi En ge délyt. Mind két Kor mány dip lo má ci ai úton ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ja a má sik Kor mányt a fent em lí tett
Táb lá za tot érin tõ jog sza bá lyai bár mely változásáról.

4. Mind két ál lam il le té kes ha tó sá gai kér he tik az adott
ál lam Ve ze tõi En ge dé lyé ért fo lya mo dó sze mély tõl, hogy a 
má sik ál lam il le té kes ha tó sá gai ál tal ki ál lí tott ere de ti Ve -
ze tõi En ge dé lyét nyújt sa be, és csa tol ja an nak hi te le sí tett
for dí tá sát. Mind két ál lam il le té kes ha tó sá gai el fo gad ják a
má sik ál lam dip lo má ci ai vagy kon zu li kép vi se le te ál tal ki -
ál lí tott hi te le sí tett má so la to kat. 

5. Mind két Kor mány kér he ti az ere de ti ség meg erõ sí té -
sét a má sik Kor mány tól, ab ban az eset ben, ha az egyik ál -
lam il le té kes ha tó sá ga i nak két sé ge tá mad a má sik ál lam il -
le té kes ha tó sá gai ál tal ki ál lí tott Ve ze tõi En ge dély ere de ti -
sé gét il le tõ en. 

6. Mind két Kor mány a má sik Kor mány ké ré sé re tá jé -
koz ta tást nyújt az elõb bi Kor mány ál la ma ál tal ki adott Ve -
ze tõi En ge dély ala ki kel lé ke i rõl, Ve ze tõi En ge dé lyé nek
má sik ál lam ál tal ki adott Ve ze tõi En ge dély nek való meg -
fe le lé sé rõl, és a Ve ze tõi En ge dé lyei rend sze ré rõl.

7. A je len meg ál la po dás ren del ke zé sei nem men te sí tik a 
Ve ze tõi En ge dély iránt fo lya mo dó sze mélyt az olyan el já -
rá sok alól, mint az ok má nyok be nyúj tá sa, be le ért ve az
egész sé gi al kal mas ság ról szó ló iga zo lást, és a dí jak meg fi -
ze té se, me lye ket az adott or szág jog sza bá lyai sze rin ti köz -
igaz ga tá si el já rás meg kö ve tel het. 

8. Je len meg ál la po dás nem érin ti a mind két ál lam jog -
sza bá lya i ban meg ha tá ro zott, élet kor ral, il let ve fi zi kai
vagy men tá lis egész ség ügyi kö ve tel mé nyek kel kap cso la -
tos fel té te le ket.

9. A Ve ze tõi En ge dély je len meg ál la po dás alap ján tör -
té nõ ki cse ré lé sét kö ve tõ en a Ma gyar Köz tár sa ság il le té kes
ha tó sá gai a ja pán Ve ze tõi En ge délyt Ja pán ma gyar or szá gi
Nagy kö vet sé ge ré szé re to váb bít hat ják.

10. A je len meg ál la po dás nem érin ti az 1949. évi Köz úti 
Köz le ke dé si Egyez mény alap ján mind két ál la mot, il let ve
az 1968. évi Bé csi Köz úti Köz le ke dé si Egyez mény alap -
ján a Ma gyar Köz tár sa sá got meg il le tõ jo go kat, il let ve ter -
he lõ kö te le zett sé ge ket.

11. A je len meg ál la po dást mind két ál lam ban a ha tá lyos
jog sza bá lyok kal össz hang ban kell al kal maz ni. 

12. Mind két Kor mány a má sik Kor mány nak írás ban
meg kül dött ér te sí tés ben 30 na pos ha tár idõ vel fel mond hat -
ja a je len meg ál la po dást.

Van sze ren csém to váb bá ja va sol ni, hogy je len Jegy zék
és Nagy mél tó sá god Vá lasz jegy zé ke, amely a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya ne vé ben meg erõ sí ti a fent le ír ta -
kat, a két Kor mány kö zött ké pez zen meg ál la po dást, amely
a ha tály ba lé pés hez szük sé ges bel sõ jogi el já rá sok meg tör -
tén té rõl szó ló, dip lo má ci ai úton meg kül dött ké sõb bi írás -
be li ér te sí tés kel tét kö ve tõ har min ca dik na pon lép ha -
tályba.

Meg ra ga dom az al kal mat, hogy Nagy mél tó sá go dat ezú -
ton is biz to sít sam leg mé lyebb nagy ra be csü lé sem rõl.”

Van sze ren csém to váb bá a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má -
nyá nak ne vé ben tá jé koz ta tást adni Nagy mél tó sá god nak
ar ról, hogy Nagy mél tó sá god Jegy zé ké ben ja va solt meg ál -
la po dás el fo gad ha tó a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya szá -
má ra, és meg erõ sí te ni azt, hogy Nagy mél tó sá god Jegy zé -
ke és je len Vá lasz jegy zék a két Kor mány kö zött meg ál la -
po dást ké pez, amely a ha tály ba lé pés hez szük sé ges bel sõ
jogi el já rá sok meg tör tén té rõl szó ló, dip lo má ci ai úton meg -
kül dött ké sõb bi írás be li ér te sí tés kel tét kö ve tõ har min ca -
dik na pon lép ha tály ba.

Meg ra ga dom az al kal mat, hogy Nagy mél tó sá go dat ezú -
ton is biz to sít sam leg mé lyebb nagy ra be csü lé sem rõl.”

4. §

(1) E ren de let – a 2–3. § ki vé te lé vel – a ki hir de té sét kö -
ve tõ na pon lép ha tály ba. 

(2) E ren de let 2–3. §-a a Meg ál la po dás záró ren del ke zé -
sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E ren de let 2–3. §-a ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját
a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té vá lá sát kö ve tõ en a Ma -
gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro -
za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter gon dos ko dik. 

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



2008/60. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3117

Mel lék let a 85/2008. (IV. 11.) Korm. ren de let hez

(A Ja pán Fél nek az alá írás al kal má val át adott kül ügy mi nisz te ri tá jé koz ta tó le vél)

„H. E. Mr. Ma sa hi ko Ko u mu ra 

Mi nis ter for Fo re ign Af fa irs
Ja pan
To kyo

Ex cel len cy,

With re fe ren ce to the re cently conc lu ded  ar ran ge ment  bet we en  the Go vern ment of Hun ga ry and the Go vern ment of
Ja pan con cer ning  the pro ce du res for the com pe tent aut ho ri ti es of one co unt ry to is sue a dri ving per mit hol ding a va lid
dri ving per mit is su ed by the com pe tent aut ho ri ti es of the ot her co unt ry  let me take the op por tu nity to po int out two
im por tant de ta ils that re la te to the use of dri ving per mits in Eu ro pe an Un ion mem ber sta tes ot her that the one  that
concluded arrangements in that subject with third countries.

The se ru les are inc lu ded to the Di rec ti ve 2006/126/EC of the Eu ro pe an Par li a ment and of the Co un cil of 20 De cem ber
2006 on dri ving per mits reads as follows:

„Whe re a Mem ber Sta te ex chan ges a dri ving per mit is su ed by a third co unt ry for a Com mu nity mo del dri ving per mit,
such ex chan ge shall be re cor ded on the Com mu nity mo del dri ving per mit as shall any sub se qu ent renewal or
replacement.

Such an ex chan ge may oc cur only if the per mit is su ed by the third co unt ry has been sur ren de red to the com pe tent
aut ho ri ti es of the Mem ber Sta te ma king the ex chan ge. If the hol der of this per mit trans fers his nor mal re si den ce to
anot her Mem ber Sta te, the lat ter need not apply the prin cip le of mu tu al re cog ni ti on set out in Ar tic le 2.”

I wo uld like – aga in – to take this op por tu nity to exp ress the as su ran ces of my hig hest con si de ra ti on. 

Sin ce rely yo urs, 
Dr. Kin ga Göncz 

(A Ja pán Fél nek az alá írás al kal má val át adott kül ügy mi nisz te ri tá jé koz ta tó le vél)

Ma sa hi ko Ko u mu ra Úr

Kül ügy mi nisz ter
Ja pan
To kyo

Nagy mél tó sá gú Uram,

Hi vat ko zás sal a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ja pán Kor má nya kö zöt ti meg ál la po dás ra az egyik ál lam il le té kes
ha tó sá gai ál tal olyan ve ze tõi en ge dé lyek ki adá sát sza bá lyo zó el já rás ról, me lye ket az egyik ál lam il le té kes ha tó sá gai a
má sik ál lam il le té kes ha tó sá gai ál tal ki adott ér vé nyes ve ze tõi en ge dély alap ján ál lí ta nak ki, meg ra ga dom az al kal mat,
hogy fel hív jam a fi gyel mét két fon tos tény re a ve ze tõi en ge dé lyek az Eu ró pai Unió at tól a tag ál lam tól kü lön bö zõ tag ál la -
má nak te rü le tén tör té nõ hasz ná la tá val kap cso lat ban, mely a har ma dik ál la mok kal tárgy be li meg ál la po dást kö tött. 

A ren del ke zé sek szö ve ge, me lyet az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/126/EK szá mú, a ve ze tõi en ge dé lyek rõl
 szóló, 2006. de cem ber 20. nap ján kelt irány el ve tar tal maz, a kö vet ke zõ:

„Ha egy tag ál lam egy har ma dik or szág ál tal ki ál lí tott ve ze tõi en ge délyt a kö zös sé gi min ta sze rin ti ve ze tõi en ge dély re
le cse rél, ak kor a cse rét a kö zös sé gi min ta sze rin ti ve ze tõi en ge dé lyen fel kell tün tet ni, csak úgy mint a ké sõb bi meg újí tást
vagy pót lást. 

Ilyen cse ré re csak ab ban az eset ben ke rül het sor, ha a har ma dik or szág ál tal ki ál lí tott en ge délyt a cse rét vég zõ tag ál lam 
il le té kes ha tó sá gá nál be nyúj tot ták. Amennyi ben az ilyen en ge dély jo go sult ja szo ká sos tar tóz ko dá si he lyét egy má sik
tag ál lam ba he lye zi át, ez utób bi nak nem kell al kal maz nia a 2. cikk ben meg ha tá ro zott köl csö nös el is me rés el vét.”

Ezú ton is meg ra ga dom az al kal mat, hogy õszin te nagy ra be csü lé sem rõl biz to sít sam.

Tisz te let tel:
Dr. Göncz Kin ga”



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

45/2008. (IV. 11.) FVM
rendelete

a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba
hozataláról

A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint a sza po -
rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról szó ló
2003. évi LII. tör vény 30. §-a (2) be kez dé sé nek
c)–g) 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 szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az e ren de let ben fog lal ta kat – a (2) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel – az Eu ró pai Uni ón be lü li for gal ma -
zás ra szánt dísz nö vény sza po rí tó anya gok for ga lom ba
 hozatalára kell al kal maz ni.

(2) A ren de let ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni
a) azon dísz nö vény sza po rí tó anya gok ra, ame lye ket har -

ma dik or szág ban való for ga lom ba ho za tal ra szán nak, ha az 
ilyen ként be azo no sít ha tó és a szük sé ges mér té kig
 elkülönített,

b) olyan nö vény anya gok ra, ame lyek nek ter mé ke it nem
dí szí tés cél já ra szán ják, ha azok for ga lom ba ho za ta la
egyéb kö zös sé gi jog sza bály ha tá lya alá tar to zik,

c) olyan ve tõ mag ra, amely nél az elõ ál lí tott és for ga lom -
ba ho zott mennyi ség for gal maz ón ként nem ha lad ja meg
sze men kén ti ki sze re lés ese té ben a 10 000 sze met, súly -
egy sé ges ki sze re lés ese tén az ezer mag tö meg száz szo ro -
sát, és a dísz nö vény hib ri dek ese tén az ezer mag tö me get,

d) olyan nö vé nyek bi zo nyos fa ja i nak vagy cso port ja i -
nak ve tõ mag já ra, ame lyet to váb bi sza po rí tó anyag-elõ ál lí -
tás ra szán nak és nincs szo ros össze füg gés a ve tõ mag
 minõsége és az ab ból ne velt nö vény anyag mi nõ sé ge
 között, va la mint amely te kin te té ben a dísz nö vé nyek sza -
po rí tó anya ga i nak for gal ma zá sá ról szó ló, 1998. jú li us 20-i
98/56/EK ta ná csi irány elv 17. cik ké ben fog lalt el já rás sze -
rint az Eu ró pai Bi zott ság dön tést ho zott, hogy az e ren de -
let nek meg fe le lõ kö ve tel mé nyek kö zül né hány vagy va la -
mennyi ne vo nat koz zék a nö vé nyek bi zo nyos fa ja i nak
vagy cso port ja i nak ve tõ mag já ra,

e) a kí sér le ti vagy tu do má nyos cél ra, ne me sí té si anyag -
nak vagy a ge ne ti kai sok szí nû ség meg õr zé se cél já ra szánt
dísz nö vény sza po rí tó anyag ra.

(3) A dísz nö vény sza po rí tó anyag mi nõ sé gi kér dé sei
 vonatkozásában a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
(MGSZH) Nö vény ter mesz té si Igaz ga tó sá ga (a to váb bi ak -
ban: nö vény ter mesz té si ha tó ság) a fe le lõs ha tó ság.

2. §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. dísz nö vény sza po rí tó anyag: dí szí té si célt szol gá ló

nö vény ve tõ mag ja, ve ge ta tív sza po rí tó alap anya ga, va la -
mint ül te té si anya ga,

2. dísz nö vény ter mesz tõ: dísz nö vény ter mesz tést for ga -
lom ba ho za tal cél já ból vég zõ ter mé sze tes vagy jogi sze -
mély, il let ve jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság,

3. EK mi nõ sé gû sza po rí tó anyag: a vo nat ko zó közös -
ségi jog sza bá lyok ban és az e ren de let ben fog lal tak nak
meg fe le lõ en elõ ál lí tott, for ga lom ba ho zott, do ku men tált
és el len õr zött sza po rí tó anyag,

4. faj ta azo nos: meg je lö lé sé nek meg fe le lõ faj tá jú
( klónú) sza po rí tó anyag,

5. faj ta tisz ta sza po rí tó anyag: a té tel vagy a csomago -
lási egy ség meg je lö lé sé tõl el té rõ fajú, faj tá jú egye det nem
tar tal ma zó sza po rí tó anyag,

6. hagy más dísz nö vé nyek: hagy má val, hagy ma gu mó -
val, gu mó val, gyö kér törzzsel (rhi zó ma) sza po rít ha tó dísz -
nö vé nyek,

7. har ma dik or szág: az Eu ró pai Unió tag ál la ma in
(a  továbbiakban: tag ál lam) kí vü li bár mely or szág,

8. hi va ta lo san be jegy zett faj ta: va la mely tag ál lam
 hivatalos faj ta jegy zé ké ben, a Kö zös sé gi Faj ta jegy zék ben
vagy a Nem ze ti Faj ta jegy zék ben sze rep lõ faj ta,

9. for gal ma zó: dísz nö vény sza po rí tó anyag ter mesz té -
sé vel és for ga lom ba ho za ta lá val hi va tás sze rû en foglal -
kozó ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé -
lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság,

10. köz is mert faj ta: rég óta ter mesz tett, a szak iro da lom -
ban le írt, élõ gyûj te mény ben hoz zá fér he tõ faj ta,

11. kri ti kus pont: a dísz nö vény sza po rí tó anyag elõ ál lí -
tá sa, tá ro lá sa, for ga lom ba ho za ta la fo lya ma tá ban ki je lölt
lé nye ges tech no ló gi ai fá zis,

12. min ta: a min ta vé tel elõ írá sa i nak meg fe le lõ en kép -
zett egy ség tö meg, amely az egész sza po rí tó anyag té telt
kép vi se li (rep re zen tál ja),

13. min ta vé tel: az a mû ve let, amely nek so rán a szapo -
rítóanyag té tel bõl meg ha tá ro zott mó don olyan ki sebb
mennyi sé get (min tát) vé te lez nek, amely hûen tük rö zi az
egész té tel át la gos össze té te lét és mi nõ sé gét,

14. sza po rí tás: ge ne ra tív vagy ve ge ta tív úton tör té nõ
rep ro du ká lás,

15. tá ro lás: a dísz nö vény sza po rí tó anyag szak sze rû
meg õr zé se an nak for ga lom ba ho za ta lá ig,
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16. té tel: meg ha tá ro zott szá mú ho mo gén össze té te lû és 
azo nos szár ma zá sú árut je lö lõ sza po rí tó anyag-mennyi ség.

A dísznövény szaporítóanyagok 
forgalomba hozatalának általános feltételei

3. §

(1) A dísz nö vény sza po rí tó anyag ak kor hoz ha tó for ga -
lom ba, ha

a) a té tel kel lõ en egy ne mû,
b) meg fe lel az 5. § sze rin ti kí sé rõ ok má nyon iga zolt

4. § sze rin ti EK mi nõ ség nek.

(2) A va la mely tag ál lam ból szár ma zó, il let ve az oda -
szál lí tott dísz nö vény sza po rí tó anyag for ga lom ba ho za ta la
bel föl di for gal ma zás nak mi nõ sül.

(3) A har ma dik or szág ban való for ga lom ba ho za tal ra
szánt dísz nö vény sza po rí tó anya got – amennyi ben a for gal -
ma zó nem kéri an nak je len ren de let sze rin ti mi nõ sí té sét –
az elõ ál lí tás, tá ro lás, szál lí tás alatt szi go rú an el kell kü lö ní -
te ni.

(4) Az MGSZH Élel mi szer lánc-biz ton sá gi és Ál lat -
egész ség ügyi Igaz ga tó sá ga (a to váb bi ak ban: nö vény vé -
del mi ha tó ság) a sza po rí tó anya go kat a zár la ti ká ro sí tók, a
nö vény ter mesz té si ha tó ság a je len jog sza bály ban elõ írt
mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek te kin te té ben vizs gál ja, be le ért ve
a mi nõ sé get be fo lyá so ló ká ro sí tó kat.

A szaporítóanyaggal szemben támasztott 
követelmények

4. §

(1) Az ér té ke sí tés re szánt dísz nö vény sza po rí tó anyag -
nak kül sõ for má ját te kint ve va ló szí nû sít he tõ en men tes nek
kell len nie min den olyan, a mi nõ sé get hát rá nyo san be fo -
lyá so ló ká ro sí tó tól, il let ve ká ro sí tó je len lé té re uta ló tü net -
tõl vagy jel tõl, amely fel hasz nál ha tó sá gát csök ken te né,
kü lö nös te kin tet tel az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt ká ro -
sí tók ra.

(2) A dísz nö vény sza po rí tó anyag nak faj- és faj ta azo -
nos nak kell len nie, va la mint meg fe le lõ faj- és faj ta tisz ta -
ság gal kell ren del kez nie.

(3) A dísz nö vény sza po rí tó anyag nak men tes nek kell
len nie min den olyan hi á nyos ság tól, me cha ni kai sé rü lés tõl, 
amely fel hasz ná lá sát hát rá nyo san be fo lyá sol hat ja, biz to sí -
ta ni kell a jó kon dí ci ót és a fel hasz ná lás nak meg fe le lõ
 méretet.

(4) A ve tõ mag nak meg fe le lõ csí rá zó ké pes ség gel,
 kielégítõ faj ta azo nos ság gal és faj ta tisz ta ság gal kell ren -
del kez nie. A ve tõ mag fel hasz nál ha tó sá gát csök ken tõ be -
teg sé gek és ká ros élõ szer ve ze tek szint jé nek a le he tõ leg -

ala cso nyabb nak kell len nie. A ve tõ mag nak ele get kell ten -
nie a 2. szá mú mel lék let ben fog lalt mi nõ sé gi elõ írá sok nak.

(5) A cit rus fé lék sza po rí tó anya gá nak az (1)–(4) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl az aláb bi kö ve tel mé nyek nek kell
meg fe lel nie:

a) a sza po rí tó anyag nak olyan anya nö vény rõl kell szár -
maz nia, ame lyet elõ zõ leg a nö vény vé del mi ha tó ság el len -
õr zött és ví ru sok tól, ví rus sze rû szer ve ze tek tõl, il let ve
 betegségektõl men tes nek ta lált,

b) a sza po rí tó anya got a nö vény vé del mi ha tó ság el len -
õriz te és ví ru sok tól, ví rus sze rû szer ve ze tek tõl, va la mint
be teg sé gek tõl men tes nek ta lál ta az utol só ve ge tá ci ós
 ciklus kez de té tõl, va la mint

c) ol tás ese tén ví ru sok ra nem fo gé kony alanyt hasz -
náltak.

(6) A hagy más dísz nö vé nyek sza po rí tó anya gá nak – az
(1)–(3) be kez dés ben fog lal ta kon túl – köz vet le nül olyan
nö vény ál lo mány ról kell szár maz nia, ame lyet a te nyész -
idõ szak fo lya mán a nö vény vé del mi ha tó ság meg vizs gált,
és kár te võk tõl, kór oko zók tól, va la mint a ká ro sí tás bár mi -
lyen je lé tõl vagy tü ne té tõl men tes nek ta lált.

A dísznövény szaporítóanyagot kísérõ okmányok
és jelölések

5. §

(1) A dísz nö vény sza po rí tó anya got té te len ként el kü lö -
nít ve kell nyil ván tar ta ni a sza po rí tás, a ne ve lés és a for ga -
lom ba ho za tal va la mennyi rész fo lya ma ta alatt.

(2) A dísz nö vény sza po rí tó anyag – amennyi ben dísz -
nö vény ter mesz tõk nek vagy for gal ma zók nak hoz zák for -
ga lom ba – csak olyan té te lek ben for gal maz ha tó, ame lyek
ren del kez nek a for gal ma zó ál tal az e ren de let ben fog lal -
tak nak meg fe le lõ en ki ál lí tott cím ké vel, il let ve ok mánnyal.

(3) Az árut kí sé rõ cím ké nek vagy ok mány nak olyan, a
ren del te tés nek meg fe le lõ anyag ból kell ké szül nie, ame lyet 
ko ráb ban ilyen cél ra nem hasz nál tak. A cím két, il let ve az
ok mányt az Eu ró pai Unió leg alább egyik hi va ta los nyel -
vén kell ki ál lí ta ni.

(4) Az árut kí sé rõ ok mány le het a nö vény ter mesz té si
ha tó ság ál tal rend sze re sí tett ok mány vagy a (6) be kez dés
sze rint ki bõ ví tett tar tal mú nö vény út le vél, il let ve a for gal -
ma zó ál tal ki ál lí tott bár mely olyan bi zony lat vagy ok mány
(szám la, nyug ta, kí sé rõ jegy zék, szál lí tó le vél stb.), ame -
lyet ál ta lá ban ke res ke del mi cél ra hasz nál nak.

(5) A cím kén, cso ma go lá son, il let ve ok má nyon jól lát -
ha tó és el nem tá vo lít ha tó mó don fel kell tün tet ni

a) az „EK mi nõ ség” je lö lést,
b) a Ma gyar Köz tár sa ság tag ál la mi kód ját,
c) a nö vény ter mesz té si ha tó ság ne vét vagy azo no sí tó

kód ját,
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d) a for gal ma zó nö vény ter mesz té si ha tó ság tól ka pott
nyil ván tar tá si szá mát,

e) az egye di sor szá mot, nap tá ri hét- vagy té tel szá mot,
f) a bo ta ni kai ne vet,
g) ahol szük sé ges, a faj ta meg ne ve zé sét (alany ese tén

an nak meg ne ve zé sét vagy je lét),
h) ahol szük sé ges, a nö vény cso port meg je lö lé sét,
i) a sza po rí tó anyag mennyi sé gét,
j) ve tõ mag ese tén a tisz ta sá gi és csí rá zá si szá za lé kot,
k) ha a dísz nö vény sza po rí tó anyag har ma dik or szág ból

szár ma zik, az elõ ál lí tás he lye sze rin ti or szág ne vét.

(6) Amennyi ben a dísz nö vény sza po rí tó anyag for gal -
ma zá sa a kü lön jog sza bály ren del ke zé sei alap ján nö vény -
út le vél hez kö tött, úgy a for gal ma zó dön té se alap ján az 5. §
(2) be kez dé se sze rin ti cím ke vagy ok mány nö vény út le vél -
nek mi nõ sül het, amennyi ben tar tal maz za a kü lön jog sza -
bály ban elõ írt ada to kat. A cím kén vagy kí sé rõ ok má nyon
a töb bi adat tól jól el kü lö nít ve kell sze re pel nie:

a) az „EK mi nõ ség” je lö lé sé nek,
b) a nö vény ter mesz té si ha tó ság ne vé nek vagy kód já nak,
c) a faj ta, az alany vagy a nö vény cso port ne vé nek,
d) a for gal ma zó nyil ván tar tá si szá má nak, ame lyet a nö -

vény ter mesz té si ha tó ság tól ka pott, va la mint
e) har ma dik or szág ból való szár ma zás ese tén az elõ -

állító or szág ne vé nek.

(7) Ha az ok mány ha tó sá gi iga zo lást tar tal maz, azt az
ok mány töb bi tar tal má tól jól lát ha tó an el kell kü lö ní te ni.

(8) A cím ke és ok mány csak az adott té tel re ér vé nyes,
an nak új bó li fel hasz ná lá sa ti los.

(9) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott in for má ci ót tar tal -
ma zó cím ke és ok mány ki ál lí tá sá ra min den olyan for gal -
ma zó jo go sult, akit dísz nö vény sza po rí tó anyag for gal ma -
zó ként nyil ván tar tás ba vet tek, va la mint a nö vény faj ták
 állami el is me ré sé rõl, va la mint a sza po rí tó anya gok elõ ál lí -
tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról szó ló 2003. évi LII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: tör vény) és e ren de let elõ írá sa it
meg tart ja. Ha a nö vény ter mesz té si ha tó ság el len õr zé se so -
rán azt ál la pít ja meg, hogy a for gal ma zó ezen fel té te lek va -
la me lyi ké nek nem fe lel meg, és a for ga lom ba ho za talt ha -
tá ro zott idõ re meg tilt ja, a for gal ma zó árut kí sé rõ ok mányt
nem ad hat ki.

(10) Ha dísz nö vény sza po rí tó anya got nem dísz nö vény- 
ter mesz tõ vagy for gal ma zó ré szé re hoz nak for ga lom ba, a
cím ké zés re és ok mány ki adás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
az alap ve tõ ter mék in for má ci ók fel tün te té sé re kor lá to zód -
hat nak.

A fajtanévhasználat szabályai

6. §

(1) Dísz nö vény sza po rí tó anya got ak kor le het faj ta név -
vel for ga lom ba hoz ni, ha a faj ta

a) nö vény faj ta-ol ta lom alatt áll,
b) hi va ta lo san be jegy zett,
c) köz is mert, vagy
d) rész le tes le írá sá val és meg ne ve zé sé vel együtt sze re -

pel egy, a for gal ma zó ál tal ve ze tett lis tán.

(2) Az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti eset ben a for gal -
ma zó ál tal ve ze tett lis tá kat le he tõ ség sze rint az el fo ga dott
nem zet kö zi irány el vek nek meg fe le lõ en kell el ké szí te ni.
A lis tát ké rés re a fe le lõs ha tó ság ren del ke zé sé re kell bo -
csá ta ni.

(3) Ha a for gal ma zó a sza po rí tó anyag meg ne ve zé sé nél
az (1) be kez dés ben fog lalt faj ta név he lyett nö vény cso port
meg ne ve zést hasz nál, az nem le het össze té veszt he tõ sem -
mi lyen más faj ta ne vé vel.

(4) Nö vény faj ta ol ta lom alatt álló faj tát csak a lajst rom -
ba be jegy zett, hi va ta lo san be jegy zett faj tát csak a be jegy -
zett, köz is mert faj tát pe dig csak a köz is mert né ven sza bad
for ga lom ba hoz ni.

(5) A faj ták név hasz ná la tá nál a tag ál la mok ban le he tõ -
leg egy sé ges el ne ve zést kell al kal maz ni.

A dísznövény szaporítóanyag forgalmazók
nyilvántartásba vétele

7. §

(1) Az a bel föl di szék hellyel vagy la kó hellyel ren del -
ke zõ for gal ma zó, aki dísz nö vény ter mesz tõ vagy má sik
for gal ma zó ré szé re dísz nö vény sza po rí tó anya got ál lít elõ,
il let ve for gal maz, kö te les ma gát és te vé keny sé gét nyil ván -
tar tás ba ve tet ni a nö vény ter mesz té si ha tó ság nál.

(2) A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel met a 3. szá mú
mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vány alap ján írás ban kell
be nyúj ta ni a nö vény ter mesz té si ha tó ság hoz.

(3) A ké re lem nek tar tal maz nia kell
a) a for gal ma zó ne vét, cí mét, el ér he tõ sé gét, adó szá mát

vagy adó azo no sí tó je lét,
b) a te vé keny ség re ki je lölt te rü le tek ada ta it,
c) az e ren de let ben fog lal tak be tar tá sá ért fe le lõs és a

kap cso lat tar tó sze mély ne vét, szak kép zett sé gét,
d) a te vé keny ség meg je lö lé sét, amely re a nyil ván tar tás -

ba vé telt kéri.

(4) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a te rü le tek be azo no sí tá sá ra al kal mas hely szín raj zot,
b) a ké rel me zõ nyi lat ko za tát a jog sze rû te rü let hasz ná -

lat ról, va la mint
c) a te rü let nö vény egész ség ügyi al kal mas sá gá nak iga -

zo lá sát.

(5) A nö vény ter mesz té si ha tó ság a be ér ke zett ké rel me -
ket tar tal mi és for mai szem pont ból vizs gál ja, majd hely -
szí ni szem lén el len õr zi, hogy a ké rel me zõ nél adot tak-e

3120 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/60. szám



a dísz nö vény sza po rí tó anyag elõ ál lí tás, il let ve forgal -
mazás jog sza bály ban elõ írt fel té te lei.

(6) A (3)–(4) be kez dés ben fog lal ta kat tel je sí tõ, va la -
mint a tör vény ben és e ren de let ben elõ írt fel té te lek kel ren -
del ke zõ for gal ma zót a nö vény ter mesz té si ha tó ság fel ve szi
a dísz nö vény sza po rí tó anyag for gal ma zók nyil ván tar tá sá -
ba. A nyil ván tar tás ba vett for gal ma zó azo no sí tás ra al kal -
mas, egye di nyil ván tar tá si szá mot kap, ez zel jo go sult sá got 
sze rez az ál ta la be je len tett te vé keny ség re.

(7) A nyil ván tar tás ba vé tel a ke res ke del mi te vé keny -
ség hez szük sé ges egyéb fel té te lek re vo nat ko zó kö ve tel -
mé nyek tel je sí té se alól nem men te sít.

(8) A for gal ma zó 30 na pon be lül kö te les írás ban je len -
te ni a nö vény ter mesz té si ha tó ság nak, ha be je len tett ada ta i -
ban bár mi fé le vál to zás kö vet ke zett be. A nö vény ter mesz -
té si ha tó ság a for gal ma zó ada ta i ban tör tént vál to zást
a nyil ván tar tás ban át ve ze ti.

(9) A nö vény ter mesz té si ha tó ság meg ta gad hat ja a nyil -
ván tar tás ba vé telt, ha a ké rel me zõ a ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ en szán dé ko san és sú lyo san meg sér tet te a sza po -
rí tó anyag for gal ma zás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok elõírá -
sait.

A forgalmazó nyilvántartásból való törlése

8. §

(1) A nö vény ter mesz té si ha tó ság a for gal ma zót a nyil -
ván tar tás ból tör li, ha

a) a ren de let ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé gét meg -
szün te ti,

b) a dísz nö vény sza po rí tó anyag for gal ma zás sal kap cso -
la tos jog sza bá lyo kat sú lyo san vagy is mé tel ten meg sze gi.

(2) A te vé keny ség meg szün te té se ese tén a nö vény ter -
mesz té si ha tó ság meg ha tá roz za a for gal ma zó bir to ká ban
lévõ sza po rí tó anyag for ga lom ba ho za ta lá nak vagy meg -
sem mi sí té sé nek ha tár ide jét, egy ide jû leg in téz ke dik a for -
gal ma zó ré szé re ki adott nyil ván tar tá si szám cím kén vagy
kí sé rõ ok má nyon való hasz ná la tá nak ha tár ide jé rõl is.

(3) Sza po rí tó anyag for ga lom ba ho za tal tól való el til tás
ese tén a nyil ván tar tás ba vé tel 12 hó na pon be lül nem ké rel -
mez he tõ újra.

A szaporítóanyag forgalmazókra vonatkozó elõírások,
belsõ felügyelet és ellenõrzés

9. §

(1) A for gal ma zó nak biz to sí ta nia kell, hogy az ál ta la
for gal ma zott sza po rí tó anyag a tör vény ben és e ren de let -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel jen.

(2) A for gal ma zók nyil ván tar tást ve zet nek beszerzé -
seikrõl és ér té ke sí té se ik rõl, va la mennyi kész let moz gás ról, 
va la mint a sza po rí tá sok ról és a ne ve lés alat ti ál lo má nyok -
ról.

(3) A for gal ma zók azo no sít ják és meg fi gye lik a ter me -
lé si fo lya ma tuk kri ti kus pont ja it, szük ség ese tén min tá kat
vesz nek, a meg fe le lõ esz kö zök kel és szak ér te lem mel ren -
del ke zõ la bo ra tó ri um ban vég zen dõ vizs gá lat hoz.

(4) A for gal ma zók a nö vény ter mesz té si ha tó ság el len -
õr zé sé ig, de leg alább két évig meg õr zik és el len õr zés re
 bemutatják a (2) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá so kat, il let -
ve a (3) be kez dés sze rin ti meg fi gye lé sek re vo nat ko zó
 információkat és fel jegy zé se ket.

(5) Az a for gal ma zó, amely nek te vé keny sé ge má sok
 által elõ ál lí tott dísz nö vény sza po rí tó anyag cso ma go lá sá ra
és for ga lom ba ho za ta lá ra kor lá to zó dik, fel jegy zést csak az 
ál ta la vá sá rolt, szál lí tott és for ga lom ba ho zott ter mé kek rõl
kö te les ve zet ni.

(6) A for gal ma zó nak az olyan sza po rí tó anyag te kin te -
té ben, amely a lát ha tó je lek vagy tü ne tek alap ján va ló szí -
nû sít he tõ en nem men tes a mi nõ sé get hát rá nyo san be fo lyá -
so ló ká ro sí tók tól, ke ze lést kell al kal maz nia. Ha az szük -
séges, a for gal ma zó nak az ilyen sza po rí tó anya got el kell
tá vo lí ta nia a töb bi sza po rí tó anyag kö zül és meg kell sem -
mi sí te nie.

Külsõ felügyelet és ellenõrzés

10. §

(1) A nö vény ter mesz té si ha tó ság a dísz nö vény sza po rí -
tó anyag for gal ma zók nál szük ség sze rint idõ sza ko san el -
len õr zi a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban fog lal tak be tar tá sát.

(2) A nö vény ter mesz té si ha tó ság a be jegy zett dísz nö -
vény sza po rí tó anyag for gal ma zók mi nõ sí té sét és el len õr -
zé sét az adott évi te vé keny ség nek meg fe le lõ üte me zés ben
és gya ko ri ság gal, a 4. szá mú mel lék let ben éven te kö zölt
ada tok fi gye lem be vé te lé vel vég zi.

Szerzõdéses termeltetés

11. §

(1) Nyil ván tar tás ba vett for gal ma zó ter mel te té si szer zõ -
dést köt het dísz nö vény sza po rí tó anyag sza po rí tá sá ra, ter -
mesz té sé re és fel dol go zá sá ra olyan ter mé sze tes vagy jogi
sze méllyel, il let ve jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár -
sa ság gal, aki/amely nem sze re pel a nö vény ter mesz té si
 hatóság nyil ván tar tá sá ban.

(2) A ter mel te té si szer zõ dést kötõ for gal ma zó kö te les
biz to sí ta ni a ki in du ló sza po rí tó anya got, a szak irá nyí tást,
il let ve a meg ter melt, fel dol go zott sza po rí tó anyag fel vá sár -
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lá sát, to váb bá fe lel az ad mi niszt ra tív és szak mai el szá mo -
lá sért.

(3) A ter mel te té si szer zõ dést kötõ for gal ma zó nak a ter -
mel te tés rõl nyil ván tar tást kell ve zet nie, va la mint a te vé -
keny ség meg kez dé se elõtt leg alább 30 nap pal be kell
 jelentenie a nö vény ter mesz té si ha tó ság szá má ra az el len -
õr zés hez szük sé ges ada to kat az 5. szá mú mel lék let sze rin ti
nyom tat vá nyon.

Engedményes szaporítóanyag

12. §

Az e ren de let kö ve tel mé nye it ki elé gí tõ sza po rí tó anya -
gok kí ná la tá nak – az Eu ró pai Uni ón be lül át hi dal ha tat lan – 
idõ sza kos ne héz sé gei ese tén a nö vény ter mesz té si ha tó ság
en ge dé lyez he ti az e ren de let ben fog lal tak nak rész ben nem
meg fe le lõ sza po rí tó anyag meg ha tá ro zott ide ig való for ga -
lom ba ho za ta lát az Eu ró pai Bi zott ság fel ha tal ma zá sa alap -
ján, ha az a nö vény-egész ség ügyi elõ írá sok nak egyéb ként
meg fe lel.

Szaporítóanyag behozatala harmadik országból

13. §

Har ma dik or szág ból szár ma zó sza po rí tó anyag a
 Magyar Köz tár sa ság te rü le té re ak kor hoz ha tó be, ha az
Eu ró pai Unió ré szé rõl az egyen ér té kû ség meg ál la pí tá sa
meg tör tént, vagy ha nem, az meg fe lel az e ren de let ben
a for gal ma zó, a sza po rí tó anyag faj ta azo nos sá ga, jel lem -
zõi, ter mesz tõ kö ze ge, el len õr zé se, cso ma go lá sa és jelö -
lése vo nat ko zá sá ban meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek nek.
A kí sé rõ ok má nyon a szár ma zá si or szá got is fel kell tün -
tetni.

14. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a dísz nö vény sza po rí tó -

anya gok elõ ál lí tá sá ról és for gal ma zá sá ról szó ló 62/2004.
(IV. 27.) FVM ren de let.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a szán tó -
föl di nö vény fa jok ve tõ mag ja i nak elõ ál lí tá sá ról és for ga -
lom ba ho za ta lá ról szó ló 48/2004. (IV. 21.) FVM ren de let
5. §-ának (2) be kez dé sé ben és 7. §-ának (2) be kez dé sé ben
„a mi nõ sí tõ in té zet hez” szö veg rész he lyé be „az
MgSzH-hoz” szö veg rész lép; 12. §-ának (4) be kez dé sé ben 
és 33. §-ának (1) be kez dé sé ben „a mi nõ sí tõ in té zet nél”
szö veg rész he lyé be „az MgSzH-nál” szö veg rész lép;
14. §-ának (1) be kez dé sé ben „a mi nõ sí tõ in té zet nek” szö -
veg rész he lyé be „az MgSzH-nak” szö veg rész lép;
14. §-ának (4) be kez dé sé ben „a mi nõ sí tõ in té ze tet” szö -
veg rész he lyé be „az MgSzH-t” szö veg rész lép; va la mint a
39/A. §-ának (6) be kez dé sé ben és 57. §-ában „A mi nõ sí tõ
in té zet” szö veg rész he lyé be „Az MgSzH” szö veg rész lép.

15. §

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

a) a Ta nács 98/56/EK irány el ve (1998. jú li us 20.)
a dísz nö vé nyek sza po rí tó anya ga i nak for gal ma zá sá ról,

b) a Bi zott ság 93/49/EGK irány el ve (1993. jú ni us 23.) a
91/682/EGK ta ná csi irány elv ér tel mé ben a dísz nö vé nyek
sza po rí tó anya ga i ra és a dísz nö vé nyek re vo nat ko zó fel té te -
lek jegy zé ké nek ki dol go zá sá ról,

c) a Bi zott ság 1999/67/EK irány el ve (1999. jú ni us 28.)
a 91/682/EGK ta ná csi irány elv ér tel mé ben a dísz nö vé nyek 
sza po rí tó anya ga i ra és a dísz nö vé nyek re vo nat ko zó fel té te -
lek jegy zé ké nek ki dol go zá sá ról szó ló 93/49/EGK irány elv 
mó do sí tá sá ról,

d) a Bi zott ság 1999/66/EK irány el ve (1999. jú ni us 28.)
a 98/56/EK ta ná csi irány elv alap ján a szál lí tó ál tal ki ál lí -
tott cím ké re vagy más do ku men tum ra vo nat ko zó kö ve tel -
mé nyek ki dol go zá sá ról,

e) a Bi zott ság 1999/68/EK irány el ve (1998. jú ni us 28.)
a szál lí tók ál tal a 98/56/EK ta ná csi irány elv sze rint ve ze -
tett dísz nö vény-faj ta jegy zék re vo nat ko zó ki egé szí tõ ren -
del ke zé sek meg ha tá ro zá sá ról.

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



1. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez

Az egyes je len tõs dísz nö vény fa jok/faj cso por tok sza po rí tó anya ga mi nõ sé gét hát rá nyo san be fo lyá so ló,
 jel lem zõ kórokozók és kártevõk

Nem zet ség vagy faj Kór oko zók, kár te võk

– Be go nia x hi e ma lis Fotch Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

– Ale y ro di dae, kü lö nö sen Be mi sia ta ba ci

– Ap he len cho i des sp.

– Dity len chus dest ruc tor

– Me lo i dogy ne sp.

– My zus or na tus

– Oti or hyn chus sul ca tus

– Sci a ra

– Thy sa nop te ra, kü lö nö sen Frank li ni el la oc ci den ta lis

Bak té ri u mok

– Er wi nia chry sant he mi

– Rho do coc cus fas ci ans

– Xant ho mo nas cam pest ris pv. be go ni ae

Gom bák

– Liszt har mat

– Szár rot ha dás kór oko zói (Phy topht ho ra spp., Pyt hi um spp. és Rhi zoc to nia
spp.)

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek, és kü lö nö sen

– Le vél fod ro so dás

– Tos po ví ru sok (To ma to spot ted wilt vi rus, Im pa ti ens nec ro tic spot vi rus)

– Cit rus Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

– Ale u roth ri xus floc co sus (Mas kell)

– Me lo i dogy ne sp.

– Pa ra be mi sia my ri cae (Ku wa na)

– Tylen chu lus se mi pe net rans

Gom bák

– Phy topht ho ra spp.

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek, és kü lö nö sen

– Vi ro i dok, pl. exo cor tis, ca che xia-xy lo po ro sis

– A fi a tal le ve lek pso ro sis-jel le gû tü ne te it elõ idé zõ be teg sé gek, pl. pso ro sis,
ring spot, cris ta cor tis, im pi et ra tu ra, Con ca ve gum

– In fec ti o us va ri e ga ti on (fer tõ zõ le vél tar ka ság)

– Cit rus leaf ru go se

– Dend rant he ma x gran dif lo rum Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

Ki ta mu ra – Ag ro my zi dae

– Ale y ro di dae, kü lö nö sen Be mi sia ta ba ci

– Ap he len cho i des sp.

– Di arth ro no my ia chry sant he mi

– Le pi dop te ra, kü lö nö sen

 Ca co e ci morp ha pro nu ba na, Epi cho ris to des acer bel la

– Thy sa nop te ra, kü lö nö sen Frank li ni el la oc ci den ta lis

Bak té ri u mok

– Ag ro bac te ri um tu me fa ci ens

– Er wi nia chry sant he mi
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Nem zet ség vagy faj Kór oko zók, kár te võk

Gom bák

– Fu sa ri um oxys po rum f. sp. chry sant he mi

– Puc ci nia chry sant he mi

– Pyt hi um spp.

– Rhi zoc to nia so la ni

– Ver ti cil li um spp.

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek, és kü lö nö sen

– Chry sant he mum B mo za ic vi rus

– To ma to as per my cu cu mo vi rus

– Di ant hus ca ry op hyl lus L. Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

és hib rid jei – Ag ro my zi dae

– Ale y ro di dae, kü lö nö sen Be mi sia ta ba ci

– Thy sa nop te ra, kü lö nö sen Frank li ni el la oc ci den ta lis

– Le pi dop te ra, kü lö nö sen

 Ca co e ci morp ha pro nu ba na, Epi cho ris to des acerbella

Gom bák

– Al ter na ria di ant hi

– Al ter na ria di ant hi co la

– Fu sa ri um oxys po rum f. sp. di ant hi

– My cosp ha e rel la di ant hi

– Phy topht ho ra ni co ti a nae var. pa ra si ti ca

– Rhi zoc to nia so la ni

– Szár rot ha dás: Fu sa ri um sp. és Pyt hi um spp.

– Uro my ces di ant hi

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek, és kü lö nö sen

– Car na ti on et ched ring ca u li mo vi rus

– Car na ti on mott le car mo vi rus

– Car na ti on nec ro tic fleck clos te ro vi rus

– Tos po ví ru sok (To ma to spot ted wilt vi rus, Im pa ti ens nec ro tic spot virus)

– Eup hor bia pul cher ri ma Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

(Willd. ex Klotzsch) – Ale y ro di dae, kü lö nö sen Be mi sia tabaci

Bak té ri u mok

– Er wi nia chry sant he mi

Gom bák

– Fu sa ri um sp.

– Pyt hi um ul ti mum

– Phy topht ho ra spp.

– Rhi zoc to nia so la ni

– Thi e la vi op sis ba si co la

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek, és kü lö nö sen

 Tos po ví ru sok (To ma to spot ted wilt vi rus, Im pa ti ens nec ro tic spot virus)

– Ger be ra L. Ro va rok, at kák és fo nal fér gek a fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

– Ag ro my zi dae

– Ale y ro di dae, kü lö nö sen Be mi sia ta ba ci

– Ap he len cho i des sp.

– Le pi dop te ra

– Me lo i dogy ne sp.

– Thy sa nop te ra, kü lö nö sen Frank li ni el la oc ci den ta lis
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Nem zet ség vagy faj Kór oko zók, kár te võk

Gom bák

– Fu sa ri um sp.

– Phy topht ho ra cryp to gea

– Liszt har mat

– Rhi zoc to nia so la ni

– Ver ti cil li um spp.

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek, és kü lö nö sen

 Tos po ví ru sok (To ma to spot ted wilt vi rus, Im pa ti ens nec ro tic spot virus)

– Gla di o lus L. Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

– Dity len chus dip sa ci

– Thy sa nop te ra, kü lö nö sen Frank li ni el la oc ci den ta lis

Bak té ri u mok

– Pse u do mo nas mar gi na ta

– Rho do coc cus fas ci ans

Gom bák

– Bort ry tis gla di o lo rum

– Cur vu la ria tri fo lii

– Fu sa ri um oxys po rum f. sp. gla di o li

– Pe ni cil li um gla di o li

– Scle ro ti nia spp.

– Sep to ria gla di o li

– Uro cys tis gla di o li co la

– Uro my ces trans ver sa lis

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek és kü lö nö sen

– As ter yel lows

– Cor ky pit agent

– Cu cum ber mo sa ic vi rus

– Gla di o lus rings pot vi rus (syn. Nar cis sus la tent virus)

– To bac co ratt le vi rus

Egyéb ká ros szer ve ze tek:

– Cy pe rus es cu len tus

– Li li um L. Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

– Ap he len cho i des sp.

– Rhy zoglyp hus spp.

– Praty len chus pe net rans

– Roty len chus ro bus tus

– Thy sa nop te ra, kü lö nö sen Frank li ni el la oc ci den ta lis

Bak té ri u mok

– Er wi nia ca ro to vo ra subsp.ca ro to vo ra

– Rho do coc cus fas ci ans

Gom bák

– Cy lind ro car pon dest ruc tans

– Fu sa ri um oxys po rum f. sp. li lii

– Pyt hi um spp.

– Rhi zoc to nia spp.

– Rhi zo pus spp.

– Scle ro ti um spp.
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Nem zet ség vagy faj Kór oko zók, kár te võk

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek, és kü lö nö sen

– Cu cum ber mo sa ic vi rus

– Lily symp tom less vi rus

– Lily vi rus x

– To bac co ratt le vi rus

– Tu lip bre a king vi rus

Egyéb ká ros szer ve ze tek

– Cy pe rus es cu len tus

– Ma lus Mil ler Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

– Anar sia li ne a tel la

– Eri o so ma la ni ge rum

– Pajzs tet vek, kü lö nö sen

 Epi di as pis le pe rii, Pse u da u la cas pis pen ta go na,

 Qu ad ras pi di o tus per ni ci o sus

Bak té ri u mok

– Ag ro bac te ri um tu me fa ci ens

– Pse u do mo nas sy rin gae pv. sy rin gae

Gom bák

– Ar mil la ri el la mel lea

– Chond ros te re um pur pu re um

– Nect ria gall ige na

– Phy topht ho ra cac to rum

– Ro sel li nia ne cat rix

– Ven tu ria spp.

– Ver ti cil li um spp.

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek

Mind

– Nar cis sus L. Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

– Ap he len cho i des sub te nu is

– Dity len chus dest ruc tor

– Eu me rus sp.

– Me ro don equ est ris

– Praty len chus pe net rans

– Rhi zoglyp hi dae

– Tar so ne mi dae

Gom bák

– Fu sa ri um oxys po rum f. sp. nar cis si

– Scle ro ti nia spp.

– Scle ro ti um bul bo rum

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek és kü lö nö sen

– To bac co ratt le vi rus

– Nar cis sus whi te stre ak ar gent

– Nar cis sus yel low stri pe vi rus

Egyéb ká ros szer ve ze tek

– Cy pe rus es cu len tus

– Pe lar go ni um L. Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

– Ale y ro di dae, kü lö nö sen Be mi sia tabaci

– Le pi dop te ra

– Thy sa nop te ra, kü lö nö sen a Frank li ni el la oc ci den ta lis
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Nem zet ség vagy faj Kór oko zók, kár te võk

Bak té ri u mok

– Rho do coc cus fas ci ans

– Xant ho mo nas cam pest ris pv. pe lar go nii

Gom bák

– Puc ci nia pe lar go nii–zo na lis

– Szár rot ha dás kór oko zói (Bot ry tis spp., Pyt hi um spp.)

– Ver ti cil li um spp.

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek és kü lö nö sen

– Pe lar go ni um flo wer bre ak car mo vi rus

– Pe lar go ni um leaf curl tom bus vi rus

– Pe lar go ni um line patt ern vi rus

– Tos po ví ru sok (To ma to spot ted wilt vi rus, Im pa ti ens nec ro tic spot virus)

– Pho e nix Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

– Thy sa nop te ra

Gom bák

– Exos po ri um pal mi vo rum

– Gli oc la di um ver mo e se ni

– Grap hi o la pho e ni cis

– Pes ta lo tia pho e ni cis

– Pyt hi um spp.

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek

Mind

– Pi nus nig ra Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

– Blas top ha ga sp.

– Rhy a ci o nia bu o li a na

Gom bák

– Op ho der mi um se di ti o sum

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek, és kü lö nö sen

Mind

– Pru nus L. Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

– Cap no dis te neb ri o nis

– Me lo i dogy ne sp.

– Pajzs tet vek, kü lö nö sen

 Epi di as pis le pe rii, Pse u da u la cas pis pen ta go na, Qu ad ras pi di o tus 
 per ni ci o sus

Bak té ri u mok

– Ag ro bac te ri um tu me fa ci ens

– Pse u do mo nas sy rin gae pv. mors-pru no rum

– Pse u do mo nas sy rin gae pv. sy rin gae

Gom bák

– Ar mil la ri el la mel lea

– Chond ros te re um pur pu re um

– Nect ria gall ige na

– Ro sel li nia ne cat rix

– Taph ri na de for mans

– Ver ti cil li um spp.

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek, és kü lö nö sen

– Pru ne dwarf vi rus

– Pru nus nec ro tic rings pot vi rus
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Nem zet ség vagy faj Kór oko zók, kár te võk

– Py rus L. Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

– Anar sia li ne a tel la

– Eri o so ma la ni ge rum

– Pajzs tet vek, kü lö nö sen

 Epi di as pis le per li, Pse u da u la cas pis pen ta go na, Qu ad ras pi di o tus
 per ni ci o sus

Bak té ri u mok

– Ag ro bac te ri um tu me fa ci ens

– Pse u do mo nas sy rin gae pv. sy rin gae

Gom bák

– Ar mil la ri el la mel lea

– Chond ros te re um pur pu re um

– Nect ria gall ige na

– Phy topht ho ra spp.

– Ro sel li nia ne cat rix

– Ver ti cil li um spp.

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek

Mind

– Rosa Ro va rok, at kák és fo nal fér gek fej lõ dé sük va la mennyi sza ka szá ban

– Le pi dop te ra, kü lö nö sen

 Epi cho ris to des acer bel la, Ca co e ci morp ha pronubana

– Me lo i dogy ne sp.

– Praty len chus sp.

– Tet rany chus ur ti cae

Bak té ri u mok

– Ag ro bac te ri um tu me fa ci ens

Gom bák

– Chond ros te re um pur pu re um

– Co ni ot hy ri um spp.

– Dip lo car pon ro sae

– Pe ro nos po ra spar sa

– Phrag mi di um spp.

– Ro sel li nia ne cat rix

– Spha e rot he ca pan no sa

– Ver ti cil li um spp.

Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek, és kü lö nö sen

– App le mo sa ic vi rus

– Ara bis mo sa ic ne po vi rus

– Pru nus nec ro tic rings pot vi rus
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2. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez

Mag ról sza po rít ha tó dísz nö vé nyek mi nõ sé gi fel té te lei

A ve tõ mag nak az aláb bi fel té te lek nek is ele get kell ten nie:

Faj
Tisz ta ság

% leg alább
Ide gen mag tar ta lom

% leg fel jebb
Csí rá zó ké pes ség

% leg alább

Achil lea fi li pen du li na 
Sár ga cic ka fark

88,0 0,2 55

Ado nis ver na lis 
Ta va szi hé rics

95,0 0,2 50

Age ra tum ha us to ni a num 
Ken der pa kó ca

88,0 0,2 60

Ag ros tem ma git ha go 
Dísz kon koly

92,0 0,2 60

Alt ha ea x hyb ri da 
Egy nyá ri mály va ró zsa

92,0 0,2 60

Al cea ro sea 
Telt vi rá gú fes tõ mály va

92,0 0,2 50

Alys sum mon ta num 
He gyi ter nye 
Alys sum sa xa ti le 
Szir ti ternye

92,0 0,5 60

Ama rant hus ca u da tus 
Ró ka fark 
Ama rant hus hy po chond ri a cus 
Pi ros ama rant 
Ama rant hus pa ni cu la tus 
Bí bor amarant

95,0 0,2 70

Am ber boa mos cha ta 
Il la tos bú za vi rág

92,0 0,5 50

An chu sa ca pen sis 
Nyá ri ne fe lejcs

92,0 0,5 60

Ane mo ne co ro na ria 
Szel lõ ró zsa

85,0 0,5 50

An tirr hi num ma jus 
Orosz lán száj

93,0 0,2 60

Aqu i le gia spp. 
Ha rang láb

95,0 0,5 55

Ara bis al pi na 
Ik ra vi rág

90,0 0,5 60

Arc to tis sto e cha di fo lia 
Med ve fül

85,0 0,5 50

Asc le pi as spp. 
Se lyem kó ró

90,0 0,5 50

As pa ra gus spp. 
Dísz spár ga fa jok

98,0 0,2 50

As ter spp. 
Éve lõ õszi ró zsa

95,0 0,5 60

At rip lex hor ten sis 
Dísz la bo da

92,0 0,5 50

Aub ri e ta del to i dea 
Pá zsit vi o la

92,0 0,2 65
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Faj
Tisz ta ság

% leg alább
Ide gen mag tar ta lom

% leg fel jebb
Csí rá zó ké pes ség

% leg alább

Be go nia sem perf lo rens 
Foly ton nyí ló be gó nia 
Be go nia x tu ber hyb ri da 
Gu mós begónia

88,0 0,1 55

Bel lis per en nis 
Száz szor szép

92,0 0,2 60

Cal ce o la ria x her be o hyb ri da 
Pa pucs vi rág

93,0 0,1 55

Ca len du la of fi ci na lis 
Kö röm vi rág

92,0 0,5 65

Cal lis tep hus chi nen sis 
Õszi ró zsa

95,0 0,5 65

Cam pa nu la car pa ti ca 
Ha va si ha rang vi rág

92,0 0,5 50

Cam pa nu la gar ga ni ca 
Ba rack le ve lû ha rang vi rág

92,0 0,5 60

Cam pa nu la me di um 
Ha rang vi rág

92,0 0,2 60

Can na bis sa ti va 
Dísz ken der

95,0 0,5 70

Cap si cum an nu um 
Dísz pap ri ka

98,0 0,2 70

Ce lo sia ar gen tea 
Ezüst ma gyar pa réj

95,0 0,2 60

Cen ta u rea cy a nus 
Ker ti bú za vi rág

92,0 0,5 55

Cent rant hus ru ber 
Sar kan tyú vi rág

92,0 0,5 60

Ce ras ti um to men to sum 
Moly hos ma dár húr

90,0 0,5 60

Che i rant hus che i ri 
Sár ga vi o la

95,0 0,5 65

Chry sant he mum ca ri na tum 
Hú sos mar git vi rág 
Chry sant he mum se ge tum 
Nyá ri margaréta

90,0 0,2 50

Chry sant he mum mul ti ca u le 
Sár ga vi rá gú margaréta

90,0 0,2 45

Clar kia amo e na 
Tün dér kürt

95,0 0,2 60

Clar kia un gu i cu la ta 
Klár csi

93,0 0,2 65

Cle o me hass le ri a na 
Kle o pát ra tûje

92,0 0,5 50

Co le us blu mei 
Mo za ik vi rág

90,0 0,1 50

Con so li da re ga lis 
Egy nyá ri szar ka láb

95,0 0,2 60

Con vol vu lus tri co lor 
Tör pe haj nal ka

95,0 0,5 60
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Faj
Tisz ta ság

% leg alább
Ide gen mag tar ta lom

% leg fel jebb
Csí rá zó ké pes ség

% leg alább

Co re op sis tinc to ria 
Tar ka szé pecs ke 
Co re op sis gran dif lo ra 
Nagy fész kû szépecske

94,0 0,2 55

Cos mos bi pin na tus 
Pil lan gó vi rág

95,0 0,5 65

Cos mos sulp hu re us 
Sár ga pil lan gó vi rág

95,0 0,5 65

Cyc la men per si cum 
Cik lá men

96,0 0,1 70

Cu cur bi ta spp. 
Dísz tök

98,0 0,5 65

Dah lia pin na ta 
Dá lia (Györ gyi ke)

95,0 0,5 65

Delp hi ni um cul to rum
 Éve lõ szar ka láb

95,0 0,2 60

Di gi ta lis pur pu rea 
Pi ros gyû szû vi rág

95,0 0,5 75

Di ant hus bar ba tus 
Tö rök szeg fû

95,0 0,5 65

Di ant hus ca ry op hyl lus 
Ker ti szeg fû

95,0 0,2 65

Di ant hus chi nen sis 
Kí nai szeg fû

95,0 0,2 60

Di ant hus del to i des 
Me zei szeg fû

92,0 0,5 65

Di morp ho te ca si nu a ta 
Vi har vi rág

92,0 0,2 55

Do ro ni cum ori en ta le 
Zer ge vi rág

92,0 0,2 50

Echin pos rit ro 
Kék sza már ke nyér

92,0 0,2 50

Erig eron spe ci o sus 
Kül lõ rojt

90,0 0,5 60

Ery si mum dif fu sum 
Szür ke rep csény

95,0 0,5 60

Eschs cholt zia ca li for ni ca 
Ka li for ni ai mák

95,0 0,2 65

Eup hor bia mar gi na ta 
Jég vi rág

95,0 0,2 50

Fat sia ja po ni ca 
Ará lia

97,0 0,1 50

Fre e sia ref rac ta 
Fré zia

97,0 0,1 60

Ga il lar dia aris ta ta 
Sár ga ko kár da vi rág 
Ga il lar dia pul chel la 
Két szí nû kokárdavirág

85,0 0,5 50

Ga za nia ri gens 
Zá por vi rág

80,0 0,5 50
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Faj
Tisz ta ság

% leg alább
Ide gen mag tar ta lom

% leg fel jebb
Csí rá zó ké pes ség

% leg alább

Ger be ra ja me so nii 
Ger be ra

95,0 0,5 60

Gi lia tri co lor 
Gi lia

92,0 0,2 65

Go de tia whit ney 
Nyá ri aza lea

95,0 0,2 60

Gomph re na glo bo sa 
Bí bor göm böcs ke

85,0 0,5 50

Go ni o li mon ta ta ri cum 
Éve lõ só vi rág

96,0 0,2 50

Gypsop hi la ele gans 
Egy nyá ri fá tyol vi rág

95,0 0,2 70

Gypsop hi la pa ni cu la ta 
Bog lyas fá tyol vi rág

95,0 0,2 50

He li ant hus an nu us 
Dísz nap ra for gó

95,0 0,2 75

He li ant hus de bi lis 
Kis vi rá gú nap ra for gó

96,0 0,2 60

He lich ry sum brac te a tum 
Szal ma ró zsa

93,0 0,2 60

He li ot ro pi um ar bo res cens 
Ker ti vanília

92,0 0,2 50

He lip te rum ro se um 
Ró zsás nap su gár ka

92,0 0,2 50

Ibe ris ama ra 
Ta tár vi rág 
Ibe ris sem per vi rens 
Örök zöld ta tár vi rág

94,0 0,2 60

Ibe ris um bel la ta 
Er nyõs ta tár vi rág

92,0 0,2 65

Im pa ti ens bal sa mi na 
Ne báncs vi rág

95,0 0,2 70

Im pa ti ens wal le ri a na 
Ví zi fuk szia

95,0 0,1 60

Ipo mo ea tri co lor 
Kék szí nû haj nal ka

95,0 0,5 50

Ka lan choe bloss fel di a na 
Ko rall vi rág

96,0 0,5 60

Knip ho fia uva ria 
Fák lya li li om

95,0 0,2 50

Ko chia sco pa ria 
Sep rû fû

92,0 0,2 60

La ge na ria si ce ra ria 
Lo pó tök

98,0 0,5 65

Lat hy rus odo ra tus 
Sza gos bük köny

96,0 0,5 65

La va te ra tri mest ris 
Ker ti ma dár mály va

95,0 0,2 55
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Faj
Tisz ta ság

% leg alább
Ide gen mag tar ta lom

% leg fel jebb
Csí rá zó ké pes ség

% leg alább

Le u cant he mum vul ga re 
Éve lõ mar ga ré ta 
Le u cant he mum ma xi mum 
Óri ás margitvirág

90,0 0,2 50

Li mo ni um spp. 
Só vi rág

96,0 0,2 55

Li num gran dif lo rum 
Pi ros len

95,0 0,2 60

Lo be lia eri nus 
Kék lo bé lia

92,0 0,2 60

Lo bu la ria ma ri ti ma 
Fü les ter nye

92,0 0,5 60

Lu na ria an nua 
Jú dás pénz

96,0 0,2 60

Lu pi nus hyb ri dus 
Egy nyá ri csil lag fürt 
Lu pi nus polyp hi lus 
Éve lõ csillagfürt

95,0 0,5 60

Lychnis chal ce do ni ca 
Égõ sze re lem

95,0 0,5 65

Mal col mia ma ri ti ma 
Ten ge ri viola

95,0 0,5 65

Ma lo pe tri fi da 
Töl csér mály va

95,0 0,2 60

Matt hi o la lon gi pe ta la 
Gö rög vi o la

95,0 0,5 65

Matt hi o la in ca na 
Ker ti vi o la

95,0 0,2 60

Mi ra bi lis ja la pa 
Cso da töl csér

96,0 0,5 65

Mo lu cel la la e vis 
Kagy ló vi rág

95,0 0,2 50

My o so tis syl va ti ca 
Ne fe lejcs

95,0 0,2 50

Ni co ti a na ala ta 
Dísz do hány

97,0 0,2 65

Ni e rem ber gia hip po ma ni ca 
Ni e rem ber gia

92,0 0,2 50

Ni gel la da mas ce na 
Bor zas ka ta

96,0 0,2 60

Oe not he ra spp. 
Li get szé pe

96,0 0,3 60

Pa pa ver ori en ta le 
Ke le ti mák 
Pa pa ver rho e as 
Dísz pi pacs

97,0 0,2 65

Pa pa ver som ni fe rum 
Dísz mák

95,0 0,2 70

Pen ni se tum spp. 
Toll borz fû

85,0 0,2 50
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Faj
Tisz ta ság

% leg alább
Ide gen mag tar ta lom

% leg fel jebb
Csí rá zó ké pes ség

% leg alább

Pens te mon bar ba tus 
Sza kál las bu ga töl csér 
Pens te mon hyb ri dus 
Pensz te mon

92,0 0,2 50

Per il la fru tes cens 
Fe ke te csa lán

95,0 0,2 60

Pe tu nia x hyb ri da 
Pe tú nia

93,0 0,5 65

Pe tu nia x hyb ri da var gran dif lo ra 
Nagy vi rá gú és fod ros petúnia

92,0 0,5 55

Pha ce lia cam pa nu la ria 
Méz fû

96,0 1,0 60

Phar bi tis pur pu rea
Bí bo ros haj nal ka

95,0 0,5 65

Phlox drum mon dii
Ker ti láng vi rág

95,0 0,2 60

Phlox su bu la ta
Éve lõ láng vi rág

95,0 0,2 60

Phy sa lis spp. 
Lam pi on vi rág

97,0 0,2 60

Platy co don gran dif lo rum 
Hír ha rang

92,0 0,5 60

Por tu la ca gran dif lo ra 
Por csin ró zsa

90,0 0,5 55

Pri mu la au ri cu la 
Cif ra kan ka lin

92,0 0,2 50

Pri mu la ma la co i des 
Or go na vi rá gú kan ka lin 
Pri mu la ob co ni ca 
Óri ás virágú kankalin

95,0 0,1 50

Pri mu la ve ris 
Ker ti kan ka lin

95,0 0,2 50

Pri mu la vul ga ris 
Szár ta lan kan ka lin

95,0 0,5 50

Re se da odo ra ta 
Sza gos re ze da

92,0 0,5 50

Ri ci nus com mu nis 
Dísz ri ci nus

98,0 0,2 80

Rud bec kia hir ta 
Kúp vi rág

95,0 0,2 60

Sal pig los sis si nu a ta 
Trom bi ta vi rág

92,0 0,2 60

Sal via fa ri na cea 
Kék szal via

95,0 0,2 50

Sal via splen dens 
Pap ri ka vi rág

95,0 0,2 50

Sca bi o sa at ro pur pu rea 
Bí bo ros ör dög szem

92,0 0,5 55

Sca bi o sa gla u ca 
Ka u ká zu si ör dög szem

92,0 0,2 55
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Faj
Tisz ta ság

% leg alább
Ide gen mag tar ta lom

% leg fel jebb
Csí rá zó ké pes ség

% leg alább

Se ne cio bi co lor 
Ezüst le ve lû ci ne rá ria

92,0 0,2 55

Se ne cio cru en tus 
Ci ne rá ria

90,0 0,1 60

Si le ne co e li-ro sa 
Len vi rá gú hab szeg fû

95,0 0,2 60

Sin nin gia spe ci o sa 
Glo xi nia

92,0 0,1 60

So la num cap si cast rum 
Ko ráll bo gyó

96,0 0,1 60

Ta ge tes erec ta 
Nagy bár sony vi rág 
Ta ge tes pa tu la 
Tör pe bár sony vi rág

92,0 0,2 65

Ta ge tes te nu i fo lia 
Kis bár sony vi rág

90,0 0,2 60

Ta na ce tum ci ne ra ri i fo li um 
Dal mát vi rág 
Ta na ce tum coc ci ne um 
Szí nes mar ga ré ta 
Ta na ce tum part he ni um 
Õszi margitvirág

90,0 0,2 50

Tit ho nia ro tun di fo lia 
Ti tó nia

92,0 0,5 55

Tro pa e o lum ma jus 
Sar kan tyú ka

96,0 0,2 60

Vac ca ria his pa ni ca 
Ti nó öröm

95,0 0,2 50

Ver be na bo na ri en sis 
Er nyõs ver bé na 
Ver be na ri gi da 
Bí bor verbéna

96,0 0,2 50

Ver be na x hyb ri da 
Ver bé na fû

96,0 0,2 50

Ve ro ni ca spi ca ta 
Macs ka far kú ve ro ni ka

92,0 0,5 50

Vi o la cor nu ta 
Sar kan tyús vi o la

95,0 0,2 50

Vi o la tri co lor 
Ár vács ka

95,0 0,2 65

Vis ca ria vul ga ris 
Szu rok szeg fû

95,0 0,2 60

Zea mays 
Dísz ku ko ri ca

98,0 0,2 80

Zin nia ele gans 
Pom pás réz vi rág

95,0 0,5 65

Zin nia ha a ge a na 
Kes keny le ve lû réz vi rág

95,0 0,5 50

Xe rant he mum an nu um 
Vas vi rág

92,0 0,2 55
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3. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez

Nyilvántartásba vétel iránti kérelem mintája

Hi va ta li ik ta tó szám: .................................................

Dísz nö vény sza po rí tó anyag for gal ma zói nyil ván tar tá si szá mom: .................................................................

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IRÁNTI KÉRELEM

a dísznövény szaporítóanyag forgalmazók 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet szerinti nyilvántartásba vételéhez,
adatmódosításához és törléséhez

Beküldendõ: MgSzH Központ, Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság, Dísznövény és Zöldségpalánta
Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály 1525 Budapest 114. Pf. 30

Alul írott, az aláb bi ak ban rész le te zett ada tok sze rint ké rem a

~ dísz nö vény sza po rí tó anyag for gal ma zók nyil ván tar tá sá ba való fel vé te le met

~ dísz nö vény sza po rí tó anyag for gal ma zók nyil ván tar tá sá ban a te rü le tem, il let ve az ada ta im mó do sí tá sát

~ dísz nö vény sza po rí tó anyag for gal ma zók nyil ván tar tá sá ból való tör lé se met

 Ké rel me zõ neve: ............................................................................................................................. mó do sí tás: ~

 Ké rel me zõ cég rö vi dí tett neve: .......................................................................................................      

 Ké rel me zõ címe: ............................................................................................................................. mó do sí tás: ~

 Ké rel me zõ le ve le zé si címe: ............................................................................................................ mó do sí tás: ~

 Ké rel me zõ adó szá ma: ..................................................................................................................... mó do sí tás: ~

 Kap cso lat tar tó sze mély neve: ......................................................................................................... mó do sí tás: ~

 Kap cso lat tar tó szak kép zett sé ge ...................................................... Biz./okl. szá ma: ............................................

 Tel.: ............................................................................................... Fax: ...............................................................

Te vé keny sé gem:

~ dísz nö vény sza po rí tó anyag ter mesz tés és for gal ma zás ~ dísz nö vény sza po rí tó anyag nagy ke res ke de lem

A fent je lölt te vé keny sé ge met az aláb bi te rü le te ken vég zem:         Csa tolt la pok szá ma: ...........db

Hely ség       utca/hsz.       hrsz.       m2             tör lés

 ........................................................................................................................................................................... ~

 ........................................................................................................................................................................... ~

 ........................................................................................................................................................................... ~

 ........................................................................................................................................................................... ~

 ........................................................................................................................................................................... ~

 ........................................................................................................................................................................... ~

 ........................................................................................................................................................................... ~

                              össze sen: .......................................
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Te vé keny sé gem a kö vet ke zõ nö vé nyek sza po rí tó anya ga i ra ter jed ki:

~ dísz fa is ko lai (dísz fa, dísz cser je, örök zöld)

~ egy- és két nyá ri

~ sza bad föl di éve lõ

~ cse re pes dísz nö vény

~ vá gott vi rág és vá gott zöld sza po rí tó anya ga

~ hagy más, gu mós, hagy ma gu mós, rhi zó más nö vé nyek

~ ví zi nö vény

A ké rel me zõ nö vény-egész ség ügyi re giszt rá ci ós szá ma: ................................................................

Nyi lat ko zom, hogy a fen ti te rü le te ket jog sze rû en hasz ná lom.

Tu do má sul ve szem, hogy az itt kö zölt ada ta im ban be kö vet ke zett vál to zá so kat 30 na pon be lül be kell je len te nem az
MgSzH Köz pont Nö vény ter mesz té si és Ker té sze ti Igaz ga tó sá gá ra.

A ké re lem hez csa tol tam a kö vet ke zõ ket:

  ~ Ter mék pá lya sze rin ti ter mék ta ná csi tag ság (szak mai szö vet ség és/vagy szer ve zet) iga zo lá sa

  ~ Hely szín rajz

  ~ A te rü let nö vény-egész ség ügyi al kal mas sá gá nak iga zo lá sa

Meg jegy zés: ......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Dá tum: ..................................................................

..................................................................
alá írás

P. H.
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4. szá mú mel lék let a 45/2008. (IV. 11.) FVM ren de let hez

Bejelentõlap mintája

dísznövény szaporítóanyag termesztési és forgalomba hozatali tevékenységrõl

..... év

Be kül dé si ha tár idõ: tárgy év ja nu ár 15.
VISSZAKÜLDÉSE KÖTELEZÕ!

A for gal ma zó neve: ...........................................................................................................................................................

 címe: ..............................................................................................................................................................................

Nyil ván tar tá si szá ma:  Te vé keny ség he lye (hely ség): .............................................Be je len tem, hogy dísz nö vény sza -
po rí tó anyag for gal ma zás sal kap cso la tos te vé keny sé ge met a tárgy év ben ................

........................................................ (hó nap tól – hó na pig) vég zem. Net tó te rü let: .......... m2

 

~ dísz fa is ko lai (dísz fa, dísz cser je, örök zöld) ~ egy- és két nyá ri ~ sza bad föl di éve lõ ~ cse re pes dísz nö vény

~ vá gott vi rág és vá gott zöld sza po rí tó anya ga ~ hagy más, gu mós, hagy ma gu mós, rhi zó más nö vé nyek

~ ví zi nö vény

igen nem

A bel föl di ér té ke sí té sen kí vül sza po rí tó anya got ér té ke sí tek EU tag ál lam ba.
Ren del ke zem har ma dik or szág ba szánt, el kü lö ní tett sza po rí tó anyag gal.
Har ma dik or szág ból sza po rí tó anya got ho zok be (im port).

~

~

~

~

~

~

Sza po rí tó alap anya got ér té ke sí tek.
Üze mi törzs ül tet vénnyel ren del ke zem.
Anya nö vénnyel ren del ke zem.
Mik ro sza po rí tást vég zek, la mi ná ris bo xok szá ma: ...................... db

~

~

~

~

~

~

~

~

Ki je len tem, hogy a tárgy évet meg elõ zõ év ben

......................... db gyö ke res dug ványt, 

......................... db sima dug ványt,

......................... db mik ro sza po rí tott sza po rí tó anya got,

......................... db egyéb dísz fa is ko lai sza po rí tó anya got,

......................... db dísz hagy mát (gu mót, hagy ma gu mót, rhi zó mát),

......................... db sza bad föl di éve lõt,

......................... db ví zi nö vényt,

......................... db egy- és két nyá ri pa lán tát,

......................... db szo ba nö vényt,

......................... db egyéb cse re pes lágy szá rú dísz nö vényt

hoz tam for ga lom ba.

Ki je len tem, hogy az itt fel tün te tett ada ta im a Dísz nö vény sza po rí tó anyag nyil ván tar tá som ban fog lal tak kal meg egyez -
nek, és a va ló ság nak meg fe lel nek.

.................................., .......... év ..................

P. H.

.......................................................
alá írás
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5. szá mú mel lék let a 45/2008. (IV. 11.) FVM ren de let hez

Szemlemegrendelõ mintája

Ol dal: .........

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont
Nö vény ter mesz té si és Ker té sze ti Igaz ga tó ság

Dísz nö vény és Zöld ség pa lán ta Sza po rí tó anyag
Fel ügye le ti Osz tály

1024 Bu da pest, Ke le ti Ká roly u. 24.
1525 Bu da pest 114. Pf. 30

SZEMLEMEGRENDELÕ

a dísz nö vény sza po rí tó anya gok szer zõ dé ses ter mel te té sé hez

… év

Nyil ván tar tás ban sze rep lõ for gal ma zó neve és címe: ................................................................................. Nyil ván tar tá si szá ma: ..............................................

....................................................................................................................................................................... Dá tum: .....................................................................

Be je len tem, hogy az aláb bi ter me lõk dísz nö vény sza po rí tó anyag ter mesz tést vé gez nek szá mom ra a pót la pok sze rin ti nö vé nyek bõl és da rab szám ban. A csa tolt
pót la pok szá ma: .................... db. Ké rem, hogy a sza po rí tó anya gok éves szem lé jét el vé gez ni szí ves ked je nek.

Sorszám

Termelõ Ter mesz tés be vont te rü le tek* Szer zõ -
dés kö tés

éveneve címe hely ség és hrsz.
nagy ság

(m2)

……………………………………………………………………
nyil ván tar tás ban sze rep lõ for gal ma zó alá írá sa

* Ki zá ró lag az MgSzH Köz pont dísz nö vény sza po rí tó anyag for gal ma zók nyil ván tar tá sá ban nem sze rep lõ te rü le te ket kell be je len te ni. A pót la po kat ter me lõn ként kell ki ál lí ta ni.
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PÓTLAP*

a ter mel te té si szer zõ dés ke re té ben ter melt dísz nö vény sza po rí tó anya gok szem le meg ren de lõ jé hez

… év

Nyil ván tar tás ban sze rep lõ for gal ma zó neve és címe: ...................................... Nyil ván tar tá si szá ma: ........................

............................................................................................................................ .............................................................
Ter me lõ neve és címe: ..................................................................................... Dá tum: ...............................................

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

Sza po rí tó anyag meg ne ve zé se 
(bo ta ni kai név, fajta)

Me nyi sé ge
 (db)

El len õr zõ fel ügye lõ megjegyzése

………………………………………………………
nyil ván tar tás ban sze rep lõ for gal ma zó alá írá sa

* Ki zá ró lag az MgSzH Köz pont dísz nö vény sza po rí tó anyag for gal ma zók nyil ván tar tá sá ban nem sze rep lõ te rü le te ket kell be je len te ni. A pót la po kat ter me lõn -
ként kell ki ál lí ta ni.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A külügyminiszter közleménye
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ja pán Kor má nya kö zött a ve ze tõi en ge dé lyek köl csö nös el is me ré sé rõl

szó ló Meg ál la po dás sze rin ti ve ze tõi en ge dély ka te gó ri ák/osz tá lyok meg fe lel te té si táblázatáról
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Az Országos Választási Bizottság
169/2008. (IV. 8.) OVB 

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Gy. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos
 népszavazási kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. már ci us 14-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Akar ja-e, hogy az Or szág gyû lés ala kít sa át a nép szu -
ve re ni tás gya kor lá sá ra szol gá ló kép vi se le ti rend szert úgy,
hogy a nép köz ve tett, kép vi se lõk ál ta li ha ta lom gya kor lá sa
a je len le gi nél ha té ko nyabb le gyen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés nem fe lel meg az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Az or szá gos nép sza va -
zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. §-ának (1) be kez dé se
alap ján a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy kell
meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la -
szol ni. Nép sza va zás ra al kal mat lan vi szont az a kér dés,
amely el vont sá ga mi att nem egy ér tel mû. A „je len le gi nél
ha té ko nyabb ha ta lom gya kor lás” olyan fo ga lom, amely nek 
tar tal mát az egyes vá lasz tó pol gá rok ér ték íté le te ha tá roz za
meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
kér dés azért sem hi te le sít he tõ, mert az – a kép vi se le ti rend -
szer át ala kí tá sa mi att – az Al kot mány bur kolt mó do sí tá sá -
ra irá nyul.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
  170/2008. (IV. 8.) OVB 

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Gy. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 napon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. már ci us 14-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Akar ja-e, hogy az Or szág gyû lés ala kít sa át a nép szu -
ve re ni tás gya kor lá sá ra szol gá ló kép vi se le ti rend szert úgy,
hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk a vá lasz tó ke rü le tük ön -
kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü le te i vel egyez tet ve vé gez zék
tör vény al ko tó te vé keny sé gü ket?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
kér dés nem hi te le sít he tõ, mert az – a ha ta lom meg osz tás el -
vé be üt kö zé se mi att – bur kol tan az Al kot mány mó do sí tá -
sá ra irá nyul.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés azért sem hi te le sít he -
tõ, mert nem fe lel meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé -
nek. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
13. §-ának (1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni
kí vánt konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
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egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. Nép sza va zás ra al kal -
mat lan vi szont a kér dés, mert a „tör vény al ko tó te vé keny -
ség so rán tör té nõ egyez te tés” mód ját nem ha tá roz za meg,
ezért a vá lasz tó pol gá rok nem tud ják, mi lyen tör vény-elõ -
ké szí tõ te vé keny sé get tá mo gat nak, il let ve a jog al ko tó sem
ta lál irány mu ta tást a kér dés ben, hogy mi lyen tar ta lom mal
hoz zon lét re új sza bá lyo zást.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
  171/2008. (IV. 8.) OVB 

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Gy. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos
 népszavazási kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 napon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. már ci us 14-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Akar ja-e, hogy az Or szág gyû lés ala kít sa át a nép szu -
ve re ni tás gya kor lá sá ra szol gá ló kép vi se le ti rend szert úgy,
hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá si kam pány ban
tett ígé re tei szá mon kér he tõk le gye nek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés nem fe lel meg az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Az or szá gos nép sza va -

zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. §-ának (1) be kez dé se
alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. Nép sza va zás ra al kal mat lan vi szont az a kér dés, 
amely el vont sá ga mi att nem egy ér tel mû. A „vá lasz tá si ígé -
re tek szá mon kér he tõ sé ge” olyan fo ga lom, amely nek tar -
tal mát az egyes vá lasz tó pol gá rok ér ték íté le te ha tá roz za
meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
  172/2008. (IV. 8.) OVB 

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Gy. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos
 népszavazási kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 napon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. már ci us 14-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Akar ja-e, hogy az Or szág gyû lés ala kít sa át a nép szu -
ve re ni tás gya kor lá sá ra szol gá ló kép vi se le ti rend szert úgy,
hogy a pár tok se or szá gos, se te rü le ti lis tát ne ál lít has sa -
nak or szág gyû lé si kép vi se lõk je lö lé sé re?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés nem fe lel meg az



egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Az or szá gos nép sza va -
zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. §-ának (1) be kez dé se
alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. Je len eset ben a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés több fé le kép pen is ér tel mez he tõ. Az egyik ér tel me -
zés sze rint az ered mé nyes ügy dön tõ or szá gos nép sza va zás
ese tén az Or szág gyû lés olyan tör vény al ko tá sá ra len ne kö -
te les, amely az or szág gyû lé si vá lasz tá son meg szün te ti a te -
rü le ti és az or szá gos lis ta in téz mé nyét a pár tok ki zá rá sá val. 
Le het to váb bá olyan ér tel me zés is, amely sze rint az Or -
szág gyû lés nek olyan tör vényt kel le ne al kot nia, mely ben a
te rü le ti és or szá gos lis ta ál lí tás ból a pár to kat ki zár ja, és a
je len le gi sza bá lyo zás sal el len tét ben más tár sa dal mi szer -
ve ze tek nek meg en ge di a lis ta ál lí tást.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
  173/2008. (IV. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
az M. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím:
1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. már ci us 14-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a biz to sí tot tak sza ba don vá -
laszt has sa nak egész ség biz to sí tá si pénz tá rat?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény 2. §-án, a jog or -
vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
 174/2008. (IV. 8.) OVB

 h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
az M. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 napon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. már ci us 14-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az egész ség biz to sí tá si pénz -
tá rak ese té ben a ma gyar ál la mot il le tõ osz ta lék részt az
egész ség ügy fej lesz té sé re kell jen for dí ta ni?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
13. §-ának (1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni
kí vánt konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. Az Or szá gos Vá lasz tá si 
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Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a nép sza va zás ra fel ten ni kí -
vánt kér dés nem fe lel meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nyé nek. A je len le gi ve gyes jel le gû, több szek to rú egész -
ség biz to sí tá si rend szer ben ugyan is van nak olyan biz to sí -
tók (ma gán-,  ill. ön kén tes biz to sí tók), me lyek ben nincs ál -
la mi tu laj don. Kö vet ke zés kép pen e biz to sí tók osz ta lé ka
nem il let he ti az ál la mot.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
 175/2008. (IV. 8.) OVB 

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
az M. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. már ci us 14-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az egész ség biz to sí tá si pénz -
tá rak több sé gi tu laj do no sa le gyen a ma gyar ál lam?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
ered mé nyes nép sza va zás ese tén a je len le gi ve gyes jel le gû, 
több szek to rú egész ség biz to sí tá si rend szer nek a kez de mé -
nye zés sze rin ti át ala kí tá sa vagy a ma gán-, ill. ön kén tes
biz to sí tók rész le ges ál la mo sí tá sát igé nyel né, vagy az

egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok rész le ges ál la mi
monopó liummá nyil vá ní tá sát ten né szük sé ges sé.

Az egész ség biz to sí tók ál la mo sí tá sa – te kin tet tel arra,
hogy a tu laj don tel jes kár ta la ní tás nél kü li el vo ná sa az Al -
kot mánnyal össze egyez tet he tet len – egy ér tel mû en és igen
nagy mér ték ben in du kál na költ ség ve té si ki adá so kat. Ez
olyan ál la mi kö te le zett ség vál la lást ten ne szük sé ges sé,
mely köz vet len össze füg gés ben áll, eb bõl kö vet ke zõ en
köz vet le nül ki hat az ál lam ház tar tás köz pon ti költ ség ve té si 
vagy tár sa da lom biz to sí tá si al rend sze ré nek ki adá si ol da lá -
ra. A kér dés te hát eb ben az eset ben – össz hang ban az Al -
kot mány bí ró ság 59/2004. (XII. 14.) AB dön té sé vel – az
Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés a) pont já ban fog lalt ti la -
lom ba üt kö zik.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény 2. §-án,
10. §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás a
Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
  176/2008. (IV. 8.) OVB 

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 131/A. §
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az L. J. F. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 napon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. már ci us 17-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:
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„Egyet ér tek az zal, hogy az Or szág gyû lés a kép vi se lõk
több sé gé nek sza va za tá val, név sze rin ti sza va zás ke re té -
ben, tör vény ben ha tá roz za meg a mag úju ló ener gia egye di 
ház tar tá si célú ter me lé sét el lá tó, vagy ki egé szí tõ be ren de -
zé sek ál ta lá nos for gal mi adó tól való men tes sé gét.”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
17. §-a  sze rint a népi kez de mé nye zés nek pon to san és egy -
ér tel mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér -
dést. A be ad vány ban sze rep lõ kér dés fél re ve ze tõ, mert azt
su gall ja a vá lasz tó pol gá rok nak, hogy a kez de mé nye zés -
ben sze rep lõ ja vas la tot nem csu pán meg tár gyal ni, ha nem
el fo gad ni is kö te les az Or szág gyû lés.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án, 18. §-ának
b) pont ján, 131. §-án, 131/A. §-ának b) pont ján, a jog or -
vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság 
 177/2008. (IV. 8.) OVB 

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
az A. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 napon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. már ci us 19-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a je len nép sza va zást kö ve tõ
90 na pon be lül az Or szág gyû lés tör vényt al kos son ar ról,
hogy Ma gyar or szá gon az ál lam pol gá rok tár sa da lom biz -
to sí tá sát csak egyet len, tel jes rész ben ál la mi tu laj don ban
lévõ egész ség biz to sí tá si pénz tár vé gez he ti.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés nem fe lel meg az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Az or szá gos nép sza va -
zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. §-ának (1) be kez dé se
alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A be ad vány ban sze rep lõ kér dés azo no sít ja a
tár sa da lom biz to sí tást az egész ség biz to sí tás sal, ami fél re -
ve ze ti a vá lasz tó pol gá ro kat. A tár sa da lom biz to sí tás
ugyan is – az egész ség biz to sí tás mel lett – fel öle li a nyug -
díj biz to sí tást és a bal eset biz to sí tást is.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
 178/2008. (IV. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. T. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 napon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. már ci us 21-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:
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„Egyet ért-e Ön az zal, hogy egy or szág gyû lé si idõ tar -
tam idõ sza ka alatt egy nél több nép sza va zás kez de mé nye -
zé se ese tén min den to váb bi nép sza va zás költ sé ge it a kez -
de mé nye zõ sze mély vagy szer ve zet vi sel je?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kér dés bur kolt al kot mány mó do sí tó tar tal ma mi att nem hi -
te le sít he tõ. A kér dés ben sze rep lõ ja vas lat ered mé nyes
nép sza va zás ese tén alap ve tõ en kor lá toz ná a nép sza va zás
kez de mé nye zé sé nek Al kot mány ál tal je len leg biz to sí tott
jo gát, ame lyet je len leg min den vá lasz tó pol gár, il let ve
szer ve zet díj- és költ ség men te sen gya ko rol hat.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény 2. §-án,
10. §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás a
Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
  179/2008. (IV. 8.) OVB 

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va az Sz. Sz. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos
 népszavazási kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len – a Ma gyar
Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 napon be lül – az
Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest,
 Nádor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax:
06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. már ci us 26-án nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon ne ve zes -
sék be a min den ki ál tal kö te le zõ en vá lasz tan dó üz le ti ala -
pon mû kö dõ több pénz tá ras egész ség biz to sí tást?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény 2. §-án, a jog or -
vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u má nak
p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

az at lan ti gon do la tot nép sze rû sí tõ ci vil szer ve ze tek
tá mo ga tá sá ra

A Kül ügy mi nisz té ri um a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet -
nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -
nak sza bá lya i ról szó ló 1/2008. (III. 21.) KüM ren de let
(a to váb bi ak ban: Ren de let) 22. §-a alap ján pá lyá za tot hir -
det olyan ci vil szer ve ze tek szá má ra, ame lyek az at lan ti
gon do lat meg is mer te té sét és el ter jesz té sét ál lít ják te vé -
keny sé gük kö zép pont já ba, és mûködési költségeikhez
kérnek vissza nem térítendõ támogatást. 

1. A pá lyá zók köre:

Pá lyá za tot nyújt hat nak be a Ren de let 3. § b) pont já ban
meg ha tá ro zott ma gyar or szá gi szék he lyû ci vil szer ve ze tek, 
ame lyek ala pí tó ok ira tuk ban fõ fel adat ként fo gal maz zák
meg az at lan ti gon do lat nép sze rû sí té sét, párt sem le ge sek,
és te vé keny sé gü ket a ha zai köz vé le mény tájékoztatására,
alakítására összpontosítják. 

A Kül ügy mi nisz té ri um 2008-ban azo kat a pá lyá za to kat
kí ván ja tá mo gat ni, me lyek az aláb bi té mák va la me lyi ké -
nek fel dol go zá sát vál lal ják:

(1) A NATO he lye és sze re pe a tran szat lan ti kap cso la -
tok ala kí tá sá ban, kü lö nös te kin tet tel a bu ka res ti csúcs ta lál -
ko zó dön té se i re;

(2) A NATO és az EU sze rep vál la lá sa Af ga nisz tán ban,
kü lö nös te kin tet tel a ma gyar ve ze té sû PRT te vé keny sé gé re;

(3) A NATO, ezen be lül Ma gyar or szág sze rep vál la lá sa
a Bal ká non, kü lö nös te kin tet tel Szer bia, Mon te neg ró és
Bosz nia-Her ceg ovi na in teg rá ci ós tö rek vé se i re;  

(4) NATO–EU együtt mû kö dés, kü lö nös te kin tet tel a két 
szer ve zet egy ide jû ko szo vói és af ga nisz tá ni sze re pé re;

(5) A NATO és Orosz or szág vi szo nya.
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2. A pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás

2.1. Pá lyá zat csak mû kö dé si költ ség hez tör té nõ hoz zá -
já ru lás ra nyújt ha tó be (he lyi ség-bér let, vil lany-, pos ta-, te -
le fon költ ség, tit kár sá gi bér költ sé gek, ki ad vá nyok elõ fi ze -
té se stb.).

2.2. A tá mo ga tás pá lyáz ón ként éven te egy szer igé nyel -
he tõ.

2.3. A pá lyá zó éves mû kö dé si költ sé gé nek tel jes össze -
gé re tá mo ga tást nem igé nyel het, to váb bá az egy pá lyá zó
ál tal igé nyel he tõ tá mo ga tás össze ge a 13 mil lió fo rin tot
nem haladhatja meg.

2.4. A pá lyá zó nak éves mû kö dé si költ sé ge 10%-át
pénz ben biz to sí tott sa ját for rás ból kell biz to sí ta nia. Nem
te kint he tõ sa ját for rás nak az ál lam ház tar tás al rend sze re i -
bõl nyúj tott tá mo ga tás, ki vé ve az ál lam ház tar tás al rend -
sze re i be tar to zó pá lyá zó költ ség ve té si szerv nek, il let ve
ezen költ ség ve té si szerv fel ügye le ti szer vé nek költ ség ve -
té sé ben az adott cél ra elõ irány zott össze get.

2.5. A tá mo ga tás leg fel jebb 50%-a a pá lyá zó ké rel mé re
elõ leg ként fo lyó sít ha tó az zal, hogy a to váb bi rész le tek ki -
fi ze té sé re csak az elõ leg gel, szám lák alap ján tör té nõ el szá -
mo lást követõen kerülhet sor.

3. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás azon pá lyá zó ré szé re:

a) aki sa ját for rás sal nem ren del ke zik, ki vé ve, ha az igé -
nyelt tá mo ga tás össze ge az 500 000 fo rin tot nem haladja
meg,

b) aki az igé nyé ben va lót lan vagy meg té vesz tõ ada to kat
szol gál ta tott,

c) aki ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um mal kö tött bár -
mely szer zõ dés ben fog lalt fel té te le ket fel ró ha tó an meg -
szeg te,

d) aki meg szün te té sé re irá nyu ló el já rás alatt áll,
e) aki nek az ál lam ház tar tás bár mely al rend sze ré vel

szem ben le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett tartozása
van,

f) aki nem fe lel meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok
az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
15. §-ában meg ha tá ro zott követelményeinek,

g) aki nek le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett köz tar -
to zá sa van,

h) aki nem fe lel meg a je len pá lyá zati fel hí vás ban fog -
lalt fel té te lek bár me lyi ké nek, il let ve az egyéb vo nat ko zó
jog sza bá lyi fel té te lek bár me lyi ké nek, így kü lö nö sen a
köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló
2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek.

4. A pá lyá zat tar tal mi ele mei

 A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá zó ne vét, szék he lyét, te le fon- és te le fax szá -

mát, va la mint elekt ro ni kus elérhetõségét,
b) a pá lyá zó adó szá mát,

c) az igé nyelt tá mo ga tás ból fi nan szí roz ni ter ve zett mû -
kö dé si költ sé gek meg ha tá ro zá sát,

d) az igé nyelt tá mo ga tás össze gét, a rész le te zett költ ség -
ve té si ter vet (eb ben kü lön sze re pel tet ni kell az áfa össze -
gét és a sa ját forrás mértékét),

e) a meg va ló sí tás és fi nan szí ro zás idõ be ni üte me zé sét.

5. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

a) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást hi te les má so lat ban a
pá lyá zó bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vételérõl,

b) a pá lyá zó kép vi se lõ jé nek köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
alá írá si cím pél dá nyát vagy ügy véd ál tal el len jegy zett alá -
írás min tá ját,

c) ere de ti ben a pá lyá zó bank szám lá ját ve ze tõ hi tel in té -
zet 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát – a pon tos szám la -
szám meg je lö lé sé vel – a pá lyá zó bank szám lá já nak ve ze té -
sé rõl, fi ze tõ ké pes sé gé rõl,

d) a pá lyá zó lé te sí tõ ok ira tá ról ké szí tett egy sze rû má so -
la tot,

e) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást az ál la mi és ön kor -
mány za ti adó ha tó ság tól, va la mint a vám ha tó ság tól ar ról,
hogy köz tar to zá sa (adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to -
zás) nem áll fenn, az zal, hogy 500 000 fo rin tot meg nem
ha la dó tá mo ga tá si összeg ese tén az iga zo lás a pá lyá zó cég -
sze rû en alá írt nyi lat ko za tá val is he lyet te sít he tõ,

f) pá lyá zói nyi lat ko za tot a sa ját for rás meg lé té rõl; a sa ját 
for rást bank szám la ki vo nat tal, szer zõ dés sel vagy hi tel ígér -
vén nyel igazolni kell,

g) elõ leg igény lé se ese tén, a tá mo ga tá si elõ leg re vo nat -
ko zó kérelmét,

h) ha a pá lyá zó a pá lyá zat tár gyá nak vo nat ko zá sá ban
más pá lyá za ton részt vett, il let ve más ál la mi és egyéb tá -
mo ga tást vesz igény be, ezek re az ada tok ra vo nat ko zó nyi -
lat ko za tát,

i) a pá lyá zó kép vi se lõ je ál tal cég sze rû en alá írt, je len pá lyá -
za ti fel hí vás 1. szá mú mel lék le té ben fog lalt nyi lat ko za tát,

j) a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról 
szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény 14. §-ában meg ha tá ro -
zott nyi lat ko za tot, amely je len pá lyá za ti fel hí vás 2. szá mú
mel lék le tét ké pe zi,

k) a pá lyá zó ál tal ki töl tött, je len pá lyá za ti fel hí vás
3. szá mú mel lék le té ben fog lalt pá lyá za ti ûr la pot.

6. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja, he lye és ha tár nap ja

A pá lyá za tok be ér ke zé se fo lya ma tos, a Kül ügy mi nisz -
té ri um ba ér ke zé sé nek vég sõ ha tár nap ja: 2008. má jus 16.

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban az aláb bi cím re kér jük
be nyúj ta ni: 

Kül ügy mi nisz té ri um, Biz ton ság po li ti kai és Non-pro li -
fe rá ci ós Fõ osz tály, At lan ti Mun ka bi zott ság – „Pá lyá zat”,
1027 Bu da pest, Bem rkp. 47.
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7. A pá lyá za tok el bí rá lá sa

A pá lyá za to kat mun ka bi zott ság bí rál ja el, és a kö te le zett -
ség vál la lás ra jo go sult hoz za meg a dön tést. A pá lyá za tok hi á -
nyos be nyúj tá sa ese tén a Kül ügy mi nisz té ri um egy al ka lom -
mal a pá lyá zót – a je len pá lyá za ti fel hí vás 5. pont já ban meg -
ha tá ro zot tak vo nat ko zá sá ban – hi ány pót lás ra hív ja fel az zal,
hogy a je len pá lyá za ti fel hí vás 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt 
nyi lat ko zat csa to lá sá nak el mu lasz tá sa ese tén hi ány pót lás ra
nincs le he tõ ség. A nyi lat ko zat (2. szá mú mel lék let) csa to lá sa
nél kül a pá lyá zat ér vény te len, fi gye lem mel a köz pén zek bõl
nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi
CLXXXI. tör vény 14. §-ára. A hi ány pót lás ha tár ide je a
 hiánypótlásra tör té nõ fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
nyol ca dik nap. A hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ el mu lasz -
tá sa a pá lyá zó nak a pá lyá zat el bí rá lá sá ból való ki zá rá sát
ered mé nye zi. A Kül ügy mi nisz té ri um az ered mény rõl a dön -
tés tõl szá mí tott 15 mun ka na pon be lül írás ban ér te sí ti a pá lyá -
zót. A Kül ügy mi nisz té ri um a nyer tes pá lyá zók kal a tá mo ga -
tás fel té te le i rõl szerzõdésben állapodik meg.

A Kül ügy mi nisz té ri um fenn tart ja a jo got arra, hogy a
pá lyá zó ál tal igé nyelt összeg nél ke ve sebb tá mo ga tást

nyújt son, va la mint elõ leg igény lé se ese tén a pá lyá zót ab -
ban ne ré sze sít se.

8. Egyéb ren del ke zé sek

Egyéb, a pá lyá za ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a vo nat ko zó jog sza bá lyok, így kü lö nö sen a Pol gá ri
Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény, az ál lam -
ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény, a köz pén -
zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007.
évi CLXXXI. tör vény, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé -
rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a
Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak szabályairól szóló 1/2008. 
(III. 21.) KüM rendelet rendelkezései az irányadók.

A pá lyá za ti fel hí vás és mel lék le tei a Külügyminiszté -
rium in ter ne tes hon lap já ról (www. ku lugy mi nisz te ri -
um.hu) letölthetõk.

Kül ügy mi nisz té ri um

1. szá mú mel lék let

Pá lyá zói nyi lat ko zat

Alul írott ……………………......................……… mint a ………………………. pá lyá zó kép vi se lõ je ki je len tem, hogy:

 1. A pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók, do ku men tá ci ók tel jes kö rû ek, va ló di ak és hi te le sek.

 2.  A pá lyá zó nak az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men tar to zá sa nincs, vagy arra az il le té kes adó ha tó ság
fi ze té si könnyí tést (rész let fi ze tés, fi ze té si ha lasz tás) en ge dé lye zett.

 3. A pá lyá zó ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) le vo ná sá ra vagy vissza igény lé sé re jo go sult/nem jo go sult.*

 4. A pá lyá zó hoz zá já rul, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból az adó szá mát (adó azo no sí tó je lét), tár sa -
da lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét, tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a Ma gyar Ál lam kincs tár, il let ve a Kül -
ügy mi nisz té ri um fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok tel je sí té se, il le tõ leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és
össze gé nek meg is me ré sé hez.

 5. A pá lyá zó nem áll meg szün te té sé re irá nyu ló, jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rás alatt.

 6. A pá lyá zó hoz zá já rul – az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 15/A. §-ában
fog lal tak kal össz hang ban – az ada tai fel hasz ná lá sá hoz.

 7.  A pá lyá zó nak az ál lam ház tar tás al rend sze ré bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere dõ le járt és ki nem egyen lí tett tar to zá sa
nincs.

 8. A pá lyá zó a je len pá lyá zat tár gyá nak vo nat ko zá sá ban más pá lyá za ton részt vett/nem vett részt*, il let ve más ál la mi és
egyéb tá mo ga tást igény be vesz/nem vesz igény be.*

 9. A pá lyá zó a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak a Kül ügy mi nisz té ri um,
va la mint jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez hoz zá já rul.

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó
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10. A pá lyá zó fel ha tal maz za a Kül ügy mi nisz té ri u mot a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról szó ló 1/2008. (III. 21.) KüM ren de let 11. §-ában fog lalt ada tok nyil ván tar -
tá sá ra.

11. A pá lyá zó meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok az Áht. 15. § (7) és (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nye i nek.

12. A pá lyá zó hoz zá já rul az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 83. § (2) be -
kez dés j) pont já ban meg ha tá ro zott hoz zá fé ré si le he tõ ség biz to sí tá sá hoz.

13. A pá lyá zó fel ha tal maz za a Kül ügy mi nisz té ri u mot azon na li be sze dé si el já rás al kal ma zá sá ra.

Kelt: …………………, 2008. ……..……

………………………....................…………….
(a pá lyá zó kép vi se lõ jé nek cég sze rû alá írá sa)

2. szá mú mel lék let

Nyi lat ko zat

Alul írott …………….............……. mint a ………………………..pá lyá zó kép vi se lõ je, a pá lyá zó kép vi se le té ben el jár -
va, a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tör vény)
14. §-ában fog lal tak sze rint nyi lat ko zom ar ról, hogy: 

1. Az aláb bi ak ban meg je lölt pá lyá zó nem esik a Tör vény 6. §-ában fog lalt kor lá to zás alá.

   A pá lyá zó neve: .............................................................................................................................................................
   A pá lyá zó szék he lye: ....................................................................................................................................................
   A pá lyá zó kép vi se lõ jé nek neve: ....................................................................................................................................
   A pá lyá zó nyil ván tar tás ba vé te li ok ira tá nak szá ma: .....................................................................................................
   A nyil ván tar tás ba vevõ szerv meg ne ve zé se: .................................................................................................................

2. A pá lyá zó Tör vény sze rin ti érin tett sé ge [8. § (1) be kez dés], össze fér he tet len sé ge nem áll fenn/fenn áll.*

3. A Tör vény sze rin ti érin tett ség, össze fér he tet len ség fenn ál lá sa ese tén az ezek alap já ul szol gá ló kö rül mé nyek le írá sa,
amellyel egy ide jû leg a pá lyá zó kez de mé nye zi ezek nek a kö rül mé nyek nek a hon la pon tör té nõ köz zé té te lét a Tör vény
8. § (1) be kez dé se és a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény vég -
re haj tá sá ról szó ló 67/2008. (III. 29.) Korm. ren de let 3. § (5) be kez dé se alap ján: 

4. A Tör vény sze rin ti érin tett ség, össze fér he tet len ség fenn ál lá sa ese tén a pá lyá zó a Tör vény ren del ke zé se i nek ele get tett 
érin tett sé gé vel kap cso lat ban, il let ve össze fér he tet len sé ge meg szün te té se ér de ké ben.

Kelt: ………………………., …….. év ……………………….. hó ….. nap

………………………………............................………
(a pá lyá zó kép vi se lõ jé nek cég sze rû alá írá sa)

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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3. szá mú mel lék let

 PÁLYÁZATI ÛRLAP   

a Ma gyar Köz tár sa ság
Kül ügy mi nisz té ri u má nak az at lan ti
gon do la tot nép sze rû sí tõ ci vil
szer ve ze tek ré szé re ad ha tó
tá mo ga tá sok igény be vé te lé hez

1. A pá lyá zó neve/cég ne ve 

2. A pá lyá zó címe/szék he lye
(elekt ro ni kus, pos tai, te le fon- 
és fax szám)

3. A pá lyá zó adó szá ma 

4. A pá lyá zó szám la ve ze tõ
 pénz in té ze te

5. A pá lyá zó szám la szá ma 
(aho vá a meg ítélt tá mo ga tás
össze ge utal ha tó)

6. Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge 

7. Sa ját for rás 

8. Egyéb tá mo ga tás  
(for rás és összeg) 

9. A pá lyá zó éves prog ram já nak
rö vid is mer te té se, össz költ ség -
ve té se és eb bõl a mû kö dé si ki -
adá sok ter ve zett össze ge



A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
p á l y á z a t i   f e l h í v á s a

a NATO Kommunikációs Stratégiához kapcsolódó
támogatások igénybevételére

A Kül ügy mi nisz té ri um a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet -
nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -
nak sza bá lya i ról  szóló 1/2008. (III. 21.) KüM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 23.  § (1) be kez dés d) pont ja
alap ján pá lyá za tot hir det olyan ci vil szer ve ze tek szá má ra,
ame lyek nek cél ja elõ se gí te ni az Észak-at lan ti Szer zõ dés
Szer ve ze té nek az eu ró pai és a glo bá lis biz ton ság po li ti ka
ala kí tá sá ban, nap ja ink ban ját szott sze re pé vel kap cso la tos
is me re tek szé les körû ter jesz té sét és ez zel is erõ sí te ni ha -
zánk NA TO-tag sá gá nak tár sa dal mi tá mo ga tott sá gát.

A Kül ügy mi nisz té ri um 2008-ban azo kat a pá lyá za to kat
kí ván ja tá mo gat ni, me lyek az aláb bi té mák va la me lyi ké -
nek fel dol go zá sát vál lal ják:

1. A NATO he lye és sze re pe a tran szat lan ti kap cso la -
tok ala kí tá sá ban, kü lö nös te kin tet tel a bu ka res ti csúcs ta lál -
ko zó dön té se i re;

2. A NATO és az EU sze rep vál la lá sa Af ga nisz tán ban, kü -
lö nös te kin tet tel a ma gyar ve ze té sû PRT te vé keny sé gé re;

3. A NATO, ezen be lül Ma gyar or szág sze rep vál la lá sa
a Bal ká non, kü lö nös te kin tet tel Szer bia, Mon te neg ró és
Bosz nia-Her ceg ovi na in teg rá ci ós tö rek vé se i re;

4. NATO–EU együtt mû kö dés, kü lö nös te kin tet tel a két 
szer ve zet egy ide jû ko szo vói és af ga nisz tá ni sze re pé re;

5. A NATO és Orosz or szág vi szo nya.

1. A pá lyá zók köre:

Pá lyá za tot nyújt hat nak be a Ren de let 3.  § b) pont já ban
meg ha tá ro zott ma gyar or szá gi szék he lyû ci vil szer ve ze tek, 
ame lyek a pá lyá zat cél ja i nak meg fe le lõ prog ra mok, ren -
dez vé nyek szer ve zé sé vel, ki ad vá nyok meg je len te té sé vel
vagy más, a tö meg tá jé koz ta tás ra al kal mas for má ban kí -
ván ják a NA TO-ra és ha zánk NATO tag sá gá ra vo nat ko zó
is me re te ket ter jesz te ni.

2. A pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás:

2.1. A pá lyá zó ál tal igé nyel he tõ tá mo ga tás leg na gyobb
össze ge 3 mil lió fo rint le het. Az igé nyelt tá mo ga tás nak a
pá lyá zó tel je sít mé nyé vel ará nyos nak kell len nie.

2.2. A pá lyá zó nak a meg pá lyá zott összeg leg alább
10%-át sa ját for rás ból kell biz to sí ta nia. Sa ját for rás a tá -
mo ga tan dó te vé keny ség meg va ló sí tá sá hoz a pá lyá zó ál tal
pénz ben biz to sí tott for rás. Nem te kint he tõ sa ját for rás nak
az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl nyúj tott tá mo ga tás, ki -
vé ve az ál lam ház tar tás al rend sze re i be tar to zó pá lyá zó
költ ség ve té si szerv nek, il let ve ezen költ ség ve té si szerv
fel ügye le ti szer vé nek költ ség ve té sé ben az adott cél ra elõ -
irány zott össze get.

3. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás azon pá lyá zó ré szé re:

a) aki sa ját for rás sal nem ren del ke zik, ki vé ve, ha az
igé nyelt tá mo ga tás össze ge az 500  000 fo rin tot nem ha lad -
ja meg,

b) aki az igé nyé ben va lót lan vagy meg té vesz tõ ada to -
kat szol gál ta tott,

c) aki ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um mal kö tött bár -
mely szer zõ dés ben fog lalt fel té te le ket fel ró ha tó an meg -
szeg te,

d) aki meg szün te té sé re irá nyu ló el já rás alatt áll,
e) aki nek az ál lam ház tar tás bár mely al rend sze ré vel szem -

ben le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett tar to zá sa van,
f) aki nem fe lel meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la -

tok az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 
15.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye i nek,

g) aki nek le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett köz tar -
to zá sa van,

h) aki nem fe lel meg a je len pá lyá za ti fel hí vás ban fog -
lalt fel té te lek bár me lyi ké nek, il let ve az egyéb vo nat ko zó
jog sza bá lyi fel té te lek bár me lyi ké nek, így kü lö nö sen a
köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról  szóló
2007. évi CLXXXI. tör vény ren del ke zé se i nek.

4. A pá lyá zat tar tal mi ele mei:

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá zó ne vét, szék he lyét, te le fon- és te le fax szá -

mát, va la mint elekt ro ni kus el ér he tõ sé gét,
b) a pá lyá zó adó szá mát,
c) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt jog cí mek alap ján

igé nyel he tõ tá mo ga tás ból meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé -
keny sé gek, fel ada tok rész le tes is mer te té sét,

d) a meg va ló sí tás hoz igé nyelt tá mo ga tás össze gét, a
rész le te zett költ ség ve té si ter vet (eb ben kü lön sze re pel tet ni 
kell az áfa össze gét és a sa ját for rás mér té két),

e) a meg va ló sí tás és fi nan szí ro zás idõ be ni üte me zé sét.

5. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

a) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást hi te les má so lat ban
a pá lyá zó bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé rõl,

b) a pá lyá zó kép vi se lõ jé nek köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
alá írá si cím pél dá nyát vagy ügy véd ál tal el len jegy zett alá -
írás min tá ját,

c) ere de ti ben a pá lyá zó bank szám lá ját ve ze tõ hi tel in té -
zet 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát – a pon tos szám la -
szám meg je lö lé sé vel – a pá lyá zó bank szám lá já nak ve ze té -
sé rõl, fi ze tõ ké pes sé gé rõl,

d) a pá lyá zó lé te sí tõ ok ira tá ról ké szí tett egy sze rû má so -
la tot,

e) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást az ál la mi és ön kor -
mány za ti adó ha tó ság tól, va la mint a vám ha tó ság tól ar ról,
hogy köz tar to zá sa (adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to -
zás) nem áll fenn, az zal, hogy 500 000 fo rin tot meg nem
ha la dó tá mo ga tá si összeg ese tén az iga zo lás a pá lyá zó cég -
sze rû en alá írt nyi lat ko za tá val is he lyet te sít he tõ,
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f) pá lyá zói nyi lat ko za tot a sa ját for rás meg lé té rõl; a sa -
ját for rást bank szám la ki vo nat tal, szer zõ dés sel vagy hi tel -
ígér vén nyel iga zol ni kell,

g) ha a pá lyá zó a pá lyá zat tár gyá nak vo nat ko zá sá ban
más pá lyá za ton részt vett, il let ve más ál la mi és egyéb tá -
mo ga tást vesz igény be, ezek re az ada tok ra vo nat ko zó nyi -
lat ko za tát,

h) a pá lyá zó kép vi se lõ je ál tal cég sze rû en alá írt, je len pá -
lyá za ti fel hí vás 1. szá mú mel lék le té ben fog lalt nyi lat ko za tát,

i) a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá -
ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény 14.  §-ában meg ha tá -
ro zott nyi lat ko za tot, amely je len pá lyá za ti fel hí vás 2. szá -
mú mel lék le tét ké pe zi,

j) a pá lyá zó ál tal ki töl tött, je len pá lyá za ti fel hí vás
3. szá mú mel lék le té ben fog lalt pá lyá za ti ûr la pot.

6. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja, he lye és ha tár nap ja:

A pá lyá za tok be ér ke zé se fo lya ma tos, a Kül ügy mi nisz -
té ri um ba ér ke zé sé nek vég sõ ha tár nap ja: 2008. má jus 23.

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban az aláb bi cím re kér jük
be nyúj ta ni:

Kül ügy mi nisz té ri um, Biz ton ság po li ti kai és Non-pro li -
fe rá ci ós Fõ osz tály, „NA TO-kom mu ni ká ci ós pá lyá zat”,
1027 Bu da pest, Bem rkp. 47.

7. A pá lyá za tok el bí rá lá sa:

A pá lyá za to kat mun ka bi zott ság bí rál ja el, és a kö te le -
zett ség vál la lás ra jo go sult hoz za meg a dön tést. A pá lyá za -
tok hi á nyos be nyúj tá sa ese tén a Kül ügy mi nisz té ri um egy
al ka lom mal a pá lyá zót – a je len pá lyá za ti fel hí vás 5. pont -
já ban meg ha tá ro zot tak vo nat ko zá sá ban – hi ány pót lás ra
hív ja fel, az zal, hogy a je len pá lyá za ti fel hí vás 2. szá mú
mel lék le té ben fog lalt nyi lat ko zat csa to lá sá nak el mu lasz tá -

sa ese tén hi ány pót lás ra nincs le he tõ ség. A nyi lat ko zat
(2. szá mú mel lék let) csa to lá sa nél kül a pá lyá zat ér vény te -
len, fi gye lem mel a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át -
lát ha tó sá gá ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény 14.  §-ára. 
A hi ány pót lás ha tár ide je a hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyol ca dik nap. A hi ány pót lás ra
biz to sí tott ha tár idõ el mu lasz tá sa a pá lyá zó nak a pá lyá zat
el bí rá lá sá ból való ki zá rá sát ered mé nye zi. A Kül ügy mi -
nisz té ri um az ered mény rõl a dön tés tõl szá mí tott 15 mun -
ka na pon be lül írás ban ér te sí ti a pá lyá zót. Azt a pá lyá za tot,
amely nek prog ram ja a be adá si ha tár idõ elõtt kez dõ dött, il -
let ve fe je zõ dött be, a bí rá ló bi zott ság ér dem ben nem vizs -
gál ja. A Kül ügy mi nisz té ri um a nyer tes pá lyá zók kal a tá -
mo ga tás fel té te le i rõl szer zõ dés ben ál la po dik meg.

A Kül ügy mi nisz té ri um fenn tart ja a jo got arra, hogy a pá -
lyá zó ál tal igé nyelt összeg nél ke ve sebb tá mo ga tást nyújt son.

8. Egyéb ren del ke zé sek:

Egyéb, a pá lyá za ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a vo nat ko zó jog sza bá lyok, így kü lö nö sen a Pol gá ri
Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény, az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény, a köz pén -
zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról  szóló 2007.
évi CLXXXI. tör vény, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé -
rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a
Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 1/2008. 
(III. 21.) KüM ren de let ren del ke zé sei az irány adók.

A pá lyá za ti fel hí vás és mel lék le tei a Külügyminiszté -
rium in ter ne tes hon lap já ról (www. ku lugy mi nisz te ri -
um.hu) le tölt he tõk.

Kül ügy mi nisz té ri um

1. számú melléklet

Pályázói nyilatkozat

Alul írott ............................................................, mint a .................................... pá lyá zó kép vi se lõ je ki je len tem, hogy:

 1. A pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók, do ku men tá ci ók tel jes kö rû ek, va ló di ak és hi te le sek.

 2. A pá lyá zó nak az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men tar to zá sa nincs, vagy arra az ille té kes adó ha tó ság fi -
ze té si könnyí tést (rész let fi ze tés, fi ze té si ha lasz tás) en ge dé lye zett.

 3. A pá lyá zó ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) le vo ná sá ra vagy vissza igény lé sé re jo go sult/nem jo go sult.*

 4. A pá lyá zó hoz zá já rul, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból az adó szá mát (adó azo no sí tó je lét), tár sa -
da lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét, tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a Ma gyar Ál lam kincs tár, il let ve a Kül -
ügy mi nisz té ri um fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok tel je sí té se, il le tõ leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és
össze gé nek meg is me ré sé hez.

 5. A pá lyá zó nem áll meg szün te té sé re irá nyu ló, jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rás alatt.

 6. A pá lyá zó hoz zá já rul – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 15/A.  §-ában
fog lal tak kal össz hang ban – az ada tai fel hasz ná lá sá hoz.

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó



 7. A pá lyá zó nak az ál lam ház tar tás al rend sze ré bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere dõ le járt és ki nem egyen lí tett tar to zá sa nincs.

 8. A pá lyá zó a meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé keny ség, fel adat vo nat ko zá sá ban más pá lyá za ton részt vett/nem vett részt*,
il let ve más ál la mi és egyéb tá mo ga tást igény be vesz/nem vesz igény be.*

 9. A pá lyá zó a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak a Kül ügy mi nisz té ri um,
va la mint jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez hoz zá já rul.

10. A pá lyá zó fel ha tal maz za a Kül ügy mi nisz té ri u mot a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za -
tok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 1/2008. (III. 21.) KüM ren de let 11.  §-ában fog lalt ada tok nyil ván tar tá sá ra.

11. A pá lyá zó meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok az Áht. 15.  § (7) és (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nye i nek.

12. A pá lyá zó hoz zá já rul az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 83.  § (2) be -
kez dés j) pont já ban meg ha tá ro zott hoz zá fé ré si le he tõ ség biz to sí tá sá hoz.

13. A pá lyá zó fel ha tal maz za a Kül ügy mi nisz té ri u mot azon na li be sze dé si el já rás al kal ma zá sá ra.

Kelt: ....................., 2008. ..................................

........................................................................
a pá lyá zó kép vi se lõ jé nek cég sze rû alá írá sa

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.

2. számú melléklet

Nyilatkozat
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény 14.  §-a alapján

Alul írott ...................... mint a ............................. pá lyá zó kép vi se lõ je, a pá lyá zó kép vi se le té ben el jár va, a köz pén zek -
bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tör vény) 14.  §-ában fog -
lal tak sze rint nyi lat ko zom ar ról, hogy:

1. Az aláb bi ak ban meg je lölt pá lyá zó nem esik a Tör vény 6.  §-ában fog lalt kor lá to zás alá.
   A pá lyá zó neve: ............................................................................................................................................................
   A pá lyá zó szék he lye: ...................................................................................................................................................
   A pá lyá zó kép vi se lõ jé nek neve: ...................................................................................................................................
   A pá lyá zó nyil ván tar tás ba vé te li ok ira tá nak szá ma: ....................................................................................................
   A nyil ván tar tás ba vevõ szerv meg ne ve zé se: ................................................................................................................

2. A pá lyá zó Tör vény sze rin ti érin tett sé ge [8.  § (1) be kez dés], össze fér he tet len sé ge nem áll fenn/fenn áll.*

3. A Tör vény sze rin ti érin tett ség, össze fér he tet len ség fenn ál lá sa ese tén az ezek alap já ul szol gá ló kö rül mé nyek le írá sa,
amellyel egy ide jû leg a pá lyá zó kez de mé nye zi ezek nek a kö rül mé nyek nek a hon la pon tör té nõ köz zé té te lét a Tör vény
8.  § (1) be kez dé se és a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. ren de let 3.  § (5) be kez dé se alap ján:

4. A Tör vény sze rin ti érin tett ség, össze fér he tet len ség fenn ál lá sa ese tén a pá lyá zó a Tör vény ren del ke zé se i nek ele get tett 
érin tett sé gé vel kap cso lat ban, il let ve össze fér he tet len sé ge meg szün te té se ér de ké ben.

Kelt: ............................, 2008. ............................. hó ..... nap

.....................................................................
a pá lyá zó kép vi se lõ jé nek cég sze rû alá írá sa

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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3. számú melléklet

 PÁLYÁZATI ÛRLAP   

a Ma gyar Köz tár sa ság
Kül ügy mi nisz té ri u má nak a NATO
Kom mu ni ká ci ós Stra té gi á hoz
kap cso ló dó tá mo ga tá sok
igény be vé te lé hez

1. A pá lyá zat el ne ve zé se

2. A pá lyá zó neve/cég ne ve

3. A pá lyá zó címe/szék he lye
(elekt ro ni kus, pos tai, te le fon- 
és fax szám)

4. A pá lyá zó adó szá ma

5. A pá lyá zó szám la ve ze tõ pénz in -
té ze te

6. A pá lyá zó szám la szá ma

7. Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge

8. Sa ját for rás

9. Egyéb tá mo ga tás 
(for rás és összeg)

10. A pro jekt tí pu sa 
(cikk, ki ad vány, ve tél ke dõ, 
film stb.)

11. A pro jekt kez dé sé nek 
és be fe je zé sé nek idõ pont ja

12. A pro jekt rö vid is mer te té se
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Az SZDSZ – a Ma gyar Li be rá lis Párt el szá mo lá sa
 a Bu da pest  XI. ke rü let 15. szá mú vá lasz tó ke rü le ti idõ kö zi or szág gyû lé si kép vi se lõ -vá lasz tás ra

for dí tott be vé te le i rõl és ki adá sa i ról

Je lölt  1 fõ

Be vé tel 876 ezer Ft

Sa ját for rás 876 ezer Ft

Ki adás 876 ezer Ft

Anyag jel le gû rá for dí tá sok 876 ezer Ft

Dr. Ho ru czi Csa ba s. k.,
szer ve ze ti igaz ga tó

A Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(3300 Eger, Szövetkezet út 6.)

h i r d e t m é n y e

A He ves Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga a föld ren de zõ és föld ki adó bi -
zott sá gok ról  szóló 1993. évi II. törvény 4/B.  § (5) bekezdése  alapján

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart az Eger sza lók–Dem jén Pin ce szö vet ke zet (meg szûnt) hasz ná la tá ban lévõ, rész arány-föld tu laj do nú föl dek kiadása
céljából.

A sor so lás he lye:  Eger, Szö vet ke zet u. 6., Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság 
 Tanácskozó ter me

A sor so lás ide je: 2008. má jus 14., 10.00 óra.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: az Eger sza lók–Dem jén Pin ce szö vet ke zet (meg szûnt) gaz dál ko dá si te rü le tén
még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek. 

Sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Dem jén

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

Összes 
AK ér ték

Sor so lan dó 
AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zá sok

058/7 szán tó 0,5823 2,04 2,04

080 szán tó 0,3673 1,29 1,29

0165/12 szõ lõ 0,0507 1,76 1,76

0168/3 szõ lõ 0,6556 22,81 13,27

0168/26 szõ lõ 1,7224 59,94 32,59

0168/28 szõ lõ 1,7280 60,13 25,83

0168/30 szõ lõ 1,1805 41,08 22,62
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Te le pü lés: Eger

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

Összes 
AK ér ték

Sor so lan dó 
AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zá sok

0965/11 gyep (le ge lõ) 2,8619 20,03 20,03

0965/12 szán tó 0,2681 2,98 0,11

0967/11 szán tó 34,2046 379,67 1,99

0967/16 gyep (le ge lõ) 5,4493 38,15 38,15

24713/1 kert 0,1699 1,48 1,48

Te le pü lés: Eger sza lók

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

Összes 
AK ér ték

Sor so lan dó 
AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zá sok

042/67 gyep (le ge lõ) 0,0574 0,10 0,10

042/95 gyep (le ge lõ) 0,0911 0,15 0,15

0181/9 gyep (le ge lõ) 0,0500 0,18 0,18

0181/10 gyep (le ge lõ) 0,0500 0,18 0,18

0212/8 gyep (le ge lõ) 1,0838 3,79 0,58

0246/31 szán tó 84,8902 576,57 2,34

0251/10 gyep (le ge lõ) 19,2846 66,57 2,95

0251/11 gyep (le ge lõ) 1,1566 6,01 6,01

0251/12 gyep (le ge lõ) 0,1932 0,68 0,68

0251/14 szán tó 2,7517 14,99 2,82

Te le pü lés: Eger szó lát

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

Összes 
AK ér ték

Sor so lan dó 
AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zá sok

801/12 szõ lõ 0,1106 2,50 2,50

803 szõ lõ 0,3866 8,74 8,74

810/2 szõ lõ 0,0924 2,09 2,09

811/1 szõ lõ 0,0715 1,62 1,62

813 szõ lõ 0,2401 5,43 5,43

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

Több rész arány-tu laj do nos egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész le tek re vo nat ko zó
 csere-megállapodásokat a Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság figye lembe ve szi. Az egyez sé gen ala pu ló kö zös igényt a sor so -
lás kez de té ig a hely szí nen, a cse rét – amely csak a tu laj don ba ad ha tó föld rész le tek re vo nat ko zik – a sor so lást kö ve tõ
15 na pon belül lehet a Földmûvelésügyi Igazgatósághoz írásban benyújtani.

A sor so lás a hely ben szo ká sos mó don is meg hir de tés re ke rül.
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A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt rész arány-tu laj do nos sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal
képviseltetheti magát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti, vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán be -
lül a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz (1024 Bu da pest, Ke le ti Ká roly u. 24.) cím zett, de a He ves Me gyei Me -
zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.) benyújtott kifogást
nyújthat be.

Sza bó Jó zsef s. k.,
fõ igaz ga tó
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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 el-
ren del te, 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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 lapot .................  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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

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

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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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 Köz löny Lap- és Könyvki 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 Köz löny Lap- és Könyvki 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 Köz löny Lap- és Könyvki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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.
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