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III. Kormány rendeletek

A Kormány
187/2008. (VII. 24.) Korm.

rendelete 

a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény végrehajtását szolgáló

egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány a vil la mos ener gi á ról szó ló 2007. évi
LXXXVI. tör vény 170. §-a (1) be kez dé sé nek 3., 21., 23.,
va la mint 26. pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az
Al kot mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha -
tá ro zott fel adat kör ében el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) A vil la mos ener gi á ról szó ló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló
273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Vhr.)
a 9. §-át kö ve tõ en a kö vet ke zõ 9/A. §-sal és az azt meg -
elõzõ al cím mel egé szül ki:

„(A VET 27. §-ához)

A csatlakozó berendezés és a csatlakozási pont
átalakítása vagy áthelyezése

9/A. § (1) A csat la ko zó be ren de zést, vagy a csatlako -
zási pon tot a há ló za ti en ge dé lyes a há ló za ti vi szo nyok nak,
va la mint a mû sza ki, gaz da sá gi és biz ton sá gi kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ en, a fel hasz ná lók vil la mos ener gia-el -
lá tá sá nak és a csat la ko zó be ren de zés vagy csat la ko zá -
si pont meg vál toz ta tá sá val érin tett egyéb ér de kel tek jo gos
ér de ke i nek sé rel me nél kül, a rend szer hasz ná ló be le egye -
zé se ese tén, sa ját költ sé gén jo go sult meg vál toz tat ni.

(2) A rend szer hasz ná ló nak vagy an nak ké ré sé re, aki nek
a csat la ko zó be ren de zés vagy csat la ko zá si pont át he lye zé -
se, át ala kí tá sa jo gát vagy jo gos ér de két érin ti (a to váb bi ak -
ban e §-ban: egyéb ér de kelt) a há ló za ti en ge dé lyes a csat -
la ko zó be ren de zést, vagy a csat la ko zá si pon tot át he lyez -
he ti, vagy át ala kít hat ja, ha az át he lye zés, vagy az át ala kí -
tás más rend szer hasz ná ló jo gos ér de ke it nem sér ti, an nak
mû sza ki fel té te lei adot tak és a rend szer hasz ná ló – vagy az
egyéb ér de kelt ál tal kért át he lye zés, vagy át ala kí tás ese tén
az egyéb ér de kelt – vál lal ja az át ala kí tás sal vagy az át he -
lye zés sel kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gek vi se lé sét.”

(2) A Vhr. a 10. §-át meg elõ zõ kö vet ke zõ al cím mel egé -
szül ki:
[(A VET 32. §-ához)]

„Az elosztó hálózati veszteség beszerzése”

2. §

(1) A Vhr. 46. §-a (2) be kez dé sé nek i) pont ja a követ -
kezõ id)–if) al pon tok kal egé szül ki:

[A fel hasz ná lók biz ton sá gos, za var ta lan és meg fe le lõ
mi nõ sé gû el lá tá sa ér de ké ben a vil la mos ener gia-el lá tá si
sza bály za tok az alap ve tõ tárgy kö rö kön be lül ren del kez nek 
kü lö nö sen az aláb bi ak ról:
 i) adat szol gál ta tá sok és tá jé koz ta tá sok ke re té ben:]

„id) az át vi te li rend szer irá nyí tó ré szé re a VET 152. §-a
sze rin ti sze mé lyek és a fel hasz ná lók ál tal kö te le zõ en szol -
gál ta tott kö vet ke zõ ada tok ról:

1. a me net ren dek be je len té se,
2. a na pon be lü li me net rend mó do sí tá sok be je len té se,
3. a ha tár metsz éki át vi te li ka pa ci tás ra vo nat ko zó

aján la tok,
4. a ha tá ron ke resz tül tör té nõ szál lí tá sok és a ma gyar

sza bá lyo zá si zó nán tör té nõ át szál lí tás ra vo nat ko zó
meg állapodások mû sza ki ada tai,

5. a rend szer szin tû szol gál ta tá sok biz to sí tá sá hoz szük -
sé ges te vé keny sé gek re vo nat ko zó aján la tok be je len -
té se,

6. az el osz tó há ló za ti mé ré si ada tok el jut ta tá sa,
7. a kar ban tar tá sok üte me zé se,
8. a VET 16. §-ában meg ha tá ro zott át vi te li rend szer -

irá nyí tói fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges ada tok,
9. a VET 40. §-ának (3) be kez dé se sze rin ti le ol va sá -

sok alap ján meg ha tá ro zott mé ré si és hi te le sí té si
ada tok,

10. a há ló zat fej lesz té si, há ló zat ter ve zé si alap ada tok,
ie) az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal a vele kap cso lat ban

álló VET 152. §-a sze rin ti sze mé lyek és a fel hasz ná lók
 részére szol gál ta tott kö vet ke zõ ada tok ról:

1. az id) al pont sze rin ti ada tok be ér ke zé sé nek vissza -
iga zo lá sa,

2. a nap ló zott ren del ke zés re ál lá si ada tok,
3. a meg szer zett át vi te li ka pa ci tás jo go sult ság kor lá to -

zá sá ról, vagy vissza vo ná sá ról szó ló ér te sí tés,
4. a VET 40. §-a alap ján az át vi te li rend szer irá nyí tó és

az el osz tók ál tal el vég zett mé ré sek, és a VET 41. §-a
alap ján el vég zett mennyi sé gi el szá mo lá sok ada tai, a
szám lák ki ál lí tá sá hoz szük sé ges for má ban,

5. az im port, az ex port és a ma gyar sza bá lyo zá si zó nán
tör té nõ át szál lí tás vég re haj tá sá ra vo nat ko zó té te les
vissza iga zo lás,

6. a me net rend mó do sí tás ra, vagy az el té rés re vonat -
kozó en ge dé lyek,

7. a vil la mos ener gia-rend szer üzem za va ra ese tén az
üzem za var ra vo nat ko zó mennyi sé gi és idõ be li ada -
tok,  valamint az üzem za var hely re ál lí tá sá ra vonat -
kozó uta sítás,

8. az ada tok a rend szer szin tû szol gál ta tá sok biz to sí tá -
sá hoz szük sé ges te vé keny sé gek pi a cá ra be ér ke zett
aján la tok ból ki vá lasz tott aján la tok ra vo nat ko zó an,

if) az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal a vele kap cso lat ban
nem álló VET 152. §-a sze rin ti sze mé lyek és a felhasz -
nálók ré szé re szol gál ta tott kö vet ke zõ ada tok ról:
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1. a ha tár metsz éken ren del ke zés re álló át vi te li kapa -
citási ada tok meg adá sa,

2. a ha tár metsz éki át vi te li ka pa ci tás auk ci ó ra be ér ke zett 
aján la tok és a ki ala kult el szá mo ló árak köz zé té te le,

3. a le köt ni kí vánt tar ta lé kok mér té ke,
4. az elõ ze tes, össze sí tett ada tok a ter ve zett üzem -

szünetekrõl és az utó la gos, össze sí tett ada tok a
100 MW-nál na gyobb ter me lõ egy sé gek elõ zõ napi
ter ve zett, vagy nem ter ve zett üzem szü ne té rõl,

5. a rend szer szin ten biz to sí tott ki egyen lí tõ ener gia
mennyi sé gé re és el szá mo ló ára i ra vo nat ko zó ada -
tok.”

(2) A Vhr. 46. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Az ie) és if) al pon tok ban meg ha tá ro zott ada tok az

i) pont al kal ma zá sá ban nem ké pez nek üz le ti tit kot.”

3. §

A Vhr. a 112. §-át kö ve tõ en a kö vet ke zõ 112/A. §-sal és
az azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„(A VET 123–124. §-ához)

A közcélú hálózat és tartószerkezete átalakítása
vagy áthelyezése

112/A. § (1) A köz cé lú há ló zat vagy an nak tar tó szer ke -
ze te el he lye zé sé re szol gá ló in gat lan tu laj do no sa vagy az,
aki nek a köz cé lú há ló zat vagy a tar tó szer ke zet át ala kí tá sa,
át he lye zé se jo gát vagy jo gos ér de két érin ti (a to váb bi ak -
ban e §-ban: egyéb ér de kelt) kér he ti a há ló za ti en ge dé lyes -
tõl a köz cé lú há ló zat és tar tó szer ke ze te át ala kí tá sát vagy
át he lye zé sét, ha an nak mû sza ki fel té te lei adot tak, a vil la -
mos mû üze mel te té sé ben je len tõs hát rányt nem je len t, és az 
in gat lan tu laj do no sa – vagy az egyéb ér de kelt ál tal kért
 áthelyezés, vagy át ala kí tás ese tén az egyéb ér de kelt – vál -
lal ja az az zal kap cso la tos költ sé gek vi se lé sét.

(2) A há ló za ti en ge dé lyes tu laj do ná ban álló há ló za ti
esz kö zök nek a 8. § (4) be kez dé se vagy a 9/A. § (2) be kez -
dé se sze rin ti át ala kí tá sa vagy át he lye zé se ese tén az in gat -
lan tu laj do no sa, a rend szer hasz ná ló vagy egyéb ér de kelt
költ ség vi se lé se mel lett lé te sü lõ, a ko ráb bi há ló za ti esz köz
he lyé be lépõ há ló za ti esz köz – a (2) be kez dés ben fog lalt
el té rés sel – kü lön té rí tés nél kül ma rad a há ló za ti en ge dé -
lyes tu laj do ná ban lévõ köz cé lú há ló zat ré sze.

(3) Ha az ál lam ház tar tás va la mely al rend sze ré bõl vagy
eu ró pai uni ós for rá sok ból vagy más ha son ló nem zet kö zi
for rá sok ból fe de zett (1) be kez dés sze rin ti át ala kí tás vagy
át he lye zés ese tén – a tá mo ga tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok 
alap ján – a há ló za ti en ge dé lyes tu laj don szer zé sé re nem
 kerülhet sor, a bon tás költ sé gét és az el bon tott há ló zat
 elbontáskori könyv sze rin ti ér té két a há ló za ti en ge dé lyes
ré szé re az új há ló za ti esz köz be ru há zó já nak leg ké sõbb
a bon tás be fe je zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül meg kell térí -
tenie.”

4. §

A Vhr. 130. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal 
egé szül ki: 

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

„c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/89/EK
irány el ve (2006. ja nu ár 18.) a vil la mos ener gia-el lá tás biz -
ton sá gát és az inf ra struk tu rá lis be ru há zá sok vé del mét cél -
zó in téz ke dé sek rõl.”

5. §

A Vhr. 24. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze -
rint mó do sul.

A villamosenergia-rendszer jelentõs zavara
és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén

szükséges intézkedésekrõl szóló
285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. §

A vil la mos ener gia-rend szer je len tõs za va ra és a vil la -
mos ener gia-el lá tá si vál ság hely zet ese tén szük sé ges in téz -
ke dé sek rõl szó ló 285/2007. (X. 29.) Korm. ren de let
26. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„26. § Ez a ren de let, va la mint a VET 138–139. §-a
a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol -
gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/54/EK irány -
el ve (2003. jú ni us 26.) a bel sõ vil la mos ener gia-pi ac ra
 vonatkozó kö zös sza bá lyok ról, va la mint a 96/92/EK
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, 24. cikk;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/89/EK irány -
el ve (2006. ja nu ár 18.) a vil la mos ener gia-el lá tás biz ton sá -
gát és az inf ra struk tu rá lis be ru há zá sok vé del mét cél zó
 intézkedésekrõl, 4. cikk (3) és (4) be kez dés.”

Záró rendelkezések

7. §

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

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 187/2008. (VII. 24.) Korm. rendelethez

A Vhr. 24. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat II. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„

II. Az Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács 2003. jú ni us
26-i 2003/54/EK irány -
elve a vil la mos ener gia
bel sõ pi a cá ra vo nat ko zó
kö zös sza bá lyok ról és
a 96/92/EK irány elv ha tá -
lyon kí vül  helyezésérõl

3. cikk (9) Tá jé koz ta tás va la mennyi,
az egye te mes szol gál ta tá si 
és köz szol gál ta tá si
 kötelezettségek tel je sí té se
ér de ké ben ho zott in téz ke -
dés rõl – be le ért ve a
 fogyasztóvédelmet és
a kör nye zet vé del met is –,
va la mint azok bel föl di
és nem zet kö zi ver seny re
gya ko rolt le het sé ges ha tá -
sa it

Két éven te Ma gyar Ener gia  Hivatal
fogyasztó védelmi ha tó ság 
(a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Minisz térium
köz re mû kö dé sé vel)

4. cikk Az el lá tás biz ton sá gá nak
fel ügye le te so rán szer zett
ered mé nye ket és az azok -
nak meg fe le lõ en meg -
hozott vagy ter ve zett
in téz ke dé se ket körvona -
lazó je len tés to váb bí tá sa
a Bi zott ság nak.
A je len tés ki ter jed kü lö -
nö sen a rend szer át fo gó
meg fe le lõ sé gé re, ami a
vil la mos ener gia irán ti
 aktuális és elõ re jel zett
ke res let  kielégítését il le ti,
bele értve
a) a há ló za ti mû kö dé si
biz ton sá got;
b) a kí ná lat és a ke res let
elõ re jel zett egyen sú lyát
az el kö vet ke zõ öt éves
idõ szak ra;
c) a vil la mos ener gia-el lá -
tás biz ton sá gá val kap cso -
la tos ki lá tá so kat a je len tés 
dá tu má tól szá mí tott 5 és
15 év kö zöt ti idõ szak ra;
d) az át vi te li rend szer üze -
mel te tõk és bár mely más
fél is mert be ru há zá si
szán dé ka it az el kö vet ke zõ 
öt vagy több nap tá ri évre
a ha tá ro kon át nyú ló
össze kö tõ ka pa ci tás biz -
tosítása te rü le tén.

Két éven te,
leg ké sõbb
jú li us 31-ig

Ma gyar Ener gia Hi va tal
(a MAVIR ZRt. köz re mû -
kö dé sé vel)
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23. cikk (8) Je len tés a Bi zott ság nak
a pi a ci erõ fö lény rõl, va la -
mint az el len sé ges fel -
vásárlásra irá nyu ló és
ver seny el le nes ma ga tar -
tás ról. A je len tés ben ezen
kí vül is mer tet ni kell a tu -
laj do no si szer ke zet vál to -
zá sa it és a nem ze ti szint en 
ho zott, a pi a ci sze rep lõk
meg fe le lõ mér té kû vál to -
za tos sá gát biz to sí tó, il let -
ve az össze kap cso lá so kat
és a ver senyt ösz tön zõ
gya kor la ti in téz ke dé se ket

2010-ig
min den év
jú li us 31-ig,
2010 után
két éven te

Ma gyar Ener gia Hi va tal
(a Gaz da sá gi Verseny -
hivatal közremûkö -
désével)

24. cikk Meg tett biz ton sá gi in téz -
ke dés(ek)rõl tá jé koz ta tás
Bi zott ság nak és a töb bi
tag ál lam nak

Ha fel me rül, 
ha la dék ta la -
nul

Köz le ke dé si, Hír köz lé si
és Ener gia ügyi Minisz -
térium

25. cikk A vil la mos ener gia im -
port já nak fel ügye le te
„A tag ál la mok három -
havonként tá jé koz tat ják
a Bi zott sá got a vil la mos
ener gia im port já ról,
a meg elõ zõ há rom hó nap -
ban har ma dik or szá gok ból 
ér ke zõ fi zi kai ener gia for -
ga lom te kin te té ben.”

Három -
havonta

Ma gyar Ener gia Hi va tal
(a MAVIR ZRt. köz re mû -
kö dé sé vel)

30. cikk Az irány elv alap ján meg -
ho zott in téz ke dé sek be je -
len té se a Bi zott ság felé

Az irány elv
át ül te té se kor

Köz le ke dé si, Hír köz lé si
és Ener gia ügyi Minisz -
térium

”
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V. 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, va la mint az egész ség ügyi

mi nisz ter
91/2008. (VII. 24.) FVM–EüM

együt tes ren de le te

a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben
és a fe lü le tü kön meg en ged he tõ

nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké rõl szó ló 
5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let

mó do sí tá sá ról

Az élel mi sze rek rõl szó ló 2003. évi LXXXII. tör vény
20. § (10) be kez dé sé ben, va la mint a nö vény vé de lem rõl
szó ló 2000. évi XXXV. tör vény 65. § (5) 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 mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § c) és e) pont já ban, 
va la mint az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl szó ló 161/2006. (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 del jük el:

1. §

A nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le tü -
kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké rõl
szó ló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let (a to -
váb bi ak ban: R.) 3. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

a) a Ta nács 76/895/EGK irány el ve (1976. novem -
ber 23.) a gyü möl csök ben és zöld sé gek ben, il let ve azok
 felületén ta lál ha tó pesz ti cid-szer ma rad vá nyok meg en ge -
dett leg ma ga sabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról, va la mint
az azt mó do sí tó, il let ve ki egé szí tõ 81/36/EGK,
88/298/EGK, 89/186/EGK, 93/58/EGK, 96/32/EK,
97/41/EK ta ná csi irány el vek és 80/428/EGK,
2000/24/EK, 2000/57/EK, 2000/82/EK, 2003/60/EK,
2003/118/EK, 2006/59/EK, 2006/62/EK, 2006/92/EK,
2007/8/EK, 2007/55/EK, 2007/57/EK bi zott sá gi irány -
elvek;

b) a Ta nács 86/362/EGK irány el ve (1986. jú li us 24.) a
ga bo na fé lék ben, il let ve azok fe lü le tén ta lál ha tó pesz ti cid -
szer-ma rad vá nyok meg en ge dett leg ma ga sabb mér té ké nek
meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az azt mó do sí tó, il let ve ki egé -
szí tõ 88/298/EGK, 93/57/EGK, 94/29/EK, 95/39/EK,
96/33/EK, 97/41/EK ta ná csi irány el vek és 97/71/EK,
98/82/EK, 2000/42/EK, 2000/48/EK, 2000/58/EK,

2000/81/EK, 2000/82/EK, 2001/39/EK, 2001/48/EK,
2001/57/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK, 2002/66/EK,
2002/71/EK, 2002/76/EK, 2002/79/EK, 2002/97/EK,
2003/60/EK, 2003/62/EK, 2004/2/EK, 2004/61/EK,
2005/37/EK, 2005/46/EK, 2005/48/EK, 2005/70/EK,
2005/74/EK, 2005/76/EK, 2006/4/EK, 2006/59/EK,
2006/60/EK, 2006/61/EK, 2006/62/EK, 2006/92/EK,
2007/7/EK, 2007/8/EK, 2007/11/EK, 2007/27/EK,
2007/55/EK, 2007/56/EK, 2007/57/EK, 2007/62/EK,
2007/73/ bi zott sá gi irány el vek;

c) a Ta nács 90/642/EGK irány el ve (1990. novem -
ber 27.) egyes nö vé nyi ere de tû ter mé kek ben – töb bek kö -
zött a gyü möl csök ben és zöld sé gek ben –, il let ve azok fe lü -
le tén ta lál ha tó pesz ti cid szer-ma rad vá nyok meg en ge dett
leg ma ga sabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az
azt mó do sí tó és ki egé szí tõ 93/58/EGK, 94/30/EK,
95/38/EK ta ná csi irány el vek, 97/71/EK, 2000/24/EK,
2000/42/EK, 2000/48/EK, 2000/57/EK, 2000/58/EK,
2000/81/EK, 2001/35/EK, 2001/39/EK, 2001/48/EK,
2001/57/EK, 2002/5/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK,
2002/66/EK, 2002/71/EK, 2002/76/EK, 2002/79/EK,
2002/97/EK, 2002/100/EK, 2003/60/EK, 2003/62/EK,
2003/69/EK, 2003/113/EK, 2003/118/EK, 2004/2/EK,
2004/59/EK, 2004/61/EK, 2004/95/EK, 2004/115/EK,
2005/37/EK, 2005/46/EK, 2005/48/EK, 2005/70/EK,
2005/74/EK, 2005/76/EK, 2006/4/EK, 2006/9/EK,
2006/53/EK, 2006/59/EK, 2006/60/EK, 2006/61/EK,
2006/62/EK, 2006/92/EK, 2007/7/EK, 2007/8/EK,
2007/9/EK, 2007/11/EK, 2007/12/EK, 2007/27/EK,
2007/28/EK, 2007/39/EK, 2007/55/EK, 2007/56/EK,
2007/57/EK, 2007/62/EK, 2007/73/EK bi zott sá gi irány -
elvek.”

2. §

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

3. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben sze rep lõ eltérés -
sel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) A Mel lék let 8. pont ja 2008. szep tem ber 15-én lép
ha tály ba.

(3) E ren de let 2008. szep tem ber 16-án ha tá lyát vesz ti.

4. §

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

a) a Bi zott ság 2007/55/EK irány el ve (2007. szeptem -
ber 17.) a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és
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a 90/642/EGK ta ná csi irány elv mel lék le te i nek az azin -
fosz-me til leg ma ga sabb szer ma ra dék-ha tár ér té ke te kin te -
té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 2007/56/EK irány el ve (2007. szeptem -
ber 17.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK
ta ná csi irány elv mel lék le te i nek az azo xist ro bin, a klór -
talonil, a del ta met rin, a he xak lór ben zol, az io xi nil, az oxa -
mil és a qu i no xi fen leg ma ga sabb szer ma ra dék-ha tár ér té -
kei te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2007/57/EK irány el ve (2007. szeptem -
ber 17.) a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a
90/642/EGK ta ná csi irány elv mel lék le te i nek a di ti o kar ba -
má tok leg ma ga sabb szer ma ra dék-kon cent rá ci ó ja (MRL)
te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 2007/62/EK irány el ve (2007. ok tó ber 4.)
a 86/362/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi irány elv mel lék le -
te i nek a bi fe na zát, a pe to xa mid, a pi ri me ta nil és a rim szul -
fu ron leg ma ga sabb szer ma ra dék-ha tár ér té ke te kin te té ben
tör té nõ mó do sí tá sá ról;

e) a Bi zott ság 2007/73/EK irány el ve (2007. decem -
ber 13.) a 86/362/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi irány elv
mel lék le te i nek az ace ta mip rid, az at ra zin, a del ta met rin, az 
ima za lil, az in do xa karb, a pen di me ta nil, a pi met ro zin, a pi -
rak lost ro bin, a ti ak lop rid és a trif lo xist ro bin leg ma ga sabb
szer ma ra dék-ha tár ér té kei te kin te té ben tör té nõ módosí -
tásáról.

Gráf Jó zsef s. k., Dr. Szé kely Ta más s. k.,
föld mû ve lés ügyi egész ség ügyi mi nisz ter

 és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Mel lék let a 91/2008. (VII. 24.) FVM–EüM együt tes ren de let hez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le te 3. ace ta mip rid ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írá sok kal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg

3. ace ta mip rid] „en dí via *5

pet re zse lyem le vél *5”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek a 21. azin fosz-me til ha tó anya gok hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

„21. azin fosz-me til al ma ter mé sû ek 0,5 (t)

csont hé ja sok 0,5 (t)

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

ri bisz ke, kösz mé te 0,5 (t)

sza mó ca 0,5 (t)

áfo nya 0,1

vesszõn ter mõ bo gyós gyü möl csû ek 0,5 (t)

egyéb bo gyós gyü möl csû ek 0,05 KH

va don ter mõ bo gyós gyü möl csû ek 0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye 0,5

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su -
dió, pe kán dió

0,5

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán  *0,05 KH

ubor ka *0,2

ka ba ko sok (ki vé ve ubor ka) *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve 
bur go nya)

*0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék 0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek  *0,05 KH



[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH

cu kor ré pa ***0,05

bur go nya 0,05 KH

gya pot mag *0,2

ola jos mag vú ak (ki vé ve: föl di mo gyo ró,
gya pot mag, ka kaó bab, nyers ká vé, 
sze zám mag)

*0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, 
sze zám mag

0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

3. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 23. azo xist ro bin ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írá sok kal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg

23. azo xist ro bin] „édes kö mény *5”

4. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 36/A. bi fe na zát ha tó anya gok hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

„36/A. bi fe na zát al ma ter mé sû ek *0,01 KH

csont hé ja sok *0,01 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,01 KH

sza mó ca *2

bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve sza mó ca) *0,01 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, 
ke su dió, pe kán dió

0,01 KH

cit rom fé lék 0,01 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,01 KH

pap ri ka *2

pa ra di csom, pad li zsán *0,5

egyéb so la na ce ae (ki vé ve bur go nya) *0,01 KH

ehe tõ héjú ka ba ko sok *0,3

dinnye fé lék, tök fé lék *0,01 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve
bur go nya)

*0,01 KH

hagy ma fé lék *0,01 KH

ká posz ta fé lék *0,01 KH

le ve les zöld sé gek *0,01 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,01 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,01 KH
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

ga bo na fé lék *0,01 KH

rizs *0,01 KH

bur go nya *0,01 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve: föl di mo gyo ró,
ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag)

*0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag

0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,02 KH

tea (szá rí tott) 0,02 KH”

5. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 71. del ta met rin ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írá sok kal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg

71. del ta met rin] „mál na *0,5 KH”

6. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 103. di ti o kar ba má tok ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

„103. di ti o kar ba má tok(19) al ma ter mé sû ek 5 (ma, mz, me,
pr, t, z)

kaj szi ba rack, nek ta rin, õszi ba rack 2 (mz, t)
cse resz nye, meggy 2 (mz, me, 

pr, t, z)
szil va, ring ló 2 (mz, me, t, z)
egyéb csont hé ja sok 0,05 KH
szõ lõ (bor, cse me ge) 5 (ma, mz, me,

pr, t)
sza mó ca 10 (t)
vesszõn ter mõ bo gyós gyü möl csû ek 0,05 KH
ri bisz ke 5 (mz)
kösz mé te 0,05 KH
egyéb bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH
dió 0,1 (mz)
man du la, mo gyo ró, gesz te nye 0,05 KH
kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia,
ke su dió, pe kán dió

0,05 KH

cit rom fé lék 5 (mz)
ba nán 2 (mz, me)
man gó 2 (mz)
olí va bo gyó (fo gyasz tás ra) 5 (mz, pr)
olí va bo gyó (olaj ki vo nás ra) 5 (mz, pr)
pa pa ya 7 (mz)
dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék,
ba nán, man gó, olí va, pa pa ya)

0,05 KH

pap ri ka 5 (mz, pr)
pa ra di csom 3 (mz, me, pr)
pad li zsán 3 (mz, me)
okra 0,5 (mz)
egyéb so la na ce a e bur go nya 0,05 KH
ubor ka, cuk kí ni 2 (mz, pr)
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

egyéb ehe tõ héjú ka ba ko sok *2 (mz, pr)
dinnye fé lék, tök fé lék 1 (mz, pr)
zöld bab (hü vellyel) 1 (mz)
zöld bor só (hü vellyel), ta kar mány bor só 1 (ma, mz)
zöld bab, zöld bor só (fej tett) *0,1 (mz)
ló bab 0,05 KH
egyéb friss hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH
bab (szá raz), bor só (szá raz) 0,1 (mz)
len cse 0,05 KH
egyéb szá raz hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH
cék la 0,5 (mz)
zel ler gu mó 0,3 (ma, me, 

pr, t)
bak sza káll, pasz ti nák, pet re zse lyem-
gyö kér, sár ga ré pa, tor ma

0,2 (mz)

egyéb gyö kér- és gu mós zöld sé gek *0,05 KH
fok hagy ma 0,1 (mz)
vö rös hagy ma, mo gyo ró hagy ma 1 (ma, mz)
zöld hagy ma 1 (mz)
pó ré hagy ma 3 (ma, mz)
egyéb hagy ma fé lék *0,05 KH
brok ko li, kar fi ol 1 (mz)
egyéb vi rág za tu kért ter mesz tett ká posz ta -
fé lék

1 (mz)

kel bim bó 2 (mz)
fe jes ká posz ta 3 (mz)
egyéb fej kép zõ ká posz ta fé lék *0,05 KH
kí nai kel, le ve les kel 0,5 (mz)
egyéb le ve les ká posz ta fé lék *0,5 (mz)
ka ra lá bé 1 (mz)
sa lá ta fé lék *5 (mz, me, t)
spe nót, sós ka, mán gold 0,05 KH
ci kó ria *0,5 (mz)
vi zit or ma *0,3 (mz)
pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, ka por 5 (mz, me)
egyéb fû szer nö vé nyek *5 (mz, me)
spár ga, re bar ba ra 0,5 (mz)
szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek 
(ki vé ve spár ga, re bar ba ra)

0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca 0,05 KH
ter mesz tett, va don ter mõ gom bák 0,05 KH
búza (szem), rozs (szem), tri ti ká lé (szem) 1 (ma, mz)
árpa (szem), zab (szem) 2 (ma, mz)
ku ko ri ca (áru, siló) 0,05 KH
ci rok 0,05 KH
egyéb ga bo na fé lék  *0,05 KH
rizs *0,05 KH
cu kor ré pa ***0,5
bur go nya 0,3 (ma, mz,

me, pr)
rep ce mag 0,5 (ma, mz)
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

ola jos mag vú ak (ki vé ve rep ce mag, 
föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers kávé, 
sze zám mag)

0,1 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, 
sze zám mag

0,1 KH

kom ló (szá rí tott) 25 (pr)
tea (szá rí tott) 0,1 KH
zöld do hány le vél ***25
kö mény mag, tár kony, ma jo rán na ***2”

7. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 184. he xak lór ben zol (HCB) ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írá sok kal
egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg

184. he xak lór ben zol (HCB)] „tök mag  *0,05”

8. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 189. ima za lil ha tó anya gok hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg -
rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

„189. ima za lil al ma ter mé sû ek *2

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, ke su dió, 
pe kán dió, pisz tá cia

0,05 KH

cit rom fé lék 5

ba nán 2

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, 
ba nán)

0,05 KH

pa ra di csom *0,5

pap ri ka, pad li zsán *0,05 KH

egyéb so la na ce ae (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

ubor ka, cuk kí ni *0,2

egyéb ehe tõ héjú ka ba ko sok *0,2

sár ga dinnye *2

egyéb nem ehe tõ héjú ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur -
go nya)

*0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ku ko ri ca (áru, siló) 0,05 KH

egyéb ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

bur go nya *3

ola jos mag vú ak (ki vé ve: föl di mo gyo ró,
ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag)

*0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze -
zám mag

0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

9. Az R. 1. szá mú mel lék le te 196. in do xa karb ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írá sok kal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg

196. in do xa karb] „ba nán 0,2

re tek *0,2

ga lamb begy sa lá ta *1

spe nót *2”

10. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 197. io xi nil (73) ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írá sok kal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg

197. io xi nil (73)] „fok hagy ma, mo gyo ró hagy ma *0,2

pó ré hagy ma *3

zöld hagy ma *3”

11. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 240. klór ta lo nil ha tó anya gok hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép: 

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

„240. klór ta lo nil al ma ter mé sû ek 1

cse resz nye, meggy, ring ló, szil va *0,01 KH

õszi ba rack 1

kaj szi ba rack, nek ta rin *1

egyéb csont hé ja sok *0,01 KH

szõ lõ (cse me ge) 1

szõ lõ (bor) 3

ri bisz ke, kösz mé te *10

sza mó ca *3

áfo nya *2

egyéb bo gyós gyü möl csû ek *0,01 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia,
ke su dió, pe kán dió

0,01 KH

cit rom fé lék 0,01 KH

ba nán 0,2

pa pa ya 20

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék,
ba nán, pa pa ya)

0,01 KH

pap ri ka, pad li zsán  *2
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

pa ra di csom 2

ubor ka 1

apró ubor ka (für tös) *5

cuk ki ni *0,01 KH

dinnye fé lék, tök fé lék *1

zöld bab (hü vellyel) *5

zöld bab (fej tett) *2

zöld bor só (hü vellyel), 
ta kar mány bor só

2

zöld bor só (fej tett) *0,3

egyéb friss hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH

szá raz hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve
bur go nya, sár ga ré pa, zel ler gu mó)

*0,01 KH

sár ga ré pa, zel ler gu mó *1

vö rös hagy ma, fok hagy ma, 
mo gyo ró hagy ma

*0,5

zöld hagy ma *5

pó ré hagy ma *10

egyéb hagy ma fé lék *0,01 KH

brok ko li, kar fi ol *3

vi rág za tu kért ter mesz tett egyéb 
ká posz ta fé lék

*3

fe jes ká posz ta, kel bim bó *3

ka ra lá bé *0,01 KH

egyéb fej kép zõ és le ve les káposzta -
félék

*0,01 KH

fe jes sa lá ta, en dí via, ga lamb begy
sa lá ta, zsá zsa

*0,01 KH

spe nót, sós ka, mán gold *0,01 KH

pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, ka por, 
me té lõ hagy ma, sáf rány, tur bo lya 

*5

vi zit or ma, ci kó ria *0,01 KH

zel ler (friss) *10

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek
[ki vé ve zel ler (friss)] 

*0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,01 KH

ter mesz tett gom bák *2

va don ter mõ gom bák *0,01 KH

ka lá szo sok (szem) 0,1

ga bo na fé lék [ki vé ve ka lá szo sok
(szem)]

*0,01 KH

rizs *0,01 KH

bur go nya 0,01 KH
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

ola jos mag vú ak (ki vé ve: föl di-
mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, 
sze zám mag)

*0,01 KH

föl di mo gyo ró 0,05

ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,01 KH

kom ló (szá rí tott) *50

tea (szá rí tott) 0,1 KH

lu cer na ***0,1  

fû szer nö vé nyek 5”

12. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 290. oxa mil ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írá sok kal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg

290. oxa mil (46)] „apró ubor ka (für tös)  0,02”

13. Az R. 1. szá mú mel lék le te 297. pen di me ta lin ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írá sok kal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg

297. pen di me ta lin] „zel ler gu mó *0,1

zel ler (friss) *0,1”

14. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 299/A. pe to xa mid ha tó anya gok hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

„299/A. pe to xa mid al ma ter mé sû ek *0,01 KH

csont hé ja sok *0,01 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,01 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,01 KH

dió, man du la, mo gyo ró, 
gesz te nye

*0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, 
pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió

0,01 KH

cit rom fé lék 0,01 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve 
cit rom fé lék)

0,01 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,01 KH

so la na ce a e bur go nya *0,01 KH

ka ba ko sok *0,01 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek
(ki vé ve bur go nya)

*0,01 KH

hagy ma fé lék *0,01 KH

ká posz ta fé lék *0,01 KH

le ve les zöld sé gek *0,01 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,01 KH
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

ter mesz tett, va don ter mõ 
gom bák

*0,01 KH

ga bo na fé lék *0,01 KH

rizs *0,01 KH

bur go nya *0,01 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve: föl di -
mo gyo ró, ka kaó bab, nyers-
ká vé, sze zám mag)

*0,01 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab,
nyers ká vé, sze zám mag

0,01 KH

kom ló (szá rí tott) *0,02 KH

tea (szá rí tott) 0,02 KH

ku ko ri ca (ta kar mány, ve tõ mag) ***0,005”

15. Az R. 1. szá mú mel lék le te 306. pi rak lost ro bin ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írá sok kal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg

306. pi rak lost ro bin] „mál na, sze der *1
vesszõn ter mõ bo gyós gyü möl -
csök

*0,02 KH

ri bisz ke *2
va don ter mõ bo gyós gyü möl -
csök

*0,02 KH

bak sza káll, pet re zse lyem gyö -
kér

*0,1

ga lamb begy sa lá ta *10”

16. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 312. pi ri me ta nil ha tó anya gok hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

„312. pi ri me ta nil al ma ter mé sû ek 5

kaj szi ba rack, szil va, ring ló *3

õszi ba rack, nek ta rin *10

egyéb csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 5

sza mó ca 5

mál na 10

sze der (fe ke te) *10

egyéb vesszõn ter mõ bo gyós
gyü möl csök

*0,05 KH

áfo nya, ri bisz ke, kösz mé te *5

va don ter mõ bo gyós gyü möl -
csök 

*0,05 KH

man du la *0,2

dió, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

pisz tá cia 0,2

kó kusz dió, ma ka dám dió, ke su -
dió, pe kán dió

0,05 KH
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

cit rom fé lék 10

ba nán 0,1

dé li gyü möl csök (ki vé ve ba nán,
cit rom fé lék)

0,05 KH

pap ri ka *2

pa ra di csom, pad li zsán *1

so la na ce ae (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

ehe tõ héjú ka ba ko sok *1

dinnye fé lék, tök fé lék *0,05 KH

zöld bab (hü vellyel) *2

zöld bor só (fej tett) *0,2

egyéb friss hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

szá raz hü ve lyes zöld sé gek *0,5

sár ga ré pa *1

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki -
vé ve bur go nya, sár ga ré pa)

*0,05 KH

vö rös hagy ma *0,1

pó ré hagy ma *1

egyéb hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

fe jes sa lá ta *10

fû szer nö vé nyek *3

egyéb le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom -
bák

*0,05 KH

ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve: föl di -
mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag)

*0,1 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers -
ká vé, sze zám mag

0,1 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

17. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 330. pro pi neb ha tó anya gok hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

„330. pro pi neb (19) al ma ter mé sû ek *0,3
cse resz nye, meggy *0,3
csont hé ja sok (ki vé ve 
cse resz nye, meggy)

*0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *1
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve
szõ lõ)

*0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, 
gesz te nye

*0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, 
pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió

0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH
olí va (fo gyasz tás ra) 0,3
olí va (olaj ki vo nás ra) 0,3
dé li gyü möl csök (ki vé ve 
cit rom fé lék, olí va)

0,05 KH

pap ri ka *1
pa ra di csom *2
egyéb so la na ce ae (ki vé ve 
bur go nya)

*0,05 KH

ubor ka *2
egyéb ehe tõ héjú ka ba ko sok *0,05 KH
gö rög dinnye, sár ga dinnye *1
egyéb nem ehe tõ héjú 
ka ba ko sok

*0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH
zel ler gu mó *0,3
gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki -
vé ve bur go nya, zel ler gu mó)

*0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH
ká posz ta fé lék *0,05 KH
le ve les zöld sé gek *0,05 KH
szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH
cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH
ter mesz tett, va don ter mõ 
gom bák 

*0,05 KH

ga bo na fé lék *0,05 KH
rizs *0,05 KH
bur go nya *0,2
ola jos mag vú ak (ki vé ve: föl di -
mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag)

*0,1 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers -
ká vé, sze zám mag

0,1 KH

kom ló (szá rí tott) *50
tea (szá rí tott) 0,1 KH”

18.  Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 337. qu i no xi fen ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írá sok kal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg

337. qu i no xi fen] „alma *0,05

kaj szi ba rack, nek ta rin, 
õszi ba rack

*0,05

ar ti csó ka *0,3”
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19.  Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 344. rim szul fu ron (rim ri du ron) ha tó anya gok hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

„344. rim szul fu ron (rim ri du ron) al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, 
gesz te nye

*0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, 
ke su dió, pe kán dió, pisz tá cia

0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom -
fé lék)

0,05 KH

pa ra di csom 0,05 KH

pap ri ka, pad li zsán *0,05 KH

so la na ce ae (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek 
(ki vé ve bur go nya)

*0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ 
gom bák

*0,05 KH

ku ko ri ca (áru, siló) 0,05 KH

egyéb ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya 0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve: föl di -
mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag)

*0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers -
ká vé, sze zám mag

0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1”

20.  Az R. 1. szá mú mel lék le te 370. ti ak lop rid ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írá sok kal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg

370. ti ak lop rid] „pa pa ya 0,5

mus tár mag *0,2”
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21.  Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 375. TMTD (ti rám) ha tó anya gok hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

„375. TMTD (ti ram) (19) alma, kör te 5
al ma ter mé sû ek (ki vé ve alma,
kör te)

0,1 KH

kaj szi ba rack, nek ta rin, 
õszi ba rack

3

cse resz nye, meggy 3
szil va, ring ló 2
egyéb csont hé ja sok 0,1 KH
szõ lõ (bor) 3
szõ lõ (cse me ge) 0,1 KH
sza mó ca 10
bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve sza -
mó ca)

*0,1 KH

dió, man du la, mo gyo ró, 
gesz te nye

*0,1 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, 
pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió

0,1 KH

cit rom fé lék 0,1 KH
dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom -
fé lék)

0,1 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán 0,1 KH
ka ba ko sok 0,1 KH
hü ve lyes zöld sé gek 0,1 KH
gyö kér- és gu mós zöld sé gek 
(ki vé ve bur go nya)

0,1 KH

hagy ma fé lék 0,1 KH
ká posz ta fé lék 0,1 KH
fe jes sa lá ta, en dí via 2
le ve les zöld sé gek (ki vé ve fe jes -
sa lá ta, en dí via)

0,1 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek 0,1 KH
cse me ge ku ko ri ca 0,1 KH
ter mesz tett, va don ter mõ gom bák 0,1 KH
búza (szem), árpa (szem) 0,1 KH
rizs 0,1 KH
ku ko ri ca (áru) 0,1 KH
ci rok 0,1 KH
egyéb ga bo na fé lék *0,1 KH
cu kor ré pa ***0,2
bur go nya 0,1 KH
föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers -
ká vé, sze zám mag

0,1 KH

nap ra for gó mag, rep ce mag, szó ja -
bab, olaj tök mag

0,1 KH

egyéb ola jos mag vú ak *0,1 KH
kom ló (szá rí tott) *0,2 KH
tea (szá rí tott) 0,2 KH
kö mény mag ***0,2”
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22. Az R. 1. szá mú mel lék le te 387. trif lo xist ro bin ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írá sok kal egé szül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg

387. trif lo xist ro bin] „man gó 0,5

pap ri ka *0,3

pó ré hagy ma *0,2

brok ko li, kar fi ol *0,05

fej kép zõ ká posz ta fé lék *0,2”

23.  Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 399/A. zi ram ha tó anya gok hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra Ha tár ér ték mg/kg]

„399/A. zi ram (19) kör te *1

al ma ter mé sû ek (ki vé ve alma,
kör te)

*0,1 KH

cse resz nye, meggy *5

szil va, ring ló *2

egyéb csont hé ja sok *0,1 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,1 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,1 KH

dió, man du la, mo gyo ró, 
gesz te nye

*0,1 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, 
pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió

0,1 KH

cit rom fé lék 0,1 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom -
fé lék)

0,1 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,1 KH

ka ba ko sok *0,1 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,1 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek 
(ki vé ve bur go nya)

*0,1 KH

hagy ma fé lék *0,1 KH

ká posz ta fé lék *0,1 KH

le ve les zöld sé gek *0,1 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,1 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,1 KH

ter mesz tett, va don ter mõ 
gom bák

*0,1 KH

ga bo na fé lék *0,1 KH

rizs *0,1 KH

bur go nya *0,1 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve: föl di -
mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag)

*0,1 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers -
ká vé, sze zám mag

0,1 KH

kom ló (szá rí tott) *0,2 KH

tea (szá rí tott) 0,2 KH”
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24. Az R. 1. szá mú mel lék le té ben az aláb bi ha tó -
anyag-kul tú ra pá rok egyes ha tár ér té kei a kö vet ke zõk sze -
rint mó do sul nak:

a) a 3. ace ta mip rid ha tó anyag 
aa) „alma, kör te 0,1” szö veg ré sze he lyé be a „alma, kör -

te 1” szö veg rész lép;
ab) „egyéb al ma ter mé sû ek *0,1” szö veg ré sze he lyé be a

„egyéb al ma ter mé sû ek *1” szö veg rész lép;
b) a 23. azo xist ro bin ha tó anyag 
ba) „egyéb so la na cea (ki vé ve: bur go nya) *0,05 KH”

szö veg ré sze he lyé be a „egyéb so la na ce ae (ki vé ve: bur go -
nya) *2”  szö veg rész lép;

bb) „pó ré hagy ma 0,1” szö veg ré sze he lyé be a „pó ré -
hagy ma 2” szö veg rész lép;

c) a 71. del ta met rin ha tó anyag  „mál na, ri bisz ke, sze der
*0,5” szö veg ré sze he lyé be a „ri bisz ke, sze der *0,5” szö -
veg rész lép;

d) a 196. in do xa karb ha tó anyag 
da) „déli gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,02 KH”

szö veg ré sze he lyé be a „déli gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé -
lék, ba nán) 0,02 KH” szö veg rész lép;

db) „gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya)
*0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „gyö kér- és gu mós zöld -
sé gek (ki vé ve bur go nya, re tek) *0,02 KH” szö veg rész lép;

dc) „spe nót, sós ka, mán gold *0,02 KH” szö veg ré sze
 helyébe a „sós ka, mán gold *0,02 KH” szö veg rész lép;

e) a 197. io xi nil (73) ha tó anyag „hagy ma fé lék (ki vé ve
 vöröshagyma) *0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a „egyéb
hagy ma fé lék  *0,05 KH”  szö veg rész lép;

f) a 290. oxa mil (46) ha tó anyag
fa) „man da rin 0,02” szö veg ré sze he lyé be a „man da rin

0,02 KH”  szö veg rész lép;
fb) „kom ló (szá rí tott) *0,02” szö veg ré sze he lyé be a

kom ló (szá rí tott) *0,02 KH” szö veg rész lép;
fc) „tea (szá rí tott) 0,02” szö veg ré sze he lyé be a tea

( szárított) 0,02 KH” szö veg rész lép;
g) a 297. pen di me ta lin ha tó anyag 
ga) „szá raz hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH” szö veg ré sze

he lyé be a „szá raz hü ve lyes zöld sé gek *0,2” szö veg rész
lép;

gb) „szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH” szö -
veg ré sze he lyé be a „szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek [ki vé -
ve zel ler (friss)] *0,05 KH” szö veg rész lép;

h) a 303. pi met ro zin ha tó anyag „ri bisz ke *0,1” szö veg -
ré sze he lyé be a „ri bisz ke, kösz mé te *0,5” szö veg rész lép;

i) a 306. pi rak lost ro bin ha tó anyag 
ia) „cse resz nye, meggy 0,2” szö veg ré sze he lyé be a

„cse resz nye, meggy 0,3” szö veg rész lép;
ib) „bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve sza mó ca) *0,02 KH”

szö veg ré sze he lyé be a „egyéb bo gyós gyü möl csû ek *0,5”
szö veg rész lép;

ic) „fe jes sa lá ta, en dí via, ga lamb begy sa lá ta, zsá zsa *2”
szö veg ré sze he lyé be a „fe jes sa lá ta, en dí via, zsá zsa *2”
szö veg rész lép;

j) a 337. qu i no xi fen ha tó anyag 

ja) „al ma ter mé sû ek *0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a
„al ma ter mé sû ek (ki vé ve alma) *0,02 KH”  szö veg rész lép;

jb) „csont hé ja sok (ki vé ve cse resz nye, meggy) *0,02
KH” szö veg ré sze he lyé be a „egyéb csont hé ja sok *0,02
KH”  szö veg rész lép;

jc) „áfo nya, ri bisz ke, kösz mé te *1” szö veg ré sze he lyé -
be a „áfo nya, ri bisz ke, kösz mé te *2” szö veg rész lép;

jd) „szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,02 KH” szö veg -
ré sze he lyé be a „szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek (ki vé ve
ar ti csó ka) *0,02 KH” szö veg rész lép;

je) „kom ló (szá rí tott) *0,5 KH” szö veg ré sze he lyé be a
„kom ló (szá rí tott) *0,5” szö veg rész lép;

k) a 370. ti ak lop rid ha tó anyag „ola jos mag vú ak (ki vé ve
nap ra for gó mag, rep ce mag, föl di mo gyo ró, ka kaó bab,
nyers ká vé, sze zám mag) *0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be
az „ola jos mag vú ak (ki vé ve mus tár mag, nap ra for gó mag,
rep ce mag, föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám -
mag) *0,05 KH” szö veg rész lép;

l) a 387. trif lo xist ro bin ha tó anyag 
la) „dé li gyü möl csök (ki vé ve ba nán, cit rom fé lék, pa pa -

ya) 0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „dé li gyü möl csök
( kivéve ba nán, cit rom fé lék, man gó, pa pa ya) 0,02 KH”
szö veg rész lép;

lb) „egyéb so la na cea (ki vé ve bur go nya, pa ra di csom)
*0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „egyéb so la na ce ae
( kivéve bur go nya) *0,02 KH” szö veg rész lép;

lc) „hagy ma fé lék *0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a
„hagy ma fé lék (ki vé ve pó ré hagy ma) *0,02 KH” szö veg -
rész lép;

ld) „ká posz ta fé lék *0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a
„egyéb ká posz ta fé lék *0,02 KH” szö veg rész lép.

25. Az R. 1. szá mú mel lék le te MAGYARÁZAT ré szé -
nek (19) sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(19) di ti o kar ba má tok, ma neb+man ko ceb+me ti ram+
pro pi neb+ti ram+zi ram (EU el ne ve zés: ma neb cso port)
együt tes mennyi sé ge CS2-ban ki fe jez ve (1) (2)

(1) a CS2-ban ki fe je zett leg na gyobb meg en ge dett szer -
ma ra dék kon cent rá ci ók kü lön fé le di ti o kar ba má tok ból
szár maz hat nak és így tük rö zõ dik ben nük, hogy adott eset -
ben jó me zõ gaz da sá gi gya kor la tot al kal maz tak-e. Ezért
ezek a szer ma ra dék-kon cent rá ci ók nem al kal ma sak an nak
el len õr zé sé re, hogy egy adott jó me zõ gaz da sá gi gyakor -
latot kö vet tek-e.

(2) a szer ma ra dék ere de te: ma: ma neb, mz: man ko ceb,
me: me ti ram, pr: pro pi neb, t: ti ram, z: zi ram

pro pi neb (pro pi lén-di a min ban ki fe jez ve)(3) 
ti ram (ti ram ként ki fe jez ve)(3)

zi ram (zi ram ként kife jezve)(3)

(3) mi vel az összes di ti o kar ba mát CS2-ban je le nik meg,
ál ta lá ban nem le het õket meg kü lön böz tet ni. Van nak azon -
ban egye di mód sze rek a pro pi neb, a zi ram, és a ti ram szer -
ma ra dé ká nak meg ha tá ro zá sá ra. Ezek a mód sze rek ese ti
ala pon hasz nál ha tók, ha ki fe je zet ten a pro pi neb, a ti ram
és/vagy a zi ram mennyi sé gét kell meg ha tá roz ni.”
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26. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek MAGYARÁZAT
 része a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„(t) – azin fosz-me til ide ig le nes ha tár ér ték 2008.
szep tem ber 18-ig. Ezen idõ pon -
tot kö ve tõ en a ha tár ér ték 0.05
KH mg/kg ki vé ve, ha azt irány -
elv vagy ren de let mó do sít ja.”

„del ta met rin 
(cisz-del ta met rin)(a)

2008. no vem ber 1-jé ig ha tá lyos
ide ig le nes ha tár ér ték a
91/414/EGK irány elv III. mel -
lék le té ben em lí tett dosszié fe lül -
vizs gá la tá ig és a del ta met rin
 készítmények tag ál la mi szint en
tör té nõ, is mé telt nyil ván tar tás ba 
vé te lé ig.”

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter, va la mint a kör nye zet vé del mi

és víz ügyi mi nisz ter
92/2008. (VII. 24.) FVM–KvVM

együt tes ren de le te

a vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták
és a ve szé lyez te tett me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták kö ré nek 

meg ál la pí tá sá ról szó ló
4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együt tes ren de let

mó do sí tá sá ról

Az ál lat te nyész tés rõl szó ló 1993. évi CXIV. tör vény
49. § (1) be kez dés b) 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, va la mint a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1. §

A vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták és a ve szé -
lyez te tett me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták kö ré nek meg ál la pí tá -
sá ról szó ló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együt tes ren de let
1. és 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. és 2. szá mú
mel lék le te lép.

2. §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hat va na dik na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
 hatályát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k., Sza bó Imre s. k.,
föld mû ve lés ügyi kör nye zet vé del mi

és vi dék fej lesz té si mi nisz ter és víz ügyi mi nisz ter

1. szá mú mel lék let
a 92/2008. (VII. 24.) FVM–KvVM együt tes ren de le thez

„1. szá mú mel lék let
a 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együt tes ren de let hez

Vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták 

 Faj  Faj ta

Szar vas mar ha
és bi valy:

ma gyar szür ke szar vas mar ha
ma gyar há zi bi valy

Ló: gid rán
hu cul
kis bé ri fél vér
li pi cai
fu ri o so-north star
nó ni usz
ma gyar hi deg vé rû
sha gya arab

Sza már: ma gyar par la gi sza már

Ser tés: szõ ke man ga li ca
fecs ke ha sú man ga li ca
vö rös man ga li ca

Juh: hor to bá gyi (ma gyar) rac ka
gyi me si rac ka
te je lõ ci gá ja
ci gá ja
cik ta

Tyúk: sár ga ma gyar tyúk
ken der ma gos ma gyar tyúk
fe hér ma gyar tyúk
fo goly szí nû ma gyar tyúk
er dé lyi ko pasz nya kú tyúk

Gyöngy tyúk: ma gyar par la gi gyöngy tyúk

Lúd: fod ros tol lú ma gyar lúd
ma gyar lúd

Ka csa: ma gyar ka csa

Puly ka: bronz puly ka
réz puly ka

Nyúl: ma gyar óri ás nyúl
”

2. szá mú mel lék let
a 92/2008. (VII. 24.) FVM–KvVM együt tes ren de le thez

„2. szá mú mel lék let
a 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együt tes ren de let hez

Ve szé lyez te tett me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták 

 Faj  Faj ta

Szar vas mar ha: ma gyar tar ka szar vas mar ha
”
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A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

93/2008. (VII. 24.) FVM
ren de le te

a vé dett õs ho nos ál lat faj ták
ge ne ti kai fenn tar tá sá nak rend jé rõl

Az ál lat te nyész tés rõl szó ló 1993. évi CXIV. tör vény
49. § (1) be kez dés a) pont 6., 7. és 8. al pont ja i 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 ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) in-si tu meg õr zés: a faj ta ki ala ku lá sa kor jel lem zõ, ere -

de ti tar tá si, ta kar má nyo zá si és sze lek ci ós fel té te lek biz to -
sí tá sa a gén meg õr zés so rán;

b) ex-si tu meg õr zés: a faj ta ki ala ku lás kor jel lem zõ, ere -
de ti tar tá si, ta kar má nyo zá si és sze lek ci ós fel té te lek tõl el té -
rõ, in ten zív ál lat tar tás ra jel lem zõ tech no ló gi ák és mûvi
 eljárások al kal ma zá sa a te nyész ál lat ne ve lés ben és a te -
nyész tés ben;

c) in-vit ro meg õr zés: sza po rí tó anyag meg õr zé se la bo ra -
tó ri u mi kö rül mé nyek kö zött;

d) nuk le usz ál lo mány: a faj ta fenn tar tá sá hoz szük sé ges
te nyész ál la tok elõ ál lí tá sát szol gá ló, ki e mel ten sze lek tált
ál lo mány, amely leg fel jebb 3000 te nyész tés be von ha tó
 nõivarú egyed bõl és a hoz zá ren delt apa ál lat ból áll;

e) gén bank: a sza po rí tó anyag és ge ne ti kai min ta la bo ra -
tó ri u mi kö rül mé nyek kö zöt ti meg õr zé se cél já ból lét re ho -
zott in-vit ro tá ro ló;

f) te nyész té si ha tó ság: a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si 
Hi va tal Köz pont ja.

2. §

(1) A vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták és a ve -
szé lyez te tett me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták kö ré nek meg ál la -
pí tá sá ról szó ló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együt tes ren -
de let (a to váb bi ak ban: együt tes ren de let) 1. § (1) be kez dé -
se sze rint vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták (a to -
váb bi ak ban: vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták)
meg õr zé sét az adott faj ta te nyész tés be vont nõ iva rú egye -
de i nek szá ma alap ján e ren de let mel lék le té ben meghatá -
rozott kü lön bö zõ fe nye ge tett sé gi szint nek meg fe le lõ te -
nyész té si prog ram ki ala kí tá sá val, il let ve an nak végrehaj -
tásával kell biz to sí ta ni.

(2) A te nyész té si prog ram nak olyan sza bá lyo zást kell
tar tal maz nia, amely biz to sít ja a faj ta fenn tar tá sát, a bel te -

nyész tés el ke rü lé se és az ere de ti tu laj don sá ga i nak meg õr -
zé sé re való tö rek vés mel lett.

(3) E ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott kü lön bö zõ
fe nye ge tett sé gi szint nek meg fe le lõ en ki ala kí tott te nyész -
té si prog ram sze rint az el is mert te nyész tõ szer ve zet kö te -
les gon dos kod ni a vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj -
ták meg õr zé sé rõl.

(4) A meg õr zés el sõd le ges fel ada tai, me lye ket a te -
nyész té si prog ram el ké szí té sé nél fi gye lem be kell ven ni:

a) kri ti kus hely zet be ke rült faj ták ese té ben a lét szám nö -
ve lé se, a te nyész tés be von ha tó egye dek fel de rí té se, sza po -
rí tó anyag be gyûj tés a gén bank ba, egye di cél prog ra mok és
in téz ke dé sek;

b) ve szé lyez te tett hely zet ben a lét szám to váb bi nö ve lé -
se, a faj ta szak sze rû meg õr zé sé re al kal mas te nyé sze tek
 kialakítása;

c) meg õr zen dõ hely zet ben a lét szám terv sze rû nö ve lé se, 
vagy fenn tar tá sa, szük ség ese tén az ere de ti tí pus ban meg -
õr zen dõ ál lo mány törzs köny vi el kü lö ní té se a ter me lé si
cél lal sze lek ci ó ba vont po pu lá ci ó tól.

(5) A (3) be kez dés sze rin ti meg õr zés tör tén het:
a) élõ ál la pot ban
aa) in-si tu fel té te lek kö zött,
ab) ex-si tu fel té te lek kö zött, amennyi ben az aa) pont

sze rin ti fenn tar tás nem va ló sít ha tó meg; 
b) in-vit ro fel té te lek kö zött.

3. §

(1) A vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták meg õr -
zé sét szol gá ló te nyész té si prog ram vég re haj tá sá ra egye sü -
let vagy szö vet ség kér het te nyész tõ szer ve ze ti el is me rést. 

(2) Az el is me rés re irá nyu ló ké rel met a te nyész tõ szer ve -
ze ti- és faj ta el is me rés rend jé rõl szó ló 123/2005. (XII. 27.)
FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) sze rin ti elõ írá sok
 figyelembevételével kell az ott meg ha tá ro zott hely re, mó -
don és tar ta lom mal be nyúj ta ni a (3) be kez dés ben fog lalt
ki egé szí tés sel.

(3) A vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták meg õr -
zé sé nek és fenn tar tá sá nak cél já ból ki dol go zott te nyész té si
prog ram – az R. ál tal meg ha tá ro zott elõ írá so kon túl – tar -
tal maz za:

a) az ál lat faj ta rész le tes le írá sát;
b) a faj ta azo nos ság vizs gá la tá nak mód sze rét és igazo -

lási rend jét;
c) nuk le usz ál lo mány ki je lö lés el ve it;
d) a gén bank ban meg õr zen dõ sza po rí tó anyag és ge ne ti -

kai min ta meg ha tá ro zá sát;
e) a törzs köny vi osz tály ba so ro lás rend jét, a fel de rí tett

egye dek törzs könyv be eme lé sé nek elõ írá sa it;
f) a te nyész vo na la kat (csa lá do kat), a pá ro sí tá si terv

 készítésének el ve it, sze lek ció rend jét;
g) az apa ál lat hasz ná lat sza bá lya it;
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h) az adott faj ta gén kész le tei fel de rí té sé nek el já rá sát és
hasz no sí tá sát;

i) az or szá gos ál lat te nyész té si adat bank ba tör té nõ adat -
kül dés mód ját és rend jét;

j) a te nyész ál lat for gal ma zás, ex port és im port szabá lyait;
k) az in-si tu tar tás fel té te le it, in do kolt eset ben az ex-si tu

tar tá si fel té te le ket;
l) a vá gó ál lat faj tá hoz tar to zás iga zo lá sá nak rend jét, iga -

zo lá si min tát, mely hi te les törzs köny vi ok irat nak mi nõ sül;
m) te nyé szet (rész po pu lá ció) fel szá mo lás ese tén kö ve -

ten dõ sza bá lyo zást.

4. §

(1) A vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták
 tenyésztési prog ram já nak el fo ga dá sa so rán a te nyész té si
ha tó ság – a 3. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak vo nat ko zá sá -
ban – az együt tes ren de let 3. § (1) be kez dé se alap ján lét re -
ho zott Õs ho nos Ha szon ál la tok Gén erõ for rás Bi zott ság
(a továb biakban: Bi zott ság) vé le mé nyét meg ké ri. 

(2) A te nyész té si prog ram el is mert te nyész tõ szer ve zet
ál ta li vég re haj tá sát a te nyész té si ha tó ság fel ügye li, és az
ál ta la el ké szí tett, a Bi zott ság gal egyez te tett gén erõ for rás
meg õr zé sé re irá nyu ló vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi
 állatfajták az R. sze rin ti Fe lül vizs gá la ti Sza bály za ta alap -
ján éven te egy szer el len õr zi. 

(3) A te nyész té si ha tó ság az el len õr zés ered mé nyé rõl,
és a vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták meg õr zé sé -
nek hely ze té rõl éven te je len tést ké szít, amit leg ké sõbb a
kö vet ke zõ év már ci us 15-ig meg kül di a föld mû ve lés ügyi
és vi dék fej lesz té si mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter)
ré szé re.

5. §

(1) A sza po rí tó anyag és ge ne ti kai min ta in-vit ro meg õr -
zé se cél já ból a te nyész té si ha tó ság

a) gén ban kot hoz lét re és gon dos ko dik a mûködteté -
sérõl, 

b) a gén bank ban el he lye zett sza po rí tó anyag ról és ge ne -
ti kai min tá ról nyil ván tar tást ve zet,

c) az el is mert te nyész tõ szer ve zet szá má ra hoz zá fé rést
és ren del ke zé si jo got biz to sít az ada tok hoz, a sza po rí tó -
anyag hoz és ge ne ti kai min tá hoz.

(2) A te nyész té si ha tó ság az in-vit ro meg õr zés rõl a
 tenyésztési prog ram ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel, a
ren del ke zés re álló for rá sok mér té ké ig gon dos ko dik.

6. §

(1) A vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ta meg õr zé -
sét szol gá ló te nyész té si prog ram vég re haj tá sá ért fe le lõs

 elismert te nyész tõ szer ve zet – mint faj ta fenn tar tó – gon -
dos ko dik a vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ta szár -
ma zá si, te nyész té si és tel je sít mény vizs gá la ti ada ta i nak
gyûj té sé rõl, fel dol go zá sá ról, nyil ván tar tá sá ról, to váb bá a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint az ada to kat
hi te le sí tés és tá ro lás cél já ból a te nyész té si ha tó ság ál tal
mû köd te tett or szá gos ál lat te nyész té si adat bank nak át ad ja.

(2) A te nyész té si ha tó ság gon dos ko dik a vé dett õs ho nos 
me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták te nyész té si ada ta i nak or szá gos
ál lat te nyész té si adat bank ban tör té nõ nyil ván tar tá sá ról és
a kü lön jog sza bály sze rin ti adat szol gál ta tás tel je sí té sé rõl.

(3) Az el is mert te nyész tõ szer ve zet kö te les a te nyész tés -
be vont ál la tok szá mát e ren de let mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott kri ti kus szint fe lett tar ta ni. 

(4) Adott faj ta lét szá má nak kri ti kus szint alá süllye dé se, 
vagy a faj ta ere de ti tu laj don sá ga i nak meg vál toz ta tá sá ra
irá nyu ló te vé keny ség ese tén a te nyész té si ha tó ság

a)  a Bi zott ság szak mai vé le mé nyét ki ké ri,
b) az érin tett el is mert te nyész tõ szer ve zet be vo ná sá val

in téz ke dé si prog ra mot dol go z ki,
c) szük ség ese tén egye di in téz ke dést hoz, en nek ke re té -

ben el ren del he ti a te nyész té si prog ram fe lül vizs gá la tát.

(5) A te nyész té si ha tó ság – a Bi zott ság meg hall ga tá sa
mel lett – a te nyész tõ szer ve zet el is me ré sé nek fel füg gesz -
té sét, amennyi ben a fel füg gesz tés nem ve zet ered mény re,
vissza vo ná sát kez de mé nye zi.

7. §

(1) A vé dett õs ho nos ál la tok ne vé vel jel zett élel mi sze re -
ken a kü lön jog sza bály sze rin ti je lö lés és iga zo lás ér de ké -
ben az adott faj ta el is mert te nyész tõ szer ve ze te, a hi te les
törzs köny vi nyil ván tar tás alap ján iga zo lást ál lít ki ar ról,
hogy az ér té ke sí tett ál lat az adott faj tá hoz tar to zik.

(2) Az iga zo lás tar tal maz za:
a) az adott egye d (ba rom fi ese tén ál lat cso port) azono -

sító szá mát, 
b) a szár ma zá si te nyé szet azo no sí tó ját, va la mint
c) a faj ta meg ne ve zé sét, ke resz te zett ál lat ese té ben a faj -

ta össze té telt.

(3) Az iga zo lás ki ál lí tá sát a te nyész té si ha tó ság el len õr zi.

8. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hat va na dik na pon 
lép ha tály ba, ren del ke zé se it – az (5) be kez dés ben fog lalt
el té rés sel – a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en in dult
ügyek ben kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a vé dett
õs ho nos ál lat faj ták ge ne ti kai fenn tar tá sá ról és tá mo ga tá -
suk rend jé rõl szó ló 37/1994. (VI. 28.) FM ren de let, va la -
mint az R. 4. § (2) be kez dés g) pont ja ha tá lyát vesz ti.
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(3) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon e ren de let
9. §-a, va la mint a je len § (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.
A je len § (4)–(6) be kez dé se 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát
vesz ti. E be kez dés 2010. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban vé dett
õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták ra te nyész tõ szer ve ze ti
el is me rés sel már ren del ke zõ te nyész tõ szer ve zet a 3. §
(3) be kez dés sze rint el ké szí tett te nyész té si prog ram alap -
ján e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 90 na pon be lül kér -
he ti a te nyész tõ szer ve ze ti el is me rés mó do sí tá sát a te -
nyész té si ha tó ság nál.

(5) A ren de let ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ
– elsõ fo kon még el nem bí rált – azon el is me ré si el já rá sok
ese té ben, ame lyek ben az el is me ré si ké re lem a ren de let ha -
tá lya alá tar to zó vé dett õs ho nos ál lat faj tá ra irá nyul, az el is -
me rést ké rel me zõ szer ve zet a ren de let ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ 90 na pon be lül, a 3. § (3) be kez dé sé nek meg fe le lõ en
mó do sít hat ja az el is me rés irán ti ké rel mét. Eb ben az eset -
ben a ké rel met a ren de let elõ írá sai sze rint kell el bí rál ni.

(6) Ha a szer ve zet az (5) be kez dés ben fog lalt le he tõ ség -
gel nem élt, a vé dett me zõ gaz da sá gi ál lat faj tá ra vo nat ko zó
el is me ré se ese tén a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 90 na -
pon be lül, il let ve – ha az el is me rés ké sõbb tör té nik meg –
az el is me rést kö ve tõ 90 na pon be lül nyújt hat ja be a 3. §
(3) be kez dé sé nek meg fe le lõ en el ké szí tett te nyész té si
prog ram alap ján az el is me rés mó do sí tá sa irán ti ké rel met.

(7) Ha az el is mert te nyész tõ szer ve zet az el is me rés mó -
do sí tá sa irán ti ké rel mét ha tár idõ ben nem nyújt ja be, il let ve 
a te nyész tõ szer ve ze ti el is me rés mó do sí tá sa irán ti ké re -
lem nek a te nyész té si ha tó ság nem ad helyt, a tenyész -
tési ha tó ság az ál lat te nyész tés rõl szó ló 1993. évi
CXIV. tör vény 23. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján
a te nyész tõ szer ve zet te nyész tõ szer ve ze ti el is me rést
vissza von ja.

9. §

(1) Az R. 2. § 2–4. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„2. Faj ta el is me ré si Sza bály zat: kü lön jog sza bály alap -
ján össze hí vott tel je sít mény vizs gá la ti kó dex bi zott ság be -
vo ná sá val a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal (a to -
váb bi ak ban: MgSzH) ál tal ké szí tett, a faj ta el is me ré si el já -
rás szak mai rész le te i re vo nat ko zó elõ írá sok összes sé ge;

3. Fe lül vizs gá la ti Sza bály zat: az MgSzH ál tal ki ala kí -
tott, a fe lül vizs gá la tok és el len õr zé sek rész le tes rend jé re
vo nat ko zó elõ írás;

4. Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex: az MgSzH ál tal kü lön
jog sza bály alap ján ki adott tel je sít mény vizs gá la ti sza bály -
gyûj te mény (a to váb bi ak ban: kó dex).”

(2) Az R. 3. § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„3. § (1) A te nyész tõ szer ve ze ti el is me rést te nyész tõ
egye sü let, szö vet ség vagy te nyész tõ vál lal ko zás az
MgSzH-nál kér he ti arra az ön ál ló név vel meg je lölt faj tá ra,
ame lyet köz te nyész tés be kí ván von ni. A ké rel met két pél -
dány ban kell be nyúj ta ni.

(2) A ké rel met az MgSzH bí rál ja el, és a te nyész tõ szer -
ve zet ként tör té nõ el is me rés rõl ha tá ro za tot hoz.” 

(3) Az R. 7. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 
„7. § (1) Az MgSzH a ké rel met meg vizs gál ja. A ren de -

let elõ írá sa i nak meg fe le lõ ké re lem ese tén a faj tát nyil ván -
tar tás ba ve szi, hi á nyos ké re lem ese tén hi ány pót lást rend el
el. A hi ány pót lás ha tár idõ re tör té nõ tel je sí té sé nek el mu -
lasz tá sa ese tén a ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül eluta -
sítja.

(2) Az MgSzH a vi lág faj ták azon kö ré nek ki vé te lé vel,
ahol a te nyész tõ szer ve zet vég re hajt ja a hasz no sí tá si irány -
nak meg fe le lõ tu laj don ság ra a tel je sít mény vizs gá la tot, el -
vég zi a faj ta el is me rés re irá nyu ló tel je sít mény vizs gá la tot.”

(4) Az R. 8. § (2) be kez dé sé ben, 9. §-ában, 10. § (2) be -
kez dé sé ben, 12. § (2) be kez dé sé ben, 13. § (4)–(6) be kez -
dé se i ben, 14. § (1)–(2) be kez dé se i ben, 16. § (1) és (3) be -
kez dé sé ben az „OMMI” szö veg rész he lyé be az „MgSzH”
szö veg rész lép.

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

„(3) Az MgSzH há rom éven be lül kö te les le foly tat ni
a faj ta el is me rés re irá nyu ló tel je sít mény vizs gá la tot, amely
so rán a faj tá ra jel lem zõ ér ték mé rõ tu laj don sá gok rep ro du -
kál ha tó sá gát vizs gál ja. Amennyi ben a be je len tõ mu lasz tá -
sá ból adó dó an ez nem le het sé ges, a vizs gá la tot le zár ja, és
a ké rel met el uta sít ja”

(6) Az R. 12. § (1) be kez dé sé ben az „OMMI”
 szövegrész he lyé be az „MgSzH” szö veg rész lép, az
„OMMI-né l” szö veg rész he lyé be az „MgSzH-nál” szö -
veg rész lép.

(7) Az R. 13. § (1) be kez dé sé ben az „OM MI-nak” szö -
veg rész he lyé be az „MgSzH-nak” szö veg rész lép. 

(8) Az R. 15. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„15. § (1) Az MgSzH az elõ írá sok nak meg fe le lõ ké re -

lem és az Átv. 20. § (2) be kez dé sé nek való meg fe le lés ese -
tén a te nyész tõ szer ve ze tet az adott faj ta vo nat ko zá sá ban,
az Átv. 22. § (1) be kez dé se sze rint ha tá ro zat ban vissza vo -
ná sig el is me ri. Ez zel egy ide jû leg az adott faj ta vo nat ko zá -
sá ban az MgSzH

a) meg fe le lõ ké re lem ese tén, amennyi ben még a faj ta el -
is me ré sé re irá nyu ló tel je sít mény vizs gá la ti ered mény nem
áll ren del ke zés re, ide ig le nes for gal ma zá si en ge délyt ad ki
a ké re lem ben sze rep lõ ál lo má nyok vo nat ko zá sá ban;

b) meg fe le lõ ké re lem, il let ve a faj ta el is me ré sé re irá -
nyu ló vizs gá lat ered mé nyé nek bir to ká ban el is me rést ad ki.

(2) Az Átv. 21. § (2) be kez dé se alap ján ide ig le ne sen el -
is mert te nyész tõ szer ve zet el is me ré sét, va la mint az adott
faj ta ide ig le nes for gal ma zá si en ge dé lyét há rom évre adja
ki az MgSzH.
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(3) A faj ta el is me rés meg tör tén tét az MgSzH-nál erre a
cél ra rend sze re sí tett nyil ván tar tó könyv be kell be ve zet ni.

(4) A te nyész tõ szer ve ze ti el is me rést kö ve tõ en az el is -
mert te nyész tõ szer ve zet fe le lõs az el is me rés alap já ul szol -
gá ló te nyész té si prog ram ma ra dék ta lan vég re haj tá sá ért.

(5) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti el is me rést kö ve tõ en
az MgSzH köz zé te szi:

a) a faj ta fenn tar tó ként el is mert te nyész tõ szer ve zet ne -
vét, cí mét;

b) az el is mert faj ta ne vét és az ál lat fajt;
c) a faj ta be so ro lá sát;
d) a be je len tõ ál tal ja va solt hasz no sí tá si irányt;
e) a vizs gá lat ról ké szí tett je len tés hoz zá fér he tõ sé gé nek

he lyét és ide jét. 
(6) Az Átv. 24. § (2) be kez dé se sze rin ti jó vá ha gyás hoz

a ké rel met az MgSzH-hoz kell be nyúj ta ni.”

(9) Az R. 17. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„17. § (1) Az MgSzH a te nyész tõ szer ve zet el is me ré sét,
amennyi ben az a jog sza bály ban és az el is me rés ben elõ írt
fel té te le ket nem tart ja be

a) fel füg gesz ti a faj ta for gal ma zá sá nak kor lá to zá sá val,
az elõ írá sok nak meg fe le lõ ál la pot vissza ál lí tá sá ig;

b) az Átv. 23. §-ának (2) be kez dé se sze rint vissza von ja.”

(10) Az R. 17. §-ának (3) be kez dé sé ben a „minisz -
térium” szö veg rész he lyé be az „MgSzH” szö veg rész lép.

(11) Az R. 17. §-a az aláb bi (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az el is mert te nyész tõ szer ve zet jog utód nél kü li

meg szû né se vagy az el is me rés vissza vo ná sa ese tén az

újabb szer ve zet el is me ré sé ig a te nyész tõ szer ve ze ti fel ada -
to kat a te nyész té si ha tó ság lát ja el, vagy az át me ne ti idõ -
szak ban a fel adat el lá tá sá val, szer zõ dés ke re té ben, más
arra al kal mas szer ve ze tet bíz meg.”

(12) Az R. 1. szá mú mel lék let I. 1.2. pont já ban,
1.3. pont já ban, 2.7. pont já ban, II. 1.11. pont já ban,
II. 3. pont já ban, II. 4. pont já ban, a 2. szá mú mel lék let
I. 1.2. pont já ban, 1.3. pont já ban, 2.6. pont já ban,
II. 2.1. pont já ban, 2.11. pont já ban, 5. pont já ban, a 3. szá -
mú mel lék let I. 3. pont já ban, 4. pont já ban, 5. pont já ban,
6. pont já ban, 12. pont já ban, II. 4. pont já ban, 9. pont já ban,
10. pont já ban, 4. szá mú mel lék let I. 3. pont já ban, 4. pont -
já ban, 5. pont já ban,  11. pont já ban, 5. szá mú mel lék let
I. 1.2. pont já ban, 1.3. pont já ban, 2.5. pont já ban,
II. 1.12. pont já ban, 2.1. pont já ban, 6. szá mú mel lék let
I. 1.2. pont já ban, 1.3. pont já ban, 2.4. pont já ban, 8. szá mú
mel lék let ben, 9. szá mú mel lék let ben az „OMMI” szö veg -
rész he lyé be az „MgSzH” szö veg rész lép.

(13) Az R. 1. szá mú mel lék let I. 2.6. pont já ban, 2. szá -
mú mel lék let I. 2.5. pont já ban, II. 3. pont já ban,  3. szá mú
mel lék let I. 12. pont já ban, 4. szá mú mel lék let I. 11. pont já -
ban, 5. szá mú mel lék let I. 2.4. pont já ban, az „OM MI-nél”
szö veg rész he lyé be az „MgSzH-nál” szö veg rész lép.

(14) Az R. 1. szá mú mel lék let II. 2. pont já ban, 5. szá mú
mel lék let II. 2. pont já ban az „OM MI-val” szö veg rész
 helyébe az „MgSzH-val” szö veg rész lép.

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 93/2008. (VII. 24.) FVM ren de let hez

A te nyész tés be vont nõ iva rú egye dek szá ma alap ján a kü lön bö zõ faj ták ra meg ha tá ro zott fe nye ge tett sé gi szint ek

Me zõ gaz da sá gi ha szon ál lat
A te nyész tés be vont nõ iva rú egye dek szá ma alap ján a faj tá ra meg ha tá ro zott fe nye ge tett sé gi szint

kri ti kus ve szé lyez te tett meg õr zen dõ

Szar vas mar ha fé lék 200 alatt 200–1500 1501–7 500  

Juh 200 alatt 200–1500 1501–10 000  

Kecs ke 200 alatt 200–1500 1501–10 000  

Ló fé lék 200 alatt 200–1500 1501–5 000  

Ser tés 200 alatt 200–1500 1501–15 000  

Ba rom fi 500 alatt 500–3000 3001–25 000  

Há zi nyúl 500 alatt 500–3000 3001–15 000  



A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter, va la mint a szo ci á lis

és mun ka ügyi miniszter 
94/2008. (VII. 24.) FVM–SZMM

együt tes ren de le te

a pá lin ka és a tör köly pá lin ka elõ ál lí tá sá nak
és je lö lé sé nek szabályairól

Az élel mi sze rek rõl szó ló 2003. évi LXXXII. tör vény
20. § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – e kör ben a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi  miniszter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 134/2008. (V. 14.) Korm.
ren de let 1. § c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró a ke res ke de le mért fe le lõs nem ze ti fej lesz té si és gaz -
da sá gi mi nisz ter rel egyet ér tés ben –, va la mint a (4) 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. § e) pont -
já ban, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
k) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren del jük el:

1. §

(1) Pá lin ká nak csak a sze szes ita lok meg ha tá ro zá sá ról,
meg ne ve zé sé rõl, ki sze re lé sé rõl, cím ké zé sé rõl és föld raj zi
áru jel zõ i nek ol tal má ról, va la mint az 1576/89/EK ta ná csi
ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló, 2008. ja nu ár
15-i 110/2008/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a to váb bi ak ban: 110/2008/EK ren de let) 2. mel lék le té nek
9. szá mú ka te gó ri á ja sze rin ti el já rás sal ké szí tett olyan gyü -
mölcs pár lat ne vez he tõ, ame lyet Ma gyar or szá gon ter mett
gyü mölcs bõl – ide ért ve a gyü mölcs ve lõt is – ké szí tet tek,
és amely nek cef ré zé sét, pár lá sát, ér le lé sét és pa lac ko zá sát
is Ma gyar or szá gon vé gez ték. Sû rít mény bõl, aszal vány ból, 
szá rít mány ból ké szült ter mék nem ne vez he tõ pá lin ká nak.

(2) A pá lin ka ké szí té se so rán ré pa-, nád-, izo- vagy gyü -
mölcs cu kor ral ja ví tott gyü mölcs cef re nem hasz nál ha tó fel.

(3) Tör köly pá lin ká nak csak a 110/2008/EK ren de let
2. mel lék le té nek 6. szá mú ka te gó ri á ja sze rin ti el já rás sal
ké szí tett olyan tör köly pár lat ne vez he tõ, ame lyet Ma gyar -
or szá gon ter mett szõ lõ tör kö lyé bõl ké szí tet tek, és amely -
nek cef ré zé sét, pár lá sát, ér le lé sét és pa lac ko zá sát is
 Magyarországon vé gez ték.

(4) A tör köly pá lin ka ké szí té se so rán ré pa-, nád-, izo-
vagy gyü mölcs cu kor ral ja ví tott szõ lõ tör köly, bor sep rõ
nem hasz nál ha tó fel.

(5) A pá lin kát és a tör köly pá lin kát nem le het íze sí te ni,
szí nez ni, éde sí te ni még a ter mék vég sõ ízé nek le ke re kí té se 
ér de ké ben sem. Ki zá ró lag a mel lék let ben fel so rolt anya -
gok hasz ná la ta meg en ge dett.

(6) A 110/2008/EK ren de let ben fog lal tak sé rel me nél -
kül, amennyi ben az (1)–(5) be kez dés ben fog lalt bár me lyik 
fel té tel nem tel je sül, az elõ ál lí tott ter mék csak pár lat nak
ne vez he tõ.

(7) A pá lin ka ter mék meg ne ve zé sé ben egy fa jú gyü -
mölcs bõl ké szült pá lin kák ese té ben a gyü mölcs ne vét köz -
vet le nül a pá lin ka szó kö ve ti. 

(8) A kü lön bö zõ egy fa jú gyü mölcs bõl ké szült pá lin kák -
nak a kü lön le ges egye di íz har mó nia ér de ké ben tör té nõ
utó la gos ke ve ré sé vel elõ ál lí tott pá lin ka meg ne ve zé se gyü -
mölcs pá lin ka vagy ve gyes gyü mölcs pá lin ka. A ke ve rés
so rán fel hasz nált pá lin ká kat a fel hasz nált mennyi ség sze -
rin ti sor rend ben a cím kén fel kell tün tet ni.

(9) A kü lön bö zõ fajú gyü möl csök együt tes cefrézé -
sével, il let ve kü lön bö zõ fajú gyü möl csök cef ré i nek együt -
tes le pár lá sá val elõ ál lí tott pá lin ka meg ne ve zé se ve gyes
gyü mölcs pá lin ka. A pá lin ka ké szí té sé hez fel hasz nált gyü -
mölcs fa jo kat a fel hasz ná lás mennyi sé ge sze rin ti sor rend -
ben a cím kén fel le het tün tet ni.

(10) A tör köly pá lin ka ter mék meg ne ve zé se
a) egy faj ta szõ lõ bõl ké szült tör köly ese té ben ki egész ül -

het – a tör köly pá lin ka szót köz vet le nül meg elõ zõ en –
a szõ lõ ne vé vel,

b) ki egész ül het – az a) pont sze rin ti meg ne ve zést köz -
vet le nül meg elõ zõ en – egy, a ter mék szár ma zá sá ra uta ló
föld raj zi név vel.

(11) Aszú tör köly-pá lin ká nak az a tör köly pá lin ka ne vez -
he tõ, amely 100%-os mér ték ben a To ka ji bor vi dék ma -
gyar or szá gi ter mõ he lyé rõl szár ma zó aszú ké szí té sé hez fel -
hasz nált aszú sze mek ki pré selt tész tá já ból ké szült.

(12) A pá lin ka és a tör köly pá lin ka bár mi lyen ará nyú
 keverésével, ele gyí té sé vel ké szült ter mé ket – még ak kor
is, ha a ter mék al ko hol tar tal ma 100%-ban e két összete -
võbõl szár ma zik – ki zá ró lag csak sze szes ital nak le het
 nevezni. 

2. §

Az 1. § ren del ke zé se i nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val az
aláb bi meg ne ve zé sek ab ban az eset ben hasz nál ha tók, ha a
pá lin ka az adott meg ne ve zés hez tar to zó kü lön le ges el já -
rás sal ké szült:

1. Kis üs ti pá lin ka: az a gyü mölcs- és tör köly pá lin ka,
ame lyet leg fel jebb 1000 li ter ûr tar tal mú, réz fe lü le tet is tar -
tal ma zó le pár ló be ren de zés ben, leg alább két sze ri sza ka -
szos le pár lás sal ál lí tot tak elõ. 

2. Ér lelt pá lin ka: az a gyü mölcs- vagy tör köly pá lin ka,
ame lyet leg alább 3 hó na pig ér lel tek 1000 li ter nél ki sebb,
vagy leg alább 6 hó na pig ér lel tek 1000 li te res, vagy an nál
na gyobb tér fo ga tú fa hor dó ban. A fa hor dó ban ér lelt pá -
linka szá raz anyag-tar tal ma ma xi mum 4 g/1 le het. Ér lelt
pá lin kák ese té ben csak az azo nos meg ne ve zé sû ér lelt
 pálinkák ele gyít he tõk, de ér le lé si idõ nek csak a leg fi a ta -
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labb ér lelt pá lin ka ér le lé si ide jét, ko rát le het fel tün tet ni a
cím kén. Az ér le lés idõ tar ta mát, a ter mék ko rát a cím kén fel 
le het tün tet ni, és utal ni le het a fa hor dó anya gá ra is. Az ér -
le lés idõ tar ta mát az ér le lés hely szí nén, el len õriz he tõ mó -
don do ku men tál ni kell.

3. Ó pá lin ka: az a gyü mölcs- és tör köly pá lin ka, ame lyet
leg alább 1 évig ér lel tek 1000 li ter nél ki sebb, vagy leg alább 
2 évig ér lel tek 1000 li te res, vagy an nál na gyobb tér fo ga tú
fa hor dó ban. Az ér le lés idõ tar ta mát az ér le lés hely szí nén,
el len õriz he tõ mó don do ku men tál ni kell.

4. Gyü mölcs ágyon ér lelt pá lin ka vagy ágyas pá lin ka: az 
a gyü mölcs pá lin ka, ame lyet gyü mölccsel együtt ér lel tek
leg alább 3 hó na pig. A gyü mölcs ágy a pá lin ka faj tá já val
azo nos, ha egy gyü mölcs meg ne ve zé sé vel je lö lik, il let ve
tar tal maz hat több faj ta gyü möl csöt, de ez eset ben csak ve -
gyes gyü mölcs ágyas pá lin ká nak ne vez he tõ. 100 li ter pá -
lin ká hoz leg alább 10 kg érett vagy leg alább 5 kg aszalt -
gyü möl csöt kell fel hasz nál ni. A pa lack cím ké jén a net tó
pá lin ka mennyi sé get kell fel tün tet ni. Az ér le lés idõ tar ta -
mát az ér le lés hely szí nén, el len õriz he tõ mó don do ku men -
tál ni kell.

3. §

(1) Pá lin ka vagy tör köly pá lin ka fel hasz ná lá sá val ké -
szült bár mi lyen ital ter mék nél a „pá lin ka” vagy „törköly -
pálinka” ki fe je zés fel tün te té se ki zá ró lag az össze te võk fel -
so ro lá sá nál le het sé ges, ki vé ve ha a ter mék al ko hol tar tal -
má nak 100%-a pá lin ká ból vagy tör köly pá lin ká ból szár -
ma zik. Eb ben az eset ben a ter mék meg ne ve zé sé ben fel le -
het tün tet ni a „pá lin ka fel hasz ná lá sá val ké szült” vagy a
„tör köly pá lin ka fel hasz ná lá sá val ké szült” ki fe je zést. Ez a
kor lá to zó ren del ke zés a ter mék hez kap cso ló dó mar ke ting -
esz kö zök re, kü lö nö sen a ki egé szí tõ cím ké re, dísz do boz ra,
szó ró lap ra is vo nat ko zik.

(2) Az (1) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó ter mék cím -
ké jén, hir de té sé ben vagy a ter mék hez kap cso ló dó mar ke -
ting esz kö zön a pá lin ka, tör köly pá lin ka el ne ve zést (bár -
mely szó össze té tel ben) ki zá ró lag ab ban az eset ben le het
fel tün tet ni, ha a ter mék ben fel hasz nált pá lin kát, tör köly pá -
lin kát az e ren de let elõ írá sa i nak meg fe le lõ en ál lí tot ták elõ.

4. §

A pá lin ka és a tör köly pá lin ka elõ ál lí tá sá nak és meg ne -
ve zé sé nek sza bá lya it al kal maz ni kell az Eu ró pai Unió tag -
ál la ma in kí vü li or szág ba tör té nõ ex port ra elõ ál lí tott ter mé -
kek ese té ben is.

5. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést

kö ve tõ en elõ ál lí tott pá lin ká ra és tör köly pá lin ká ra kell al -
kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a pá lin ka
elõ ál lí tá sá nak sza bá lya i ról szó ló 148/2004. (X. 1.)
FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de let ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k., Szûcs Eri ka s. k.,
föld mû ve lés ügyi szo ci á lis

 és vi dék fej lesz té si mi nisz ter  és mun ka ügyi mi nisz ter

Mel lék let 
a 94/2008. (VII. 24.) FVM–SZMM együt tes ren de let hez

Pá lin ka és tör köly pá lin ka ké szí té sé nél fel hasz nál ha tó
se géd anya gok:

1. en zi mek;
2. sa vak;
3. élesz tõk;
4. de rí tõ sze rek;
5. ne héz fé mek el tá vo lí tá sá ra al kal mas se géd anya gok.

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

14/2008. (VII. 24.) KHEM
rendelete

egyes hírközlési tárgyú miniszteri rendeletek
hatályon kívül helyezésérõl

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
182.  § (8) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let
1.  § d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
– a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) és
c) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

Ha tá lyát vesz ti:
a) a szo ci á li san rá szo rult elõ fi ze tõk ré szé re az egye te -

mes elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás igény be vé te lé hez
nyújt ha tó tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok ról szó ló
19/2004. (VI. 12.) IHM ren de let,

b) a szo ci á li san rá szo rult elõ fi ze tõk ré szé re az egye te -
mes elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás igény be vé te lé hez
nyújt ha tó tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló
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19/2004. (VI. 12.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/2005. (III. 1.) IHM ren de let.

2.  §

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

Dr. Sza bó Pál s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
8/2008. (VII. 24.) NFGM

rendelete

egyes fejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek
jogharmonizációs célú módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124.  § (9) be kez dé sé ben és a kis- és középvállalkozá -
sokról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 21.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. törvény 53.  § (6) be kez dé -
sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 2.  § 2. pont já ban,
a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §
a) és h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
– a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram elõ irány za -
tá ból nyúj tott, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
87. cik ké nek (1) be kez dé se ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá -
sok fel hasz ná lá sá ról  szóló 25/2007. (IX. 12.) MeHVM
ren de let 20.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tés foglalkozta -
tási, kép zé si, ta nács adá si és KKV K+F tá mo ga tás te kin te -
té ben 2008. de cem ber 31-ig le het hoz ni.”

2.  §

Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ben sze rep lõ
 Regionális Fej lesz té si Ope ra tív Prog ra mok ra meg ha tá ro -

zott elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak ál la mi tá mo ga tá si
szem pon tú sza bá lya i ról  szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM 
ren de let 26.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést kép zé si és
KKV ta nács adá si tá mo ga tás te kin te té ben 2008. de cem -
ber 31-ig le het hoz ni.”

3.  §

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um egyes fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i ból fi nan szí ro zott, ál la mi tá mo -
ga tás nak mi nõ sü lõ fel hasz ná lá sok ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 6/2008. (III. 7.) GKM ren de let 25.  § (5) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést KKV és kép -
zé si tá mo ga tás te kin te té ben 2008. de cem ber 31-ig le het
hoz ni.”

4.  §

A Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram elõ -
irány za tá ból nyúj tott, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés 87. cikk (1) be kez dés ha tá lya alá tar to zó tá mo -
ga tá sok fel hasz ná lá sá ról  szóló 27/2007. (X. 10.) ÖTM
ren de let 23.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést KKV tá mo -
ga tás ta nács adás ra és KKV K+F tá mo ga tás te kin te té ben
2008. de cem ber 31-ig le het hoz ni.”

5.  §

A Gaz da ság fej lesz té si Ope ra tív Prog ram K+F és in no -
vá ció a ver seny ké pes sé gért pri o ri tá sá ra és a Re gi o ná lis
Fej lesz tés Ope ra tív Prog ra mok K+F és in no vá ció tár gyú
konst ruk ci ó i ra ren delt for rá sok ter hé re az EK-szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek a kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj -
tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló,
2001. ja nu ár 12-i 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let alap ján
nyújt ha tó tá mo ga tá sok rész le tes sza bá lya i ról és a tá mo ga -
tá si jog cí me i rõl  szóló 29/2007. (X. 16.) ÖTM ren de let
12.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést cse kély
össze gû tá mo ga tá sok ese té ben 2013. de cem ber 31-ig,
a 70/2001/EK ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá sok
 tekintetében 2008. de cem ber 31-ig le het hoz ni.”

6.  §

A Gaz da ság fej lesz té si Ope ra tív Prog ram K+F és in no -
vá ció a ver seny ké pes sé gért pri o ri tá sá ra és a Re gi o ná lis
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Ope ra tív Prog ra mok K+F és in no vá ció tár gyú konstruk -
cióira ren delt for rá sok fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról és a tá mo ga tás jog cí me i rõl  szóló 22/2007.
(VIII. 29.) MeHVM ren de let 32.  § (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést kép zé si tá -
mo ga tás te kin te té ben 2008. de cem ber 31-ig le het hoz ni.”

7.  §

A Kor mány egye di dön té sé vel meg ítél he tõ tá mo ga tá -
sok nyúj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 8/2007. (I. 24.) GKM
ren de let 15.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(7) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést a be ru há zás -
sal kap cso la tos elõ ké szí tõ ta nul mány és ta nács adás cí men
nyúj tott tá mo ga tás te kin te té ben 2008. de cem ber 31-ig
 lehet hoz ni.”

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni
kell.

Baj nai Gor don s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
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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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