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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi XXXVI.
tör vény

a termõföldrõl  szóló
1994. évi LV. tör vény módosításáról*

1.  § A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
(a továb biak ban: Tft.) 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„4.  § (1) E fe je zet al kal ma zá sa szem pont já ból tu laj don -
szer zés nek kell te kin te ni a ter mõ föld tu laj don jo gá nak
– ide ért ve a rész arány ként meg ha tá ro zott tu laj dont is –
bár mi lyen jog cí men (szer zés mó don) tör té nõ meg szer zé -
sét, ki vé ve a tör vényes örök lés sel, az el bir tok lás sal, rá épí -
tés sel, ki sa já tí tás sal és a kár pót lá si célú ár ve rés so rán tör -
té nõ tu laj don szer zést.

(2) Ter mõ föld tu laj don jo gát cse re jog cí mén ak kor le het
meg sze rez ni, ha a cse re szer zõ dés ben a fe lek ter mõ föld tu -
laj don jo gá nak köl csö nös át ru há zá sá ra vál lal nak kö te le -
zett sé get, és

a) a cse re tár gyát ké pe zõ egyik föld rész let az azt meg -
szer zõ cse re part ner nek már a tu laj do ná ban álló föld rész le -
té vel azo nos te le pü lé sen fek szik, vagy

b) a cse re part ne rek egyi ké nek be je len tett la kó he lye
azon a te le pü lé sen van, amely te le pü lés köz igaz ga tá si te -
rü le tén fek szik a cse re cí mén ál ta la meg szer zen dõ föld -
rész let.

(3) Ter mõ föld tu laj don jo gát aján dé ko zás jog cí mén – a
6.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl – kö ze li hoz zá tar to -
zók [Ptk. 685.  § b) pont], to váb bá köz ala pít vány, ön kor -
mány zat és a Ma gyar Ál lam ja vá ra le het át ru ház ni.”

2.  § E tör vény a ki hir de tést kö ve tõ má so dik hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba.

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.

2008. évi XXXVII.
tör vény

a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek
az adó zó ren del ke zé se szerinti fel hasz ná lá sá ról szó ló

1996. évi CXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról*

1. § (1) A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé -
nek az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló
1996. évi CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjftv.) 7. §-a
a kö vet ke zõ (5)–(6) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a
je len le gi (5)–(10) be kez dés szá mo zá sa (7)–(12) be kez dés -
re mó do sul:

„(5) A be val lást elekt ro ni kus úton tel je sí tõ adó zó szá -
má ra az adó ha tó ság a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó
rend szer ben, elekt ro ni kus úton ad tá jé koz ta tást a nyi lat ko -
zat ban fog lalt ren del ke zés tel je sí té sé nek meg tör tén té rõl,
me lyet a 6. § (1) be kez dé sé ben és a 6. § (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott át uta lást kö ve tõ 15 na pon be lül kell tel je sí -
te ni. A köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend sze ren ke -
resz tül tör té nõ tá jé koz ta tás té nyé rõl az adó zó elekt ro ni kus
le vél ben is ér te sí tést kap.

(6) Amennyi ben a be val lást nem elekt ro ni kus úton tel je -
sí tõ adó zó is igény li az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott,
elekt ro ni kus úton tör té nõ tá jé koz ta tást, er rõl a szán dé ká ról 
az adó ha tó ság hon lap ján e cél ra rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon a nyi lat ko zat évé nek szep tem ber 30. nap -
já ig nyi lat koz hat. Az ezen nyi lat ko zat ban fog lal tak alap -
ján az adó ha tó ság a nyi lat ko za tot meg kül dõ adó zó ré szé re
az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tást biz to sít ja,
fel té ve, hogy az adó zó a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó
rend szer hasz ná la tá hoz szük sé ges egye di azo no sí tó val és
tit kos jel szó val ren del ke zik.”

(2) Az Szjftv. – e § (1) be kez dé sé vel 7. § (7) be kez dés rõl 
(9) be kez dés re át szá mo zott – be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ked vez mé nye zett fenn tar tá sá val, mû kö dé sé vel kap -
cso la tos költ sé gek – a 6. § (3) be kez dés sze rin ti tar ta lé ko -
lás ese tén, be le ért ve a tar ta lé ko lást kö ve tõ évek ben fel me -
rült, ilyen jel le gû költ sé ge ket is – együt tes össze ge az
éven te ki utalt költ ség ve té si tá mo ga tás har minc szá za lé kát
nem ha lad hat ja meg.”

2. § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

(2) Az Szjftv. e tör vénnyel meg ál la pí tott ren del ke zé se it
elsõ al ka lom mal a 2008. adó év re be nyúj tott ren del ke zõ
nyi lat ko za tok ese té ben kell al kal maz ni.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Szjftv. 5. § (6) be kez dé sé nek b) pont já ban a „6. §

(5) be kez dés utol só mon da tá ban meg ha tá ro zott” szö veg -
rész he lyé be a „6. § (5) be kez dés utol só mon da tá ban, to -
váb bá a  7. § (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott” szö veg rész
lép; 

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.
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b) az Szjftv. 6. § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá -
ban a „7. § (5) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „7. §
(7) be kez dé se” szö veg rész lép.

(4) E tör vény l. §-a, va la mint e § (3) be kez dé se a tör vény 
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 5. na pon ha tá lyát vesz ti.

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

2008. évi XXXVIII.
tör vény

a moz gó kép rõl szó ló
2004. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról*

1. § A moz gó kép rõl szó ló 2004. évi II. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Mktv.) 2. §-a a kö vet ke zõ 28–29. pont tal egé szül
ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„28. kul tu rá lis ér té ket mû fa ja alap ján lét re ho zó film -
alkotás: a já ték film, a kis já ték film, a kí sér le ti film, a do ku -
men tum film, a tu do má nyos is me ret ter jesz tõ film, az ani -
má ci ós film, a rö vid film, a TV-film és a TV-so ro zat;

29. köz vet len ma gyar film gyár tá si költ ség: a köz vet len
film gyár tá si költ sé gek azon cso port ja, amely Ma gyar or -
szá gon ke let kez tet adó kö te le zett sé get és meg fe lel a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.”

2. § (1) Az Mktv. 12. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy út tal a (4)–(7) be kez dés
szá mo zá sa (5)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek
cél já ra nyúj tott ál la mi tá mo ga tás fel sõ ha tá rá nak (ma xi má -
lis mér té ké nek) el éré se szem pont já ból a tá mo ga tó szer ve -
ze tek szá má tól füg get le nül va la mennyi moz gó kép szak mai 
ál la mi tá mo ga tást fi gye lem be kell ven ni. A film gyár -
tás-elõ ké szí té si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ film al ko tás ál la mi 
tá mo ga tá sát a 13. §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si ha tár
ki szá mí tá sa kor fi gye lem be kell ven ni.”

(2) Az Mktv. 12. §-a a kö vet ke zõ (9)–(10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) Az e tör vény sze rin ti köz ve tett ál la mi tá mo ga tás a
film al ko tás köz vet len film gyár tá si költ sé gé hez és a köz -
vet len ma gyar film gyár tá si költ sé gé hez iga zo dik. 

(10) A film al ko tás köz ve tett ál la mi tá mo ga tá sá nak alap -
ja a köz vet len film gyár tá si költ ség 100%-a, ha a film al ko -
tás köz vet len gyár tá si költ sé ge i nek leg alább 80%-a köz -
vet len ma gyar film gyár tá si költ ség nek mi nõ sül. Az ezt az
arányt el nem érõ film al ko tá sok ese tén a köz ve tett ál la mi
tá mo ga tás alap ja a köz vet len ma gyar film gyár tá si költ ség 
1,25-dal szor zott össze ge.”

3. § Az Mktv. a kö vet ke zõ 12/A–12/B. §-sal egé szül ki:
„12/A. § (1) Film gyár tás cél já ra az e tör vény sze rin ti

köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás ban csak olyan film al ko -
tás ré sze sül het, amely meg fe lel a 12/B. §-ban meg ha tá ro -
zott kul tu rá lis kö ve tel mé nyek nek.

(2) Film ter jesz tés cél já ra az e tör vény sze rin ti köz vet len
tá mo ga tás csak olyan film al ko tás sal össze füg gés ben ad ha -
tó, amely meg fe lel a 12/B. §-ban meg ha tá ro zott kul tu rá lis
kö ve tel mé nyek nek.  

12/B. § A film al ko tás ak kor fe le l meg a kul tu rá lis kö ve -
tel mé nyek nek, ha a kö vet ke zõ táb lá zat alap ján leg alább
16 pon tot ér el ak ként, hogy az a)–n) pontok kö zül leg -
alább négy ben pontot sze rez, és

a) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott eu ró pai film ko -
pro duk ci ó nak mi nõ sül, fel té ve, hogy a ko pro duk ció ma -
gyar rész vé tel lel ké szül,

vagy
b) leg alább 2 fel té telt tel je sít az a)–h) pontok kö zül:
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Kul tu rá lis tar ta lom Ad ha tó pont

a) a film al ko tás té má ja vagy az an nak alap já ul szol gá ló mû olyan tör té ne ten (ese mé nyen)
ala pul, amely ré sze a ma gyar vagy eu ró pai kul tú rá nak, il let ve tör té nel mi, mi to ló gi ai,
 vallási szem pont ból fon tos tör té net (ese mény) be mu ta tá sá val, il let ve fel dol go zá sá val
kap cso la tos;

1

b) a film al ko tás té má já ban vagy az an nak alap já ul szol gá ló mû ben olyan sze mé lyek vagy
ka rak te rek sze re pel nek, akik kap cso la to sak a ma gyar vagy az eu ró pai kul tú rá val, il let ve
a tör té ne lem mel, a tár sa da lom mal vagy a val lás sal való kap cso ló dá suk miatt meg ha tá ro -
zó ak;

1

c) a film al ko tás a ma gyar vagy az eu ró pai szo ká so kat és élet mó dot mu tat ja be vagy ezek
egyes ele me it nép sze rû sí ti;

1

d) a film al ko tás ma gyar vagy más eu ró pai hely szí nen, il let ve eh hez köt he tõ kul tu rá lis
 környezetben ját szó dik vagy képi meg je le ní té sé ben ma gyar vagy más eu ró pai te le pü lést
(vá rost, tá jat, táj egy sé get), il let ve jel leg ze tes ma gyar vagy eu ró pai kul tu rá lis mo tí vu mot
mu tat be;

1

e) a film al ko tás for ga tó köny ve vagy az an nak alap já ul szol gá ló mû egy iro dal mi mû fel dol -
go zá sán vagy va la mely más kul tu rá lis ér té ket hor do zó mû (kép zõ- vagy ipar mû vé sze ti
al ko tás, ze ne mû stb.) adap tá ci ó ján ala pul;

1

f) a film al ko tás té má já nak vagy az an nak alap já ul szol gá ló anyag nak a ma gyar vagy más
eu ró pai or szág tár sa dal ma szá má ra kul tu rá li san, szo ci o ló gi a i lag vagy po li ti kai szem -
pontból re le váns kér dés áll a kö zép pont já ban;

1

g) a film al ko tás va la mely fon tos ma gyar vagy eu ró pai ér té ket – kü lö nö sen a kul tu rá lis
 sokszínûséget, a kul tu rá lis ha gyo má nyok vagy a csa lád tisz te le tét, a szo li da ri tást, az
egyen jo gú sá got, a ki sebb ség vé del met, az em ber i jo go kat, a to le ran ci át, a környezet -
védelmet – tük röz vagy je le nít meg;

1

h) a film al ko tás a ma gyar vagy az eu ró pai kul tú ra és iden ti tás jobb meg is me ré sét szol gál ja. 1

Gyár tá si fel té te lek
i) a film al ko tás kul tu rá lis ér té ket mû fa ja alap ján lét re ho zó film al ko tás; 4
j) a film al ko tás aláb bi köz re mû kö dõi kö zött ma gyar vagy más EGT-ál lam pol gá ra talál -

ható, il let ve olyan nem EGT-ál lam pol gá ra, aki nem zet kö zi film fesz ti vá lon dí jat nyert
mint:

1 pont min den
2 tel je sí tett

 kategória után;
 legfeljebb 6 pont     ja) ren de zõ,

     jb) pro du cer,
     jc) ope ra tõr,
     jd) for ga tó könyv író,
     je) fõ- és mel lék sze rep lõk,
     jf) ze ne szer zõ,
     jg) lát vány ter ve zõ,
     jh) jel mez ter ve zõ,
     ji) vágó,
     jj) maszk mes ter,
     jk) fõ gyár tás ve ze tõ/gyár tás ve ze tõ vagy
     jl) utó mun ka gyár tás ve ze tõ (hang i/képi/di gi tá lis);
k) a film al ko tás vég sõ vál to za ta va la mely EGT-ál lam nyel vén ké szül; 4
l) a film al ko tás köz re mû kö dõi – a j) pont sze rint pontot szer zett köz re mû kö dõk ki vé te lé -

vel – leg alább 51%-ban va la mely EGT-ál lam pol gá rai, vagy olyan ko pro duk ci ó ról van
szó, amely nem mi nõ sül eu ró pai film ko pro duk ci ó nak;

4

m)  a for ga tá si hely szín Ma gyar or szá gon van; 3
n)  a film gyár tás-elõ ké szí tés vagy az utó mun ka vég zé sé nek he lye Ma gyar or szág.   3”
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4. § Az Mktv. 13. §-ának (1)–(6) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, a köz vet len 
és köz ve tett tá mo ga tás mér té ke bár mely film al ko tás ese tén 
a film al ko tás gyár tá si költ ség ve té sé nek, ko pro duk ci ós
film al ko tás ese tén a ma gyar hoz zá já ru lás ará nyá nak az
50%-áig ter jed het.

(2) A köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás mér té ke a mo zi -
be mu ta tás ra ké szült – já ték film, egész es tét be töl tõ do ku -
men tum film, nép sze rû tu do má nyos és ani má ci ós film mû -
faj ba tar to zó – ma gyar film al ko tás ese tén a film al ko tás
gyár tá si költ ség ve té sé nek, ma gyar rész vé te lû koproduk -
ciós film al ko tás ese tén a ma gyar hoz zá já ru lás ará nyá nak
a 90%-áig ter jed het, ha a film al ko tás gyár tá si költségve -
tése nem ha lad ja meg ma gyar film al ko tás ese tén a 237 mil -
lió fo rin tot, ma gyar rész vé te lû ko pro duk ci ós film al ko tás
ese tén a 467 mil lió fo rin tot.

(3) A köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás mér té ke ma gyar
film al ko tás ese tén a film al ko tás gyár tá si költ ség ve té sé nek, 
ma gyar rész vé te lû ko pro duk ci ós film al ko tás ese tén a ma -
gyar hoz zá já ru lás ará nyá nak a 90%-áig ter jed het, ha a
film al ko tást ere de ti leg ma gyar nyel ven gyárt ják, to váb bá
va ló szí nû sít he tõ, hogy a film al ko tás gyár tá si költségve -
tése a ter jesz tés va la mennyi for má já ból szár ma zó összes
be vé tel ré vén sem té rül meg. Ha a film al ko tás gyár tá si
költ ség ve té se a ter jesz tés so rán meg té rül, a gyár tá si költ -
ség ve tést meg ha la dó össze get a köz vet len tá mo ga tást
nyúj tó szer ve zet nek – több tá mo ga tó ese tén a tá mo ga tás
ará nyá ban – vissza kell fi zet ni.

(4) A köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás mér té ke do ku -
men tum film, ani má ci ós film, tu do má nyos is me ret ter jesz tõ 
film, kí sér le ti film vagy rö vid film mû faj ba tar to zó ma gyar
film al ko tás ese tén a film al ko tás gyár tá si költ ség ve té sé nek, 
ma gyar rész vé te lû ko pro duk ci ós film al ko tás ese tén a
 magyar hoz zá já ru lás ará nyá nak a 100%-áig ter jed het, ha a
kul tu rá lis sok szí nû ség hez hoz zá já ru ló film al ko tás el ké szí -
té sé hez szük sé ges for rás más mó don nem biz to sít ha tó. Ez
a sza bály a mo zi be mu ta tás ra ké szült já ték fil mek ese tén
nem al kal maz ha tó.

(5) A (2) bekez dés ben meg ha tá ro zott ér ték ha tár éven te
a) ma gyar film al ko tás ese tén a Köz pon ti Sta tisz ti kai

 Hivatal ál tal az elõ zõ nap tá ri évre köz zé tett ipar i ter me lõi
ár in dex mér té ké vel,

b) ma gyar rész vé te lû ko pro duk ci ós film al ko tás ese tén
– fi gye lem mel a ma gyar és a nem ma gyar köz re mû kö dés
ará nyá ra – az a) pont ban meg ha tá ro zott ár in dex és az eu ro -
zó na inf lá ci ó já nak mér té ké vel
nö vek szik. A mó do sí tott ér ték ha tá ro kat a költ ség ve té si
tör vény ál la pít ja meg.

(6) A (2) bekez dés ben meg ha tá ro zott ér ték ha tá rok meg -
íté lé se kor a film al ko tás sal kap cso la tos elsõ ál la mi tá mo ga -
tás ra vo nat ko zó ké re lem elõ ter jesz té se az irány adó, amely

a) köz vet len ál la mi tá mo ga tás ese tén a pá lyá za ti fel hí -
vás meg je le né sé nek vagy nem pá lyá zat alap ján nyúj tan dó
tá mo ga tás ese tén az egye di tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá -
sá nak,

b) köz ve tett ál la mi tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás
igény be vé te lé re vo nat ko zó jo go sult ság meg ál la pí tá sá val
kap cso la tos ké re lem be nyúj tá sá nak
az idõ pont ja.”

5. § Az Mktv. 14. §-ának (3) bekez dé se a kö vet ke zõ
i) pont tal egé szül ki:

[Nem ré sze sül het köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás ban:]
„i) va la mely EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ

jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
gaz da sá gi tár sa ság, amely leg ké sõbb az ál la mi tá mo ga tás
fo lyó sí tás kor nem ren del ke zik ma gyar or szá gi te lep -
hellyel.”

6. § Az Mktv. 28. §-ának (1) bekez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Nyil ván tar tás ba vé te lét a ma gyar ál lam pol gár, il let -
ve a kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás
jo gá val ren del ke zõ sze mély, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén vagy va la mely EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ
jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
gaz da sá gi tár sa ság kér he ti, ha köz vet len vagy köz ve tett
 állami tá mo ga tást kí ván igény be ven ni.”

7. § Az Mktv. 31. §-ának (3) bekez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A moz gó kép szak mai ha tó ság a film elõ ál lí tó ké rel -
mé re iga zol ja a film al ko tás gyár tá si költ ség ve té sén be lül
a köz vet len film gyár tá si és a köz vet len ma gyar filmgyár -
tási költ sé gek össze gét. A tá mo ga tá si iga zo lás ki adá sa kor
el len õr zi a 13. §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si ará nyok
be tar tá sát, és azok túl lé pé se ese tén a jog el le ne sen ki fi ze -
tett tá mo ga tá si több le tet a tá mo ga tá si iga zo lás ban meg -
határozott összeg bõl le von ja.”

8. § Az Mktv. 37. §-ának (1) bekez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg

a) a moz gó kép szak mai ha tó ság el já rá sá nak rész le tes
sza bá lya it,

b) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
a köz vet len film gyár tá si és a köz vet len ma gyar filmgyár -
tási költ ség re vo nat ko zó rész le tes fel té te le ket és a 19. §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si
díj mér té két, va la mint

c) a nem film gyár tás ra vo nat ko zó moz gó kép szak mai
te vé keny sé gek ál la mi tá mo ga tá sá nak egyes sza bá lya it.”

9. § (1) E tör vény az Eu ró pai Bi zott ság – ma gyar film tá -
mo ga tá si rend szer re vo nat ko zó – jó vá ha gyó ha tá ro za tá nak 
meg ho za ta lát kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

(2) A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter az Eu ró pai Bi zott ság
ha tá ro za ta meg ho za ta la idõ pont ját – an nak is mert té vá lá -
sát kö ve tõ en ha la dék ta la nul – a Ma gyar Köz löny ben köz -
zé tett egye di ha tá ro zat tal ál la pít ja meg.
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10. § (1) E tör vény ren del ke zé se it – a (2) és a (4) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – a ha tály ba lé pé sét
 követõen in dult ügyek ben kell al kal maz ni.

(2) E tör vény ren del ke zé se it a 2007. de cem ber 31-ét
 követõen in dult, az e tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat -
ban lévõ mind azon tá mo ga tá si ügy ben al kal maz ni kell,
ahol a dön tést azért nem le he tett meg hoz ni, mert a tá mo ga -
tás az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 87. cik ke
alap ján til tott ál la mi tá mo ga tás nak mi nõ sült vol na.

(3) Az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sá ban az ügy in du lá -
sá nak szem pont já ból a köz vet len ál la mi tá mo ga tás ese tén
a pá lyá za ti fel hí vás meg je le né sé nek vagy az egye di tá mo -
ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak, köz ve tett ál la mi tá mo ga tás
ese tén a tá mo ga tás igény be vé te lé re vo nat ko zó jo go sult ság 
meg ál la pí tá sá val kap cso la tos ké re lem be nyúj tá sá nak idõ -
pont ja az irány adó.

(4) E tör vény 3. §-ának film ter jesz tés re vo nat ko zó ren -
del ke zé se it az Mktv. 29. § (3) be kez dé se sze rin ti nyil ván -
tar tás ba e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en vett film al ko -
tá sok kal össze füg gõ film ter jesz té si tá mo ga tá sok ra kell
 alkalmazni.

11. § (1) A tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról szó ló
1996. évi LXXXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tao. tv.)
4. §-ának 36. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„36. moz gó kép szak mai ha tó ság ál tal ki adott tá mo ga tá si 

iga zo lás: olyan ok irat, ame lyet a moz gó kép szak mai ha tó -
ság a moz gó kép rõl szó ló 2004. évi II. tör vény (a továb -
biakban: Mktv.) 2. § 23. pont ja sze rin ti meg ren de lés re
 készült film al ko tás vagy az Mktv. 2. § 24. pont ja sze rin ti
nem meg ren de lés re ké szült film al ko tás tá mo ga tó ja ré szé re 
ál lít ki, és amely tar tal maz za a tá mo ga tást nyúj tó adó zó
meg ne ve zé sét, szék he lyét, adó szá mát, il let ve a ked vez -
mény re jo go sí tó tá mo ga tás össze gét. A moz gó kép szak mai 
ha tó ság ál tal egy film al ko tás hoz ki adott, ked vez mény re
jo go sí tó tá mo ga tá si iga zo lá sok össz ér té ke nem ha lad hat ja
meg a moz gó kép szak mai ha tó ság ál tal jó vá ha gyott köz -
vet len film gyár tá si költ ség Mktv. 12. § (10) bekez dé sé ben
meg ha tá ro zott ré szé nek 20 szá za lé kát, az zal, hogy nem
 állítható ki iga zo lás, ha a film al ko tás az Mktv. ren del ke zé -
sei sze rint nem jo go sult köz ve tett ál la mi tá mo ga tás ra.”

(2) A Tao. tv. 8. §-a (1) bekez dé sé nek nf) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adó zás elõt ti ered ményt nö ve li az adó év ben vissza -
fi ze té si kö te le zett ség nél kül adott tá mo ga tás, jut ta tás, vég -
le ge sen át adott pénz esz köz és té rí tés nél kül át adott esz köz
könyv sze rin ti ér té ke (ki vé ve az ál ta lá nos for gal mi adó ról
szó ló tör vény sze rin ti áru min tát), az át ve võ ál tal meg nem
té rí tett ál ta lá nos for gal mi adó, va la mint az adó zó ál tal
 átvállalt kö te le zett ség nek az adó évi adó zás elõt ti ered -
mény ter hé re el szá molt össze ge, az adó év ben té rí tés nél kül 
nyúj tott szol gál ta tás be ke rü lé si ér té ke, fi gye lem mel a
(4) be kez dés ben fog lal tak ra, ki vé ve, ha]

„nf) az adó zó a tá mo ga tást film al ko tás hoz jut tat ta, a
moz gó kép szak mai ha tó ság ál tal a ré szé re ki adott tá mo ga -

tá si iga zo lás ban sze rep lõ össze gig, fel té ve, hogy a film al -
ko tás az Mktv. ren del ke zé sei sze rint jo go sult köz ve tett
 állami tá mo ga tás ra,”

(3) A Tao. tv. 22. §-ának (3) bekez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Nem ér vé nye sít he tõ az (1) bekez dés sze rin ti adó -
ked vez mény, ha a film al ko tás az Mktv. ren del ke zé sei sze -
rint nem jo go sult köz ve tett ál la mi tá mo ga tás ra.”

12. § (1) E tör vény 1–8. §-a, 11. §-a és 12. §-ának
(1) bekez dé se e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 8. na pon
ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény 2010. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti. 

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

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
163/2008. (VI. 24.) Korm.

rendelete

a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés
ösztönzésérõl szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet

módosításáról

A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza -
ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás
ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2006. évi XCVIII. tör vény
77. § (1) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ál -
la pí tott fel adat kör ében el jár va a Kor mány a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1. §

A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés ösz tön zé sé -
rõl szó ló 17/2007. (II. 13.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 2. § (1) be kez dés h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[2. § (1) E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„h) rend sze res el té rés: amennyi ben leg alább há rom

egy mást kö ve tõ hó nap ban a ki vál tott vé nyek alap ján az
 orvosra ki szá mí tott BSúly na gyobb, mint 50%;”

2. §

Az R. 6. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6. § (1) Amennyi ben az or szá gos át lag tól való el té ré -

sek (el té rés) or vos ál tal fel írt és a be te gek ál tal ki vál tott
mennyi ség gel sú lyo zott át la ga rend sze re sen na gyobb,
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mint 50 (BSúly na gyobb, mint 50%), az OEP/MEP té te les
hely szí ni el len õr zést tart.

(2) In téz mé nyek ese té ben a hely szí ni el len õr zés azon
or vo sok gyógy szer ren de lé sé nek el len õr zé sé re ter jed ki,
akik BSú lya ön ál ló an az 50%-ot meg ha lad ta.”

3. §

Az R. 8/A. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8/A. § Az e ren de let 6. §-ában fog lalt ren del ke zé se ket

a 2008. jú ni us 30-át kö ve tõ en ki vál tott vé nyek ese té ben
kell al kal maz ni.”

4. §

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

(2) Az R.
a) 2. § (1) be kez dés i) pont ja és 3. §-a ha tá lyát vesz ti,
b) 7. § (1) be kez dé sé ben az „OEP” szö veg rész he lyé be

az „OEP/MEP” szö veg lép.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30. na pon
 hatályát vesz ti.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

78/2008. (VI. 24.) FVM
ren de le te

az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
nem ter me lõ me zõ gaz da sá gi be ru há zá sok hoz

nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló
33/2008. (III. 27.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

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

1. §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
nem ter me lõ me zõ gaz da sá gi be ru há zá sok hoz nyúj tan dó

tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló 33/2008. (III. 27.) 
FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 5. § (4) be kez dé se
a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

(Tá mo ga tás igény be vé te lé re nem jo go sult)
„d) az a gaz dál ko dó, aki a Kör nye zet és Ener gia Ope ra -

tív Prog ram
da) KEOP – 3.1.2 kód szá mú, „Élõ hely vé de lem, -hely -

re ál lí tás, vo na las lé te sít mé nyek ter mé szet ká ro sí tó ha tá sá -
nak mér sék lé se két for du lós pá lyá za tos konst ruk ció ke re té -
ben meg va ló sí tan dó pro jek tek tá mo ga tá sa” pá lyá zat, vagy

db) a KEOP – 3.2.1 kód szá mú „Élõ hely-meg õr zõ me zõ- 
és er dõ gaz dál ko dás inf ra struk tu rá lis fej lesz té se” tá mo ga -
tá si konst ruk ció ke re té ben tá mo ga tást nyert.”

2. §

Az R. 16. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tá si ké rel met éven te már ci us 1. és már -
cius 31. kö zött le het be nyúj ta ni az zal, hogy a 3. § (1) be -
kez dés b) pont já nak bc) al pont já ban, il let ve bd) al pont já -
ban sze rep lõ in téz ke dé sek ese té ben csak 2009. év ben le het 
tá mo ga tá si ké rel met be nyúj ta ni.”

3. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon ha tá -
lyát vesz ti.

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

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

79/2008. (VI. 24.) FVM
ren de le te

a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok és ter me lõi
szer ve ze tek nem ze ti sza bá lyo zá sá ról szó ló

19/2008. (II. 19.) FVM ren de let,
va la mint  a ter me lõi cso por tok ról szó ló

81/2004. (V. 4.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi
XVII. tör vény 81. § (3) be kez dés a) pont já ban, va la mint az 
ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szó ló 1997. évi CXIV. tör -
vény 10. § (2) be kez dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
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alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vidékfejlesz tési mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem:

1. §

A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok és ter me lõi
szer ve ze tek nem ze ti sza bá lyo zá sá ról szó ló 19/2008.
(II. 19.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. § (1) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ez a ren de let a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer -
ve zé sé nek lét re ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi
ter mé kek re vo nat ko zó egye di ren del ke zé sek rõl szó ló
1234/2007/EK ren de let (az egy sé ges kö zös pi ac szer ve zés -
rõl szó ló ren de let) mó do sí tá sá ról szó ló, 2007. ok tó ber 22-i
1234/2007/EK ta ná csi ren de let (a to váb bi ak ban: ta ná csi
ren de let), va la mint a gyü mölcs- és zöld ség ága zat ban a
2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rende -
letre vo nat ko zó vég re haj tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
szó ló, 2007. de cem ber 21-i 1580/2007/EK bi zott sá gi ren -
de let (a to váb bi ak ban: bi zott sá gi ren de let) al kal ma zá sá hoz 
szük sé ges egyes nem ze ti sza bá lyo kat ál la pít ja meg.”

2. §

Az R. 2. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port: a ta ná csi ren de -

let 125e. cik ke sze rint,
b) ter me lõi szer ve zet: a ta ná csi ren de let 122. cik ke sze -

rint a gyü mölcs- és zöld ség ága zat azon me zõ gaz da sá gi
ter me lõ i nek vo nat ko zá sá ban, akik az érin tett ága zat ba tar -
to zó egy vagy több ter mé ket, és/vagy ki zá ró lag fel dol go -
zás ra szánt ilyen ter mé ket ter mesz te nek,

c) ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sa: a ta ná csi ren de let
125c. cik ke sze rint,

d) le ány vál la lat: a bi zott sá gi ren de let 21. cikk (1) be -
kez dés b) pont ja sze rint, ide ért ve azo kat a vál la la to kat is,
ame lyek ben egy vagy több zöld ség-gyü mölcs ter me lõi
cso port ren del ke zik ré sze se dés sel és ame lyek hoz zá já rul -
nak a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port cél ki tû zé se i nek
meg va ló su lá sá hoz,

e) mû kö dé si alap: a ta ná csi ren de let 103b. cik ke sze rint,
f) mû kö dé si prog ram: a ta ná csi ren de let 103c. cik ke

 szerint,
g) Nem ze ti Stra té gia: a ta ná csi ren de let 103f. cikk

(2) be kez dé se sze rint,
h) rész le ges mû kö dé si prog ram: a bi zott sá gi ren de let

63. cik ke sze rint,
i) pi ac ról való ki vo nás: a bi zott sá gi ren de let 76. cik ke

sze rint,
j) in gye nes szét osz tás: a ta ná csi ren de let 103d. cikk

(4) be kez dé se sze rint,

k) be nem ta ka rí tás: a bi zott sá gi ren de let 85. cikk (2) be -
kez dé se sze rint,

l) pro mó ció és kom mu ni ká ció a vál ság meg elõ zés és
-kezelé s ér de ké ben: a bi zott sá gi ren de let 87. cik ke sze rint
ér ten dõ ek.”

3. §

Az R 5. §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Az ér té ke sí tett ter mék ér té ké re vo nat ko zó mi ni -

mum fel té tel szem pont já ból az el há rít ha tat lan kül sõ ok
(vis ma i or) miatt el szen ve dett, iga zolt ár be vé tel-ki esés
mér té ke fi gye lem be ve he tõ.”

4. §

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

„(2) A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port lé te sí tõ ok -
ira tá nak meg kell fe lel nie a ta ná csi ren de let 125a. cikk
(1)–(3) be kez dé se i nek.”

5. §

Az R. 9. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(4) Nem ter me lõ ta gok vo nat ko zá sá ban biz to sí ta ni kell 
a ta ná csi ren de let 122. cikk a) (iii) és b) pont já nak, va la -
mint a 125a. cikk (3) be kez dé se c) pont já nak való meg fe le -
lést.”

6. §

Az R. 11. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Amennyi ben az egyes zöld ség-gyü mölcs ter me lõi

cso por tok vagy ter me lõi szer ve ze tek egye sü lé sé re az
(1) be kez dés sze rint nincs le he tõ ség, a gaz da sá gi tár sa ság -
ként mû kö dõ zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port, il let ve
ter me lõi szer ve zet és a szö vet ke ze ti for má ban mû kö dõ
zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port, il let ve ter me lõi szer -
ve zet egy más sal szer zõ dést köt het, amely ben vál lal ják,
hogy a szer zõ dés lét re jöt té nek nap ján az át adó zöldség-
 gyümölcs ter me lõi cso port ban, il let ve ter me lõi szer ve zet -
ben nyil ván tar tott ta gok leg alább ki lenc ven szá za lé ka iga -
zol tan tag sá gi vi szonyt lé te sít az át ve võ zöld ség-gyü mölcs 
ter me lõi cso port ban vagy ter me lõi szer ve zet ben. Meg ál la -
pod nak to váb bá ar ról, hogy a zöldség- gyümölcs ter me lõi
cso port, il let ve ter me lõi szer ve zet stá tu szá ból ere dõ jo go -
sult sá go kat az át adó zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port,
il let ve ter me lõi szer ve zet át en ge di, a kö te le zett sé ge ket
 pedig az át ve võ át vál lal ja, kü lö nös te kin tet tel a tá mo ga tá -
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sok ból ere dõ kö te le zett sé gek re. A szer zõ dés lét re jöt té hez
szük sé ges a mi nisz ter jó vá ha gyá sa.”

7. §

(1) Az R. 13. § (1) be kez dés h) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az el is me rés irán ti ké re lem hez, il let ve az el is me ré si
terv hez az aláb bi ok ira to kat kell két pél dány ban csa tol ni:]

„h) ter me lõi szer ve zet ként tör té nõ el is me rés hez a ké rel -
me zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy ké pes elõ se gí te ni a ta ná csi
ren de let sze rin ti kör nye zet ba rát el já rá sok al kal ma zá sát,
biz to sí ta ni a ta gok ál tal meg ter melt áru be gyûj té sét, tá ro lá -
sát, cso ma go lá sát és ér té ke sí té sét – ide ért ve a ta ná csi ren -
de let 113. és 113a. cik ke i ben a zöld ség és gyü mölcs fé lék
te kin te té ben meg ha tá ro zott for gal ma zá si mi nõ ség szab vá -
nyok nak való meg fe le lést –, to váb bá te vé keny sé gük meg -
fe le lõ ke res ke del mi és költ ség ve té si ügy vi te lét;”

(2) Az R. 13. § (1) be kez dés j) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[Az el is me rés irán ti ké re lem hez, il let ve az el is me ré si
terv hez az aláb bi ok ira to kat kell két pél dány ban csa tol ni:]

„j) a ta ná csi ren de let 125k. cik ke sze rint el is mert szak -
ma kö zi szer ve zet el is me ré si ké re lem re vo nat ko zó, az el is -
me rést tá mo ga tó vagy el uta sí tó szak ér tõi vé le mé nyét.”

8. §

(1) Az R. 14. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port a 4. §-nak
meg fe le lõ egy sé ges szer ke zet ben egy ere de ti és négy, az
ere de ti vel meg egye zõ má so la ti pél dány ban kér he ti a
 miniszter ál tal el fo ga dott el is me ré si terv és az ab ban sze -
rep lõ in téz ke dé sek, be ru há zá sok mó do sí tá sát. Fo lya mat -
ban lévõ vég re haj tá si sza kasz te kin te té ben ké rel met leg ké -
sõbb har minc nap pal az éves vagy fél éves sza kasz be fe je -
zé se elõtt le het be nyúj ta ni. A ké re lem a fen ti e ken túl elekt -
ro ni kus úton is be nyújt ha tó. A ké re lem nek kü lön össze -
fog la lót kell tar tal maz nia a mó do sí tá sok be mu ta tá sá ról,
 indokolásáról és a mó do sí tá sok ha tá sá ról az el is me ré si
terv vég re haj tá sá ra, va la mint az el is me ré si fel té te lek nek
való meg fe le lés re. A ké re lem el fo ga dá sá ról az in do kok
mér le ge lé sét kö ve tõ en a mi nisz ter – szük ség sze rint az
 általa ala kí tott szak ér tõi bi zott ság be vo ná sá val – dönt.
A mó do sí tott in téz ke dé sek, be ru há zá sok vég re haj tá sa a
mi nisz ter jó vá ha gyá sát kö ve tõ en az el is me ré si idõ szak nak 
meg fe le lõ éves vagy fél éves sza ka szok ban tör tén het.”

(2) Az R. 14. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Ha egy zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port egy
 termelõi szer ve zet be ol vad be és a ter me lõi szer ve zet
 továbbra is tel je sí ti a ta ná csi ren de let ben fog lalt el is me ré si

fel té te le ket, ak kor a bi zott sá gi ren de let 118. cik ké nek
(2) be kez dé sé ben hi vat ko zott szank ció a jog utód szer ve zet 
te kin te té ben nem al kal maz ha tó. A lét re jött szer ve zet a
 bizottsági ren de let 50. cik ké nek (4) be kez dé sé re fi gye lem -
mel a bi zott sá gi ren de let 45. cikk (4) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rint igé nyel he ti a ta ná csi ren de let 103a. cik ke
sze rin ti tá mo ga tást.”

9. §

(1) Az R. 16. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A mû kö dé si prog ra mok nak tar tal maz ni uk kell ket -
tõ vagy több, a ta ná csi ren de let 103c. cikk (3) be kez dé sé -
nek meg fe le lõ kör nye zet vé del mi in téz ke dést, vagy a mû -
kö dé si prog ra mok ki adá sa i nak leg alább 10%-át kör nye -
zet vé del mi in téz ke dé sek re kell for dí ta ni.”

(2) Az R. 16. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A ter me lõi szer ve zet egy ere de ti és négy, az ere de -
ti vel meg egye zõ má so la ti pél dány ban be nyúj tott – az
 elfogadott mû kö dé si prog ram mal egy sé ges szer ke zet be
fog lalt – ké re lem mel kér he ti a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott
mû kö dé si prog ram és az ab ban sze rep lõ in téz ke dé sek,
 illetve a mû kö dé si alap év köz ben tör té nõ, il let ve a kö vet -
ke zõ évre vo nat ko zó mó do sí tá sát. A mû kö dé si alap nagy -
sá ga év köz ben tör té nõ mó do sí tás ered mé nye kép pen nem
csök ken het az ere de ti leg jó vá ha gyott mér ték há rom ne gye -
de alá. A ké re lem nek kü lön össze fog la lót kell tar tal maz nia 
a mó do sí tá sok be mu ta tá sá ról, in do ko lá sá ról és a mó do sí -
tá sok ha tá sá ról a mû kö dé si prog ram ban meg fo gal ma zott
cél ki tû zé sek meg va ló su lá sá ra. A ké re lem el fo ga dá sá ról
a mi nisz ter – szük ség sze rint az ál ta la ala kí tott szak ér tõi
bi zott ság be vo ná sá val – har minc na pon be lül dönt. A mó -
do sí tott in téz ke dé sek vég re haj tá sa a mi nisz ter jó vá ha gyá -
sát kö ve tõ en tör tén het.”

10. §

Az R. 17. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A ta ná csi ren de let 103c. cik ké nek (2) bekezdé -
sében fel so rolt vál ság meg elõ zé si és -ke ze lé si esz kö zök
kö zül a ter me lõi szer ve ze tek a pro mó ció és kommuniká -
ciót, a kép zést, a pi ac ról való áru ki vo nást és a be nem ta ka -
rí tást al kal maz hat ják.”

11. §

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

„(2) A pi ac ról ki vont árut a ta ná csi ren de let 103d. cikk
(4) be kez dé sé nek a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott ren del -
te té sek nek meg fe le lõ en le het fel hasz nál ni.”
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12. §

(1) Az R. 24. § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(8) A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok lét re jöt té -
nek ösz tön zé se és ad mi niszt ra tív mû kö dé sük elõ se gí té se
ér de ké ben a ta ná csi ren de let 103a. cikk (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott nem ze ti tá mo ga tás nyújt ha tó.
Az el is me ré si terv ben sze rep lõ te vé keny sé gek hez nyújt -
ható – a ta ná csi ren de let 103. cikk (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott – nem ze ti tá mo ga tás mér té ke
leg alább öt szá za lék, de leg fel jebb hu szon öt szá za lék
 lehet. A te vé keny ség meg va ló sí tá sá nak ér té ket olyan
arány ban le het fi gye lem be ven ni, ami lyen mér té kig az el -
is me ré si fel té te lek nek való meg fe le lést szol gál ja.”

(2) Az R. 24. § (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(10) Az MVH a ta ná csi ren de let 103a. cik ké nek (1) be -
kez dé se, va la mint 103d. cik ké nek al kal ma zá sa so rán
 beérkezett tá mo ga tá si igé nyek rõl ké szí tett össze sí tõt, va la -
mint a meg ho zott ha tá ro za to kat a mi nisz té ri um nak is meg -
kül di.”

13. §

(1) Az R. 27. § (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Fi gye lem mel a ta ná csi ren de let 55. cik ké nek (2) be -
kez dé sé re, a gyü mölcs- és zöld ség pi ac kö zös szer ve zé sé -
rõl szó ló, 1996. ok tó ber 28-i 2200/1996/EK ta ná csi ren de -
let 11. cik ke alap ján vég le ge sen el is mert ter me lõi értéke -
sítõ szer ve ze te ket e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl a ta ná csi
ren de let 125b. cik ke sze rint ter me lõi szer ve ze tek nek kell
 tekinteni.

(4) Fi gye lem mel a ta ná csi ren de let 55. cik ké nek (4) be -
kez dé sé re, a 2200/1996/EK ta ná csi ren de let 14. cik ke
alap ján elõ ze te sen el is mert ter me lõi ér té ke sí tõ szerveze -
teket e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl a ta ná csi ren de let
125e. cik ké nek meg fe le lõ zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso -
por tok nak kell te kin te ni.”

(2) Az R. 27. § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt el is mert zöld -
ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok ese té ben az 5. § (6) be -
kez dé sé ben hi vat ko zott sza bály za tot a ta ná csi ren de let
125b. cik ke sze rin ti el is me rés iránt be nyúj tott ké re lem mel
együtt kell be nyúj ta ni.”

(3) Az R. 27. §-a a kö vet ke zõ (10) és (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) A ter me lõi szer ve ze tek ál tal 2008-ban vég re haj -
tott – e ren de let ben sza bá lyo zot tak nak meg fe le lõ – a pi ac -
ról való áru ki vo nás sal kap cso la tos, pro mó ci ó ra, kom mu -
ni ká ci ó ra, il let ve kép zés re vo nat ko zó egy vagy több vál -
ság meg elõ zé si és -ke ze lé si in téz ke dés kap csán fel me rült

ki adá sok ak kor is tá mo gat ha tó ak, ha a mû kö dé si prog ra -
mot még nem mó do sí tot ták oly mó don, hogy az a kér dé ses
in téz ke dé se ket is tar tal maz za.

(11) A meg lé võ prog ram ban sze rep lõ in téz ke dés 16. §
(6) be kez dé se sze rin ti mó do sí tá sá nak fe dez nie kell a
2008-ban, még a mó do sí tás el fo ga dá sát meg elõ zõ en vég -
re haj tott mû ve le tek kap csán fel me rült ki adá so kat.”

14. §

Az R. 28. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„28. § Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek

vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:
a) a Ta nács 2200/1996/EK ren de le te (1996. ok tó -

ber 28.) a gyü mölcs- és zöld ség pi ac kö zös szer ve zé sé rõl,
b) a Ta nács 1182/2007/EK ren de le te (2007. szep tem -

ber 26.) a gyü mölcs- és zöld ség ága zat te kin te té ben kü lön -
le ges sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról, a 2001/112/EK és a
2001/113/EK irány elv, va la mint a 827/68/EGK, a
2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az
1782/2003/EK és a 318/2006/EK ren de let mó do sí tá sá ról,
to váb bá a 2202/96/EK ren de let ha tá lyon kí vül helyezé -
sérõl,

c) a Ta nács 1234/2007/EK ren de le te (2007. ok tó -
ber 22.) a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét -
re ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re
vo nat ko zó egye di ren del ke zé sek rõl („az egy sé ges kö zös
pi ac szer ve zés rõl szó ló ren de let”),

d) a Bi zott ság 1580/2007/EK ren de le te (2007. de cem -
ber 21.) a gyü mölcs- és zöld ség ága zat ban a 2200/96/EK,
a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK ren de let re vo nat ko zó
vég re haj tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.”

15. §

(1) Ez a ren de let – az 1–2. §-a, a 4–5. §-a, a 7. §-a, a 8. §
(2) be kez dé se, a 9–12. §-a, va la mint a 13. § (1)–(2) be kez -
dé se ki vé te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ 
ügyek re is al kal maz ni kell.

(2) E ren de let 1–2. §-a, 4–5. §-a, 7. §-a, 8. § (2) bekez -
dése, 9–12. §-a, va la mint 13. § (1)–(2) be kez dé se 2008. jú -
li us 1-jén lép ha tály ba és ez zel egy ide jû leg az R. 28. § a) és 
b) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let 1–14. §-a, 15. § (2) és (3) be kez dé se, va la -
mint 16. §-a 2008. jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let 2009. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

16. §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ter me lõi
cso por tok ról szó ló 81/2004. (V. 4.) FVM ren de let:
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a) 1. § f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)

„f) hi va tal: a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
 illetékes szer ve.”

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

„(3) A ter me lõi cso por tok ról szó ló 85/2002. (IX. 18.)
FVM ren de let sze rint ala kult, és elõ ze tes ál la mi el is me rést

nyert ter me lõi cso por tok az e ren de let ben köz zé tett fel té te -
lek tel je sí té se ese tén ál la mi el is me rést kér het nek.”

c) 3. szá mú mel lék let he lyé be e ren de let mel lék le te lép,

d) 1. § c) pont ja, va la mint 10. §-a és az azt meg elõ zõ
 alcím ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Mel lék let  a 79/2008. (VI. 24.) FVM ren de let hez

[3. szá mú mel lék let  a 81/2004 (V. 4.) FVM ren de let hez]

ADATLAP
a ter me lõi cso por tok el is me ré sé hez

Név: ............................................................................................................................

Gaz da sá gi for ma: ............................................................................................................................

Cím: ............................................................................................................................

Elekt ro ni kus cím: ............................................................................................................................

El nök/Ügy ve ze tõ neve: ............................................................................................................................

Te le fon és fax el ér he tõ sé ge: Tel.: .................................................... Fax: ....................................................

Az elõ ze tes el is me rés dá tu ma: ............................................................................................................................

Ter mék, ter mék cso port: ............................................................................................................................

A tárgy évet
meg elõ zõ év
tény ada tok

A tárgy évi terv
ada tok

 A tárgy évet
kö ve tõ év
terv ada tai

A tárgy évet kö ve tõ
má so dik év
terv ada tai

Ta gok szá ma

Eb bõl: Gaz da sá gi tár sa ság (db)

Rész jegy tõ ke, törzs tõ ke (E Ft)

Ter me lés (fel vá sár lás) ter mé ken ként

(Ter mék/ek, mér ték egy ség)

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

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

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

Összes ár be vé tel (E Ft)

Eb bõl: Tagi ter mék ár be vé te le (E Ft)

Be ru há zá si költ ség (E Ft)

Mû kö dé si költ ség hoz zá já ru lás (E Ft)

Ter ve zett tá mo ga tás (E Ft)

A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa (jog cí men ként be mu tat va):

 mû kö dés re

 be ru há zás ra

 for gó esz köz re

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

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



A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

80/2008. (VI. 24.) FVM
ren de le te

a ser tés ága zat ban igény be ve he tõ ál lat jó lé ti
tá mo ga tá sok fel té te le i rõl szó ló 

140/2007. (XI. 28.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi
XVII. tör vény 81. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem:

1. §

(1) A ser tés ága zat ban igény be ve he tõ ál lat jó lé ti tá mo -
ga tá sok fel té te le i rõl szó ló 140/2007. (XI. 28.) FVM ren de -
let (a to váb bi ak ban: R.) 2. § (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let alap ján tá mo ga tá si ké rel met nyújt hat be:
a) csõd-, fel szá mo lá si, adós ság ren de zé si vagy vég el szá -

mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé lyi -
ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság,

b) gaz dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze füg gés ben vég -
re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó,

c) vég re haj tá si el já rás alatt nem álló, a sze mé lyi jö ve de -
lem adó ról szó ló 1995. évi CXVII. tör vény sze rint me zõ -
gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vánnyal ren del ke zõ ter mé sze -
tes sze mély, ide ért ve a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
csa lá di gaz dál ko dót,
aki (amely) a tá mo ga tá si ala pot ké pe zõ ál la tok ne ve lé sét,
hiz la lá sát, ter me lé sét sa ját koc ká za tá ra vég zi, sa ját vagy
in teg rá to ri fi nan szí ro zás sal a vá gó ser tést köz vet le nül vagy 
köz vet ve vá gás ra, fel dol go zás ra vagy kül föl di ér té ke sí tés -
re, a te nyész sül dõt ha zai vagy kül föl di to vább te nyész tés re
adja át (a to váb bi ak ban: igény lõ).”

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

„(5) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell az egyes jog -
cí mek nél meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat, a ser tés ér té ke -
sí té sé rõl szó ló szám la, il let ve fel vá sár lá si jegy má so la tát
(sa ját vá gás ese tén a vá gás vég re haj tá sát iga zo ló bel sõ
 bizonylat má so la tát), a te nyész tés re ér té ke sí tett koca sül -
dõk ese té ben a te nyész tõ szer ve zet iga zo lá sát, a 2. § (2) be -
kez dés a) pont já ban fog lal tak vál la lá sá ról szó ló nyi lat ko -
za tot, to váb bá a te rü le ti leg il le té kes ál lat egész ség ügyi
 hatóságnak az ál lat-egész ség ügyi nyil ván tar tá si kö te le -
zett sé gek, va la mint az ál lat egész ség ügyi és ál lat vé del mi
sza bá lyok be tar tá sá ról szó ló, az érin tett te nyé szet 1. §
(5) be kez dés sze rin ti lét szá mát is tar tal ma zó iga zo lá sát.”

2. §

Az R. 3. § (4) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[(4) A ren de let mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem -
hez csa tol ni kell:]

„a) ter ve zõi jegy zék ben sze rep lõ szak em ber ál tal ké szí -
tett, az is tál lók mé re té re vo nat ko zó alap rajz má so la ti pél -
dá nyát, és”

3. §

(1) Az R. 7. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás -
ra, aki (amely) a vá gó ser tés ta kar má nyo zá sá hoz – a 2. szá -
mú mel lék let ben elõ írt do ku men tu mok kal iga zolt – ivó víz
mi nõ sé gû vi zet hasz nál.”

(2) Az R. 7. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) A ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si
ké re lem hez csa tol ni kell a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott do ku men tu mok va la me lyi két.”

4. §

(1) Az R. Mel lék le té nek 3. pont ja a kö vet ke zõ 3.8. al -
pont tal egé szül ki:

„3.8. Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel mem ben
sze rep lõ ál lat jó lé ti te vé keny sé ge ket a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sá tól szá mí tott leg alább öt éven át foly ta tom.”

(2) Az R. e ren de let mel lék le te sze rin ti 2. szá mú mel lék -
let tel egé szül ki, az zal, hogy az R. Mel lék le té nek elneve -
zése 1. szá mú mel lék let re vál to zik.

5. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a 2008. ja nu ár 1-je
utá ni idõ szak ra vo nat ko zó an be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel -
mek re kell al kal maz ni.

(2) Az R. 1. § (3) be kez dé sé ben „A tá mo ga tás
a)–g) pon tok sze rin ti bár mely te vé keny ség nek a 2. §
(1) be kez dé se sze rin ti igény lõ bir to ká ban lévõ va la mennyi 
vá gó ser tés re, te nyész ko ca sül dõ re vo nat koz ta tott folyta -
tása ese tén igé nyel he tõ.” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(3) Az R. 2. § (4) be kez dé sé ben, a 3. § (4) be kez dé sé -
ben, a 4. § (4) be kez dé sé ben, az 5. § (3) be kez dé sé ben,
a 6. § (4) be kez dé sé ben, a 8. § (4) be kez dé sé ben, va la mint
a 9. § (3) be kez dé sé ben sze rep lõ „mel lék le te” szö veg rész
he lyé be az „1. szá mú mel lék le te” szö veg rész lép.
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(4) E ren de let 2009. feb ru ár 16-án ha tá lyát vesz ti.

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

Mel lék let 
a 80/2008. (VI. 24.) FVM ren de let hez

[2. szá mú mel lék let 
a 140/2007. (XI. 28.) FVM ren de let hez]

A ta kar má nyo zás hoz hasz nált ita tó vi zet ivó víz minõ -
ségûnek kell te kin te ni, ha az igény lõ a tá mo ga tá si ké re -
lem hez csa tol ja:

a) az akk re di tált la bo ra tó ri um vizs gá la ti ered mé nyét ar -
ról, hogy az ita tás ra hasz nált víz az ivó víz mi nõ sé gi kö ve -
tel mé nye i rõl és az el len õr zés rend jé rõl szó ló 201/2001.
(X. 25.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té ben a víz nye -
ré si mód já tól füg gõ en meg ha tá ro zott ha tár ér té kek te kin te -
té ben meg fe lel az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i nek az
aláb bi pa ra mé te rek vo nat ko zá sá ban:

1. mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok: E. coli, te lep szám
22 °C-on;

2. ké mi ai vizs gá la tok: szín, szag, íz, nit rit, per man ga nát
in dex, ve ze tõ ké pes ség,
va la mint az igény lõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a víz nyerõ-
 hely meg fe le lõ en van ki ala kít va, biz to sít va ez zel az ita tó -
víz szennye zõ dé sé nek meg aka dá lyo zá sát, vagy

b) a víz szol gál ta tó írá sos nyi lat ko za tát ar ról, hogy az
 általa szol gál ta tott víz ivó víz mi nõ sé gû, ha a te le pen az
 állatok víz el lá tá sa ve ze té kes víz há ló zat ról tör té nik.

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

81/2008. (VI. 24.) FVM
ren de le te

a ba rom fi ága zat ban igény be ve he tõ ál lat jó lé ti
tá mo ga tá sok fel té te le i rõl szó ló

139/2007. (XI. 28.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi
XVII. tör vény 81. § (4) be kez dé sé ben ka pott felhatal -
mazás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem:

1. §

(1) A ba rom fi ága zat ban igény be ve he tõ ál lat jó lé ti
 támogatások fel té te le i rõl szó ló 139/2007. (XI. 28.) FVM
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. § (1) be kez dés b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„b) ba rom fi ál lo mány: egy ba rom fi te lep re leg fel jebb
14 na pos – puly ka és tyúk ál lo mány ese té ben leg fel jebb
28 na pos – ki ke lé si idõ szak alatt le te le pí tett azo nos fajú és
faj tá jú ba rom fi; több sza ka szú ne ve lé sû vagy hasz no sí tá sú
ál lo má nyo kat ugyan azon ál lo mány nak kell te kin te ni, még
a tar tá si hely meg vál to zá sa ese tén is;”

(2) Az R. 1. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal 
egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„d) ál lo mány azo no sí tó: a tar tá si he lyek, te nyé sze tek és
az ezek kel kap cso la tos egyes ada tok or szá gos nyil ván tar -
tá si rend sze ré rõl szó ló 119/2007. (X. 18.) FVM ren de let
2. § 15. pont já ban meg ha tá ro zott tar tá si hely Or szá gos
Adat bá zis ban sze rep lõ hét je gyû azo no sí tó kód ja.”

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

„(4) Az ál lat egy ség szá mí tás mód ját ba rom fi fa jon ként
és hasz no sí tá si irá nyon ként ál lat egye dek re vo nat ko zó an
az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za. Az ál lat egy ség ki szá mí -
tá sá nak alap ja a 3., a 6., va la mint a 7. §-ban meg ha tá ro zott
tá mo ga tá si jog cí mek nél a na pos ko ri le te le pí té si ál lat lét -
szám, há zi tyúk nál (BTO 0124101200 és 0124101310) az
át mi nõ sí tés ko ri ál lat lét szám, a 4. és az 5. §-ban meg ha tá ro -
zott tá mo ga tá si jog cí mek nél a vá gó híd ra le vá gás ra le adott
ál lat lét szám.”

(4) Az R. 1. § (5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek: 

„(5) E ren de let alap ján tá mo ga tás adott tá mo ga tá si
 évben az összes ba rom fi fé lé re leg fel jebb négy mil li árd
 forint össze gig nyújt ha tó. A tá mo ga tá si ke ret a 4. szá mú
mel lék let ben fog lal tak alap ján, fa jon ként és ter mé ken ként
el kü lö ní tett tá mo ga tá si pénz össze gek sze rint ke rül fel osz -
tás ra.

(6) A tá mo ga tást ba rom fi ál lo má nyon ként le het igé nyel -
ni. A tá mo ga tás csak va la mely ne ve lé si vagy hasz no sí tá si
sza kasz ban vagy az egyes sza ka szok ban jog cí mek sze rint
meg oszt va igé nyel he tõ. Amennyi ben adott tá mo ga tá si év -
ben a tá mo gat ha tó igény az egyes fa jok és ter mé kek ese té -
ben a 4. szá mú mel lék let sze rin ti, a fa jon ként és ter mé ken -
ként meg ha tá ro zott el kü lö ní tett tá mo ga tá si pénz össze get
meg ha lad ja, az el kü lö ní tett tá mo ga tá si pénz össze get meg -
ha la dó tá mo ga tá si ké rel me ket a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal (a to váb bi ak ban: MVH) – a Tv. 56. §
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal tak alap ján – eluta -
sítja.”
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2. §

(1) Az R. 2. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) E ren de let alap ján tá mo ga tá si ké rel met nyújt hat be:

a) csõd-, fel szá mo lá si, adós ság ren de zé si vagy vég el szá -
mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé lyi -
ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság,

b) gaz dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze füg gés ben vég -
re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó,

c) vég re haj tá si el já rás alatt nem álló, a sze mé lyi jö ve de -
lem adó ról szó ló 1995. évi CXVII. tör vény sze rint me zõ -
gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vánnyal ren del ke zõ ter mé sze -
tes sze mély, ide ért ve a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
csa lá di gaz dál ko dót, 

aki (amely) a tá mo ga tá si ala pot ké pe zõ ál la tok ne ve lé sét,
hiz la lá sát, há zi tyúk ese té ben a to jás ter me lé sét sa ját koc -
ká za tá ra vég zi, sa ját vagy in teg rá to ri fi nan szí ro zás sal a
 vágóbaromfit köz vet le nül vagy köz vet ve to vább tar tás ra
vagy vá gás ra, há zi tyúk nál a meg ter melt to jást kel te tés re
vagy for gal ma zás ra, il let ve fel dol go zás ra adja át (a to váb -
bi ak ban: igény lõ).”
 (2) Az R. 2. §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek: 

„(4) E ren de let sze rin ti tá mo ga tás ba rom fi ál lo má nyon -
ként és jog cí men ként egy al ka lom mal igé nyel he tõ a 2. szá -
mú mel lék let sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem nek az igény lõ
lak he lye, il let ve szék he lye sze rint il le té kes MVH me gyei
ki ren delt sé gé hez, sze mé lyes be nyúj tá sá val vagy pos tai
úton tör té nõ meg kül dé sé vel. A tá mo ga tá si ké rel met fo lya -
ma to san, de leg ké sõbb a tá mo ga tá si évet kö ve tõ év feb ru ár 
15. nap já ig le het be nyúj ta ni. 

(5) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell az egyes jog -
cí mek nél meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat, a 2. § (2) be -
kez dé sé nek a) pont já ban fog lal tak vál la lá sá ról szó ló nyi -
lat ko za tot, to váb bá a te rü le ti leg il le té kes ál lat egész ség -
ügyi ha tó ság nak az ál lat egész ség ügyi nyil ván tar tá si kö te -
le zett sé gek, va la mint az ál lat egész ség ügyi és ál lat vé del mi
sza bá lyok be tar tá sá ról szó ló iga zo lá sát.”

3. §

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

„(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás -
ra, aki vagy amely rend sze re sen, ba rom fi ál lo má nyon ként,
de leg alább nap tá ri ne gyed éven ként egy al ka lom mal
 ellenõrizteti az ál ta la fel hasz nált ba rom fi ne ve lõ-, puly ka
utó ne ve lés nél be fe je zõ, hí zott vi zi szár nyas nál hiz la ló
 keveréktakarmány nem kí vá na tos anyag tar tal mát, ezen
be lül a mi ko to xin tar tal mat.”

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

„(4) E ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si
ké re lem hez csa tol ni kell a vizs gá lat el vég zé sé re akk re di -
tált la bo ra tó ri um vo nat ko zó, a (3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ér ték re is ki ter je dõ iga zo lá sát. A la bo ra tó ri u mi vizs -
gá lat do ku men tu ma a ta kar mány gyár tó tól is be sze rez he tõ,
eb ben az eset ben a ta kar mány gyár tó nyi lat ko zik az igény -
lõ ál tal vá sá rolt ta kar mány mennyi sé gé rõl és a vá sár lás
idõ pont já ról.”

4. §

Az R. 6. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„(3) Az igény lõ ál tal hasz nált ba rom fi ne ve lõ-, há zi -
tyúk nál to jó-I, puly ka utó ne ve lés nél be fe je zõ, hí zott vi zi -
szár nyas nál hiz la ló ke ve rék ta kar mány ban az ál la ti fe hér je
ere de tû anya gok a la bor vizs gá la ti ki mu ta tá si ha tár ér té ket
nem ér he tik el. Az igény lõ kö te les ba rom fi ál lo má nyon -
ként, de leg alább nap tá ri ne gyed éven ként egy al ka lom mal
ilyen irá nyú vizs gá la tot vé gez tet ni akk re di tált laborató -
riumban, az ál lat ál lo mányt fel ügye lõ, ke ze lõ ál lat or vos
 által cél zot tan vett ta kar mány min tá ból. A la bo ra tó ri u mi
vizs gá lat do ku men tu ma a ta kar mány gyár tó tól is be sze rez -
he tõ, eb ben az eset ben a ta kar mány gyár tó nyi lat ko zik az
igény lõ ál tal vá sá rolt ta kar mány mennyi sé gé rõl és a vá sár -
lás idõ pont já ról.”

5. §

(1) A R. 7. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép: 

„(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult támoga -
tásra, aki (amely) a ba rom fi ál lo mány ta kar má nyo zá sá hoz
– a 3. szá mú mel lék let ben elõ írt do ku men tu mok kal iga -
zolt – ivó víz mi nõ sé gû vi zet hasz nál.”

(2) Az R. 7. § (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Az igény lõ nek az ál ta la a ta kar má nyo zás hoz hasz -
nált víz (1) be kez dés ben elõ írt fel té tel nek való meg fe le lé -
sét a tá mo ga tá si év ben leg alább egy al ka lom mal el len õriz -
tet nie kell ivó víz vizs gá lat ra akk re di tált la bo ra tó ri um mal.

(4) A ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si
ké re lem hez csa tol ni kell a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott do ku men tu mok va la me lyi két.”

6. §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja a kö vet ke zõ
3.8. al pont tal egé szül ki:

„3.8. Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel mem ben
sze rep lõ ál lat jó lé ti te vé keny sé ge ket a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sá tól szá mí tott leg alább öt éven át foly ta tom.”
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(2) Az R. az e ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le te sze rin ti
3. és 4. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

7. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it – az 1. § (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel – a 2008. ja nu ár 1-je utá ni
idõ szak ra vo nat ko zó an be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek re
kell al kal maz ni.

(2) Az R. 1. § (3) be kez dé sé ben „A tá mo ga tás az
a)–e) pon tok sze rin ti bár mely te vé keny ség nek a 2. §
(1) be kez dé se sze rin ti igény lõ bir to ká ban lévõ baromfi -
állományra vo nat koz ta tott foly ta tá sa ese tén igé nyel he tõ.”
szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(3) Az R. 2. § (2) be kez dés f) pont já ban „a Me zõ gaz da -
sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a to váb bi ak ban: MVH)”
szö veg rész he lyé be „az MVH” szö veg rész lép.

(4) Ez a ren de let 2009. feb ru ár 16-án ha tá lyát vesz ti.

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

1. szá mú mel lék let
a 81/2008. (VI. 24.) FVM ren de let hez

[3. szá mú mel lék let 
a 139/2007. (XI. 28.) FVM ren de let hez]

A ta kar má nyo zás hoz hasz nált ita tó vi zet ivó víz mi nõ sé -
gû nek kell te kin te ni, ha az igény lõ a tá mo ga tá si ké re lem -
hez csa tol ja:

a) az akk re di tált la bo ra tó ri um vizs gá la ti ered mé nyét
 arról, hogy az ita tás ra hasz nált víz az ivó víz mi nõ sé gi kö -
ve tel mé nye i rõl és az el len õr zés rend jé rõl szó ló 201/2001.
(X. 25.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té ben a víz nye -
ré si mód já tól füg gõ en meg ha tá ro zott ha tár ér té kek te kin te -
té ben meg fe lel az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i nek az
aláb bi pa ra mé te rek vo nat ko zá sá ban:

1. mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok: E. coli, te lep szám
22 °C-on,

2. ké mi ai vizs gá la tok: szín, szag, íz, nit rit, per man ga nát
in dex, ve ze tõ ké pes ség,
va la mint az igény lõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a víz nye rõ -
hely meg fe le lõ en van ki ala kít va, biz to sít va ez zel az ita tó -
víz szennye zõ dé sé nek meg aka dá lyo zá sát, vagy

b) ha a te le pen az ál la tok víz el lá tá sa ve ze té kes víz há ló -
zat ról tör té nik, a víz szol gál ta tó írá sos nyi lat ko za tát ar ról,
hogy az ál ta la szol gál ta tott víz ivó víz mi nõ sé gû.

2. szá mú mel lék let 
a 81/2008. (VI. 24.) FVM ren de let hez

[4. szá mú mel lék let 
a 139/2007. (XI. 28.) FVM ren de let hez]

BTO ter mék szám Ba rom fi meg ne ve zé se BTO sze rint

El kü lö ní tett
tá mo ga tá si
pénz összeg
(mil lió Ft)

0124101220 nö ven dék csir ke (vá gó csir ke) 1 900

0124101220
0124105022

sza bad tar tá sos csir ke és
gyön gyös

0124101200
0124101310

házi tyúk 250

0124102212 pe cse nye li ba

803

0124102220 nö ven dék liba 3 hó na pos és
idõ sebb

0124102222 fia tal liba 9 hét tõl 9 hó na pig
vá gás ra

0124102223 hí zott liba

0124104212 pe cse nye ka csa, leg fel jebb 
2 hó na pos in ten zív tar tás ban

0124104210 nö ven dék ka csa, 3 hó nap nál
fi a ta labb

0124104222 hí zott ka csa

0124103220 nö ven dék puly ka 3 hó na pos
és idõ sebb

1 047

Össze sen: 4 000

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
13/2008. (VI. 24.) IRM

ren de le te

az ügy vé dek, az al kal ma zott ügy vé dek,
az ügy véd je löl tek, a kül föl di jogi ta nács adók

és az eu ró pai kö zös sé gi jo gá szok igazolványáról

Az ügy vé dek rõl szó ló 1998. évi XI. tör vény
133/A. §-ának c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §-ának
h) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1. §

(1) A név jegy zé ket ve ze tõ te rü le ti ügy vé di ka ma ra (a to -
váb bi ak ban: te rü le ti ügy vé di ka ma ra) az ügy vé det, az
 alkalmazott ügy vé det, az ügy véd je löl tet, a kül föl di jogi
 tanácsadót és az eu ró pai kö zös sé gi jo gászt (a to váb bi ak -
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ban együtt: ügy véd) iga zol vánnyal lát ja el. Az iga zol vány
biz ton sá gi ok mány ként ke rül ki adás ra.

(2) Az iga zol vány egyéb, a sze mély azo nos ság igazo -
lására al kal mas ha tó sá gi iga zol vány fel mu ta tá sa nél kül is
ta nú sít ja a ben ne fog lalt ada to kat.

2. §

(1) Az iga zol vány tar tal maz za
a) az ügy véd
aa) ne vét,
ab) any ja ne vét,
ac) szü le té si he lyét és ide jét,
ad) szí nes arc ké pét;
b) an nak a te rü le ti ügy vé di ka ma rá nak a meg je lö lé sét,

ame lyik az ügy vé det név jegy zék be vet te;
c) az ügy véd ka ma rai nyil ván tar tá si szá mát;
d) az iga zol vány ok mány azo no sí tó ját.

(2) Az iga zol vány ban az (1) be kez dés ben meg je lölt ada -
to kon túl az ügy véd ese té ben fel tün te tés re ke rül az is, hogy 
az ügy vé di te vé keny sé get ügy véd ként vagy ügy vé di iro da
tag ja ként foly tat ja. Az utób bi eset ben az iga zol vány az
ügy vé di iro da ne vét is tar tal maz za.

(3) Az (1) be kez dés ben meg je lölt ada to kon túl az iga -
zol vány az al kal ma zott ügy véd és az ügy véd je lölt ese té ben 
az al kal ma zó ügy véd vagy ügy vé di iro da, a kül föl di jogi
ta nács adó ese té ben pe dig az együtt mû kö dõ ma gyar ügy -
vé di iro da meg je lö lé sét is tar tal maz za.

3. §

Az iga zol vány ér vény te len, ha
a) az ügy véd ka ma rai tag sá ga meg szû nik,
b) az al kal ma zott ügy vé det, a kül föl di jogi ta nács adót,

az eu ró pai kö zös sé gi jo gászt vagy az ügy véd je löl tet a te rü -
le ti ka ma ra a név jegy zé ké bõl tör li,

c) az ügy véd te vé keny sé gét fel füg gesz tet ték,
d) az ügy véd te vé keny sé gét szü ne tel te ti,
e) az iga zol vány a 2. § (1) és (2) be kez dé sé ben meg -

jelölt ada ta i nak va la me lyi ké ben vál to zás kö vet ke zik be,
f) az iga zol vány meg ron gá ló dott,
g) az iga zol vány el ve szett, el tu laj do ní tot ták vagy meg -

sem mi sült.

4. §

(1) Az ügy véd kö te les
a) az iga zol ványt meg õriz ni és te vé keny sé ge gyakor -

lása so rán ma gá nál tar ta ni,
b) a te rü le ti ügy vé di ka ma rá nak ha la dék ta la nul, de leg -

ké sõbb a tu do más szer zés tõl szá mí tott 3 mun ka na pon be lül 
az iga zol vány el vesz té sét, el tu laj do ní tá sát, meg ron gá ló dá -

sát, meg sem mi sü lé sét, az iga zol vány ada ta i ban be kö vet -
ke zett vál to zást be je len te ni, il let ve az el ve szett, el tu laj do -
ní tott, de ké sõbb elõ ke rült iga zol ványt át ad ni, és ez zel
egy ide jû leg – ha an nak fel té te lei fenn áll nak – új iga zol -
ványt kér ni,

c) a vissza vont iga zol ványt a te rü le ti ügy vé di ka ma rá -
nak ha la dék ta la nul át ad ni.

(2) Az iga zol vány más ra át nem ru ház ha tó, le tét be nem
he lyez he tõ, biz to sí té kul nem ad ha tó és nem fo gad ha tó el.

5. §

(1) A Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra
a) el lát ja a biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl

szó ló kor mány ren de let ben a biz ton sá gi ok mány ki bo csá -
tó ja ré szé re elõ írt fel ada to kat,

b) nyil ván tar tást ve zet a ki ál lí tott iga zol vá nyok ról.

(2) A te rü le ti ügy vé di ka ma ra
a) a ki ál lí tott iga zol ványt  – a sze mély azo nos ság és az

át vé tel iga zo lá sa mel lett – az ügy véd ré szé re át ad ja;
b) nyil ván tar tást ve zet az át adott iga zol vá nyok ról;
c) az iga zol ványt vissza von ja, ha
ca) az iga zol vány a 2. § (3) be kez dés ben meg je lölt ada -

tok ban be kö vet ke zett vál to zá sok be jegy zé sé re al kal mat -
lan ná vált,

cb) az iga zol vány – a 3. § g) pont já ban fog lal tak ki vé te -
lé vel – ér vény te len,

cc) az el ve szett, el tu laj do ní tott iga zol vány elõ ke rült;
d) új iga zol vány ki ál lí tá sá ról gon dos ko dik, ha az iga -

zol vány vissza vo ná sá ra a 3. § e)–g) pont ja i ban fog lal tak
miatt vagy azért ke rül sor, mert az a 2. § (3) be kez dés ben
meg je lölt ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá sok be jegy zé -
sé re al kal mat lan ná vált;

e) in téz ke dik a vissza vont iga zol vány sor szá má nak és
a vissza vo nás oká nak a Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra és a te rü -
le ti ügy vé di ka ma ra hon lap ján tör té nõ köz zé té te le érde -
kében;

f) gon dos ko dik a vissza vont iga zol vány meg sem mi sí -
té sé rõl.

6. §

(1) Ez a ren de let 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 7. §-a 2011. már ci us 15-én ha tá lyát vesz ti. 
Ez a be kez dés 2011. már ci us 16-án ha tá lyát vesz ti.

7. §

(1) Az ügy vé de ket fo lya ma to san, de leg ké sõbb 2010.
de cem ber 31. nap já ig kell el lát ni az e ren de let ben meg ha -
tá ro zott iga zol vá nyok kal.
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(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en az ügy -
védek ré szé re ki adott iga zol vá nyok az e ren de let sze rin ti
iga zol vány nak a tu laj do nos ré szé re tör té nõ át adá sá ig, de
leg ké sõbb 2010. de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek. Az
e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki adott iga zol vány
meg õr zé sé re, hasz ná la tá ra és az az zal kap cso la tos be je len -
tés re e ren de let ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) Ha az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki -
adott iga zol vány el ve szett, el tu laj do ní tot ták, meg ron gá ló -
dott vagy meg sem mi sült, az ügy véd ré szé re az e ren de let
sze rin ti új iga zol ványt kell ki ál lí ta ni.

(4) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki adott
iga zol vá nyok e ren de let sze rin ti új iga zol vá nyok ra tör té nõ
ki cse ré lé sé re hi va tal ból ke rül sor. Az iga zol vány cse ré je
ér de ké ben az ügy véd a sze mély azo nos ság iga zo lá sá ra al -
kal mas ha tó sá gi iga zol vá nya be mu ta tá sa mel lett sze mé -
lye sen kö te les a te rü le ti ügy vé di ka ma ra fel hí vá sá ra két
da rab, fel is me rés re al kal mas, 4 cm × 4 cm mé re tû, szí nes
arc ké pet (iga zol vány ké pet) a te rü le ti ügy vé di ka ma ra ré -
szé re át ad ni.

(5) A te rü le ti ügy vé di ka ma ra az e ren de let sze rin ti új
iga zol ványt a sze mély azo nos ság iga zo lá sa, és az e ren de -
let ha tály ba lé pé se elõtt ki adott iga zol vány vissza vo ná sa
mel lett adja át az ügy véd ré szé re. A vissza vont iga zol vá -
nyo kat a te rü le ti ügy vé di ka ma ra ér vény te le ní ti.

(6) Az át vé tel idõ pont já ról és he lyé rõl a te rü le ti ügy vé di 
ka ma ra az ügy vé det elõ ze te sen ér te sí ti.

(7) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt ki adott ér vény te -
le ní tett iga zol vá nyo kat az ügy véd ké rel mé re a te rü le ti ügy -
vé di ka ma ra ki ad hat ja; ké re lem hi á nyá ban a te rü le ti ügy -
vé di ka ma ra az iga zol vá nyo kat 2011. már ci us 1. nap já ig
meg õr zi, ezt kö ve tõ en pe dig azo kat ha la dék ta la nul meg -
sem mi sí ti.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

A pénz ügy mi nisz ter
21/2008. (VI. 24.) PM

ren de le te

a Pénz ügy mi nisz té ri um szol gá la ti ti tok kö ré nek
meg ál la pí tá sá ról szó ló

4/1996. (I. 24.) PM ren de let ha tá lyon kívül
helyezésérõl

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal -

ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §-ában
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1. §

A Pénz ügy mi nisz té ri um szol gá la ti ti tok kö ré nek meg ál -
la pí tá sá ról szó ló 4/1996. (I. 24.) PM ren de let ha tá lyát
vesz ti.

2. §

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

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

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

 III. rész HATÁROZATOK

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
27/2008. (VI. 24.) KüM

határozata

a Bern ben 2007. de cem ber 20-án, a ki bõ vült Eu ró pai
Unió gaz da sá gi és tár sa dal mi egyen lõt len sé gei
csök ken té sét cél zó, a Sváj ci Szö vet ségi Ta ná cs

és a Ma gyar Kor mány kö zött lét re jött
Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram
vég re haj tá sá ról szó ló Ke ret meg ál la po dás

[ki hirdet ve: 348/2007. (XII. 20.) Korm. ren de let]
ha tály ba lé pé sé rõl

A 348/2007. (XII. 20.) Korm. ren de let tel, a Ma gyar
Köz löny 2007. de cem ber 20-ai szá má ban ki hir de tett a
 kibõvült Eu ró pai Unió gaz da sá gi és tár sa dal mi egyen lõt -
len sé gei csök ken té sét cél zó, a Sváj ci Szö vet sé gi Ta nács
és a Ma gyar Kor mány kö zött lét re jött Sváj ci–Ma gyar
Együtt mû kö dé si Prog ram vég re haj tá sá ról szó ló Ke ret -
meg ál la po dás, an nak 11. cikk (5) be kez dé se sze rint a Fe -
lek vo nat ko zó jó vá ha gyá si el já rá sá nak be fe je zé sé rõl szó ló 
 értesítés nap ján lép ha tály ba.
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A Ke ret meg ál la po dás 11. cikk (5) be kez dé se sze rin ti
 értesítésre 2008. má jus 22-én ke rült sor, és en nek meg fe le -
lõ en a Ke ret meg ál la po dás ezen a na pon ha tály ba lé pett.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 348/2007.
(XII. 20.) Korm. ren de let 5. § (2) és 5. § (4) be kez dé sé vel
meg ál la pí tom, hogy a Bern ben, a ki bõ vült  Európai Unió
gaz da sá gi és tár sa dal mi egyen lõt len sé gei csök ken té sét
cél zó, a Sváj ci Szö vet sé gi Ta nács és a  Magyar Kor mány

kö zött lét re jött Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram
vég re haj tá sá ról szó ló Ke ret meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
szó ló 348/2007. (XII. 20.) Korm. ren de let 4. §-a és az 5. §
(3) be kez dé se 2008. má jus 22-én, azaz ket tõ ezer-nyolc
má jus hu szon ket te di kén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta lá nak
k ö z l e m é n y e

A Közi gaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1)  bekezdése alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá -
mát te szi köz zé:

310110F
719962H
080624B
386913H
004924B
583951D
625512D
595287D
407817A
923388B
205634C
576034D
067115E
868159C
520745E
562132D
943221E
727323G
539775H
493493H
526201G
035401F
352515D
441315G
963729F
956531B
744007G
191246E
562828E
563442H
118786H
470067G
624326D

752813C
950034F
410185A
456245F
158230G
721276D
568020B
036131A
257586G
766145A
218514D
218358D
541407A
507743G
235604D
234992B
516109G
894038C
971238H
282903A
108088E
990123A
615239C
989630C
304012H
548136G
840244A
314932F
385452G
146251B
792648A
103411H
385033F

709770C
940931E
969450E
538639E
880095C
803461G
037000E
012004A
168624D
919251G
160780G
642675G
373171F
357318F
916308E
420428A
303766B
403005E
734602C
581920H
637187E
593946F
751631F
789696B
338696F
910247C
504618C
934898H
914769B
714140B
117081F
853022F
592889F

322222G
216269C
050036D
292817A
282643F
176905H
751581A
260188G
516936H
215163H
569579H
718293H
469654G
575793A
789061D
230656D
064918G
565846B
884209A
054215D
222634E
405914E
524107E
599924F
318012C
313462B
060623G
791903G
607444E
501412C
828120B
316338H
160315D

152523E
103834D
755954B
920756C
835368H
129370B
770119B
697632C
221766C
651770G
871082F
353799E
498359C
180422B
396382B
443363F
856925B
273122F
834766G
483690A
752942C
804450D
682554E
617889C
584718B
950847D
576266C
165411C
045902G
868429G
174266D
357967H
036397F
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271081G
552095D
031910F
001885F
790124C
420697D
845037D
811756F
258423D
315846G
583633C

474051C
835902F
411674E
516515F
377270C
144924B
347260G
641315G
464528E
134416H
387979G

698760D
535418D
439651A
705902D
694805A
499970B
789966E
323077C
896372F
683703B
988783B

614438F
658470B
764692H
077011H
324218D
183431D
821048C
873686E
583488G
102226D
401221E

187107B

731091E

253539H

471590G

602985E

121611H

941144E

796323E

152994G

471662D

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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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 löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma-
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás



5586 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/92. szám

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407

08.1895 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Elõfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285



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 Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki 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.

HU ISSN 0076—2407
08.1895 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


