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III. Kormány rendeletek

A Kormány
226/2008. (IX. 11.) Korm.

ren de le te

a 2004. évi CIX. tör vénnyel ki hir de tett,
a bi o ló gi ai biz ton ság ról szó ló,

Na i ro bi ban, 2000. má jus 24-én alá írt
Car ta ge na Jegy zõ könyv vég re haj tá sá ról

A Kor mány a gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl szó ló
1998. évi XXVII. tör vény 34. § (1) be kez dé sé nek d) pont -
já ban fog lalt 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 feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

(1) A 2004. évi CIX. tör vénnyel ki hir de tett, a bi o ló gi ai
biz ton ság ról szó ló, Na i ro bi ban, 2000. má jus 24-én alá írt
Car ta ge na Jegy zõ könyv (a to váb bi ak ban: Jegy zõ könyv)
sze rin ti il le té kes ha tó ság fel ada ta it 

a) hu mán-egész ség ügyi, hu mán gyógy szer gyár tá si
célú fel hasz ná lás, az em be ri test tel köz vet le nül érint ke -
zõ ve gyi anya gok ese tén az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti
In té zet,

b) a me zõ gaz da ság és az élel mi szer ipar te rü le tén (be -
le ért ve az élel mi szer-elõ ál lí tás ban al kal ma zott tech no -
ló gi ai se géd anya go kat is), il let ve egyéb ipa ri célú fel -
hasz ná lás ese tén a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter,

c) a fel ügye let és el len õr zés te kin te té ben a Me zõ gaz da -
sá gi és Szak igaz ga tá si Hi va tal

lát ja el.

(2) A Jegy zõ könyv sze rin ti adat szol gál ta tá si, tá jé koz ta -
tá si, il let ve be je len té si kö te le zett sé gek tel je sí té sét a Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban:
kap cso lat tar tó szerv) vég zi. A kap cso lat tar tó szerv el lát ja a 
gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek or szág ha tá ro -
kon tör té nõ át vi te lé rõl szó ló, 2003. jú li us 15-i,
1946/2003/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a to váb bi ak ban: 1946/2003/EK ren de let) 17. cik ke (2) be -
kez dé sé ben fog lalt tá jé koz ta tá si köz pont fel ada ta it, kü lö -
nö sen az 1946/2003/EK ren de let 9. cik ké ben, a 14. cik ke
(2) be kez dé sé ben és a 15. cik ke (1) be kez dé sé ben fog lalt
kö te le zett sé gek vo nat ko zá sá ban.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt ha tó sá gok a szük sé ges
in for má ci ók ról rend sze re sen tá jé koz tat ják a kap cso lat tar tó 
szer vet.

2. §

Az 1946/2003/EK ren de let 19. cikk (1) be kez dé sé ben
fog lalt je len tést – az 1. § (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tó sá -
gok be vo ná sá val – a kap cso lat tar tó szerv ké szí ti el és kül di 
meg az Eu ró pai Bi zott ság szá má ra.

3. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer -
ve ze tek or szág ha tá ro kon tör té nõ át vi te lé rõl szó ló, 2003.
jú li us 15-i, 1946/2003/EK eu ró pai par la men ti és a ta ná csi
ren de let 9. cik ké nek, 14. cik ke (2) be kez dé sé nek, 15. cik ke 
(1) be kez dé sé nek, 17. cik ke (2) be kez dé sé nek és 19. cik ke
(1) be kez dé sé nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé -
se ket ál la pít ja meg.

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

A Kormány
227/2008. (IX. 11.) Korm.

ren de le te

a Zá hony tér sé gé ben a vas úti,
 va la mint a bel sõ köz úti inf ra struk tú ra
fej lesz té sé hez kap cso ló dó be ru há zá sok

meg va ló sí tá sá val össze füg gõ köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé

nyil vá ní tá sá ról szó ló
76/2008. (IV. 3.) Korm. ren de let

módosításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt
je len tõ sé gû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá -
ról és egy sze rû sí té sé rõl szó ló 2006. évi LIII. tör vény
12. § (5) be kez dé sé ben és a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi
CXL. tör vény 174/A. § a) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dés b) pont já -
ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de li el:
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1. §

A Zá hony tér sé gé ben a vas úti, va la mint a bel sõ köz úti
inf ra struk tú ra fej lesz té sé hez kap cso ló dó be ru há zá sok
meg va ló sí tá sá val össze füg gõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról szó ló
76/2008. (IV. 3.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. §
(1) be kez dés b)–c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

[A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja a
mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügye ket,
ame lyek alap ját a kö vet ke zõ be ru há zá sok ké pe zik:]

„b) Zá hony tér sé gé ben a vas úti inf ra struk tú ra fej lesz té -
se (100-as fõ vo na lon kí vül) az áru fu va ro zá si ha tár át me ne -
tet biz to sí tó szé les és nor mál nyom tá vú ge rinc há ló zat
ütemes felújítása;

c) Zá hony tér sé gé ben vas úti inf ra struk tú ra fej lesz té se,
az áru fu va ro zá si és lo gisz ti kai ka pa ci tá so kat ki szol gá ló
von ta tó vá gány-há ló zat ütemes felújítása.”

2. §

(1) Az R. mel lék le te 2. pont já nak elsõ „Be ru há zás”
címû osz lo pá ban a „Zá hony tér sé gé ben a vas úti inf ra struk -
tú ra fej lesz té se, az áru fu va ro zá si ha tár át me ne tet biz to sí tó
szé les és nor mál nyom tá vú ge rinc há ló zat, va la mint az áru -
fu va ro zá si és lo gisz ti kai ka pa ci tá so kat ki szol gá ló von ta tó
vá gány-há ló zat üte mes fel újí tá sa – mun kák Ko mo ró ál lo -
má son” szö veg rész he lyé be a „Zá hony tér sé gé ben a vas úti
inf ra struk tú ra fej lesz té se (100-as fõ vo na lon kí vül) az áru -
fu va ro zá si ha tár át me ne tet biz to sí tó szé les és nor mál
nyom tá vú ge rinc há ló zat üte mes fel újí tá sa” szö veg lép.

(2) Az R. mel lék le te 3. pont já nak elsõ „Be ru há zás”
címû osz lo pá ban a „Zá hony tér sé gé ben a vas úti inf ra struk -
tú ra fej lesz té se, az áru fu va ro zá si ha tár át me ne tet biz to sí tó
szé les és nor mál nyom tá vú ge rinc há ló zat, va la mint az áru -
fu va ro zá si és lo gisz ti kai ka pa ci tá so kat ki szol gá ló von ta tó
vá gány-há ló zat üte mes fel újí tá sa – mun kák Fé nyes lit ke
tér sé gé ben” szö veg rész he lyé be a „Zá hony tér sé gé ben
vas úti inf ra struk tú ra fej lesz té se, az áru fu va ro zá si és lo -
gisz ti kai ka pa ci tá so kat ki szol gá ló von ta tó vá gány-há ló zat
üte mes fel újí tá sa” szö veg lép.

3. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba
az zal, hogy ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en in -
dult ügyek ben kell alkalmazni.

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

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

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
34/2008. (IX. 11.) EüM

rendelete

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról, támogatással

történõ rendelésérõl, forgalmazásáról,
javításáról és kölcsönzésérõl  szóló

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény 132.  § (3) be kez dés b) pont já ban, va -
la mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  § (3) be kez dés c) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § a) és b) pont já ban meg ál la pí tott fel -
adat kö röm ben el jár va – az 1.  § és 2.  § te kin te té ben 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 ál la pí tott
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:

1.  §

A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si tá -
mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ
ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá ról és köl csön zé sé -
rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(9) E § sze rin ti ké re lem egy gyó gyá sza ti se géd esz köz -
re vo nat ko zik, ki vé ve a mé ret- és szín vál to za tot, va la mint
a 7. szá mú mel lék let ben fog lalt esz kö zö ket. A 7. szá mú
mel lék let ben fog lalt 1/b., 5., 6., 7. és 8. sor szá mú cso port -
ba so rolt gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ese tén a ké re lem az
adott sor szá mú cso port ba tar to zó va la mennyi gyó gyá sza ti
se géd esz köz re és azok tar to zé ka i ra vo nat ko zik. A 7. szá -
mú mel lék let ben fog lalt 1/a., 2., 3., 4., 9., 10., 11., 12., 13.
és 14. sor szá mú cso por tok ba so rolt gyó gyá sza ti se géd esz -
kö zök ese tén egy ké re lem egy gyó gyá sza ti se géd esz köz re
és an nak tar to zé ká ra vo nat ko zik.”

2.  §

Az R. 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék -
le te lép.
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3.  §

Az R. 12. szá mú mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze -
rint mó do sul.

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a
ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 3.  §-a, va la mint 2. mel lék le te a ren de let
ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti idõ pon tot meg elõ zõ en köz -
gyógy el lá tás jog cí men fel írt, de ki nem vál tott gyó gyá sza ti 
se géd esz köz te kin te té ben a be teg ké ré sé re a (2) be kez dés

sze rin ti idõ pon tot meg elõ zõ na pon ha tály ban lévõ ren del -
ke zé se ket kell al kal maz ni. Er rõl a le he tõ ség rõl a gyó gyá -
sza ti se géd esz köz ki szol gál ta tó ja kö te les a be te get elõ ze -
tesen tá jé koz tat ni.

(4) Az R. 2.  § (9) be kez dé sé nek e ren de let 1.  §-ával
meg ál la pí tott ren del ke zé sét, va la mint az R. 7. szá mú mel -
lék le té nek e ren de let 1. mel lék le té vel meg ál la pí tott ren -
del ke zé sét az e ren de let ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban
lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(5) E ren de let 1–3.  §-a, e § (1)–(2) és (5) be kez dé se, va -
la mint e ren de let 1. és 2. mel lék le te az e ren de let hatályba -
lépését kö ve tõ 9. na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 34/2008. (IX. 11.) EüM rendelethez

„7. szá mú mel lék let a 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let hez

Egy kérelemben beadható eszközök és azok tartozékai

1-es sor szá mú cso port

04 12 09 Sérv ta pa szok, övek és sérv kö tõk

1/a.

04 12 09 03 Nor mál

04 12 09 06 06 Adap tál ha tó

04 12 09 15 03 Egy ol da li

04 12 09 15 06 Két ol da li

04 12 09 18 Here v. comb sérv kö tõ

04 12 09 12 Has kö tõ tar to zé kok

1/b.

04 12 09 06 03 Mé re tes

04 12 09 06 04 Mé re tes has fal sérv kö tõ

04 12 09 09 Egye di mé ret vé tel alap ján ké szí tett

04 12 09 15 09 Mé re tes

04 12 09 12 Has kö tõ tar to zé kok

2-es sor szá mú cso port

04 19 09 Egy szer hasz ná la tos fecs ken dõk

04 19 15 Egy szer hasz ná la tos fecs ken dõ tûk

3-as sor szá mú cso port

04 24 12 03 Vér cu kor szint mé rõk

04 24 12 06 Teszt csí kok



4-es sor szá mú cso port

04 45 03 Fek võ hely ze tû hú zás ra al kal mas esz köz

04 45 06 Álló hely ze tû hú zás ra al kal mas esz köz

04 45 09 Tar to zé kok és ki egé szí tõk

04 45 09 06 Ki egé szí tõk álló hely ze tû hú zás ra al kal mas esz köz höz

5-ös sor szá mú cso port

06 12 03 03 09 Egye di mé ret vé tel alap ján ké szí tett lá bor té zi sek

06 12 03 06 Di a be te ses, ne u ro pat hi as láb ra, kró ni kus tal pi fe kély esetén

06 12 03 09 Erõ sen de for mált láb ra, je len tõs pes ex ca va tus, pes ad duc tus, a láb nagy fo kú va rus, 
val gus állása esetén

06 12 03 18 15 Egye di mé ret vé tel alap ján ké szí tett me rev be té tek

06 12 03 18 18 Egye di mé ret vé tel alap ján ké szí tett fél me rev betétek

06 12 03 18 21 Egye di mé ret vé tel alap ján ké szí tett va ri ál ha tó betétek

06 12 09 09 Egye di mé ret vé tel alap ján ké szí tett

06 12 15 09 Egye di mé ret vé tel alap ján ké szí tett

06 12 18 03 Me den ce öves négy kör si nes ké szü lék

06 12 30 Tar to zé kok

6-os sor szá mú cso port

06 18 FELSÕ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI

06 18 27 Kam pók és ren del te té si szer szá mok

Meg jegy zés: az alap ter mék tar to zék nél kül is funk ci o nál, nem nél kü löz he tet len tar to zék.

7-es sor szá mú cso port

06 24 ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI

06 24 54 Tar to zé kok

8-as sor szá mú cso port

06 33 ORTOPÉD CIPÕK ÉS TARTOZÉKAIK

06 33 12 Tar to zé kok or to péd ci põk höz

Meg jegy zés: az alap ter mék tar to zék nél kül nem funk ci o nál, a tar to zék az alap ter mék hez nél kü löz he tet len.

9-es sor szá mú cso port

09 18 24 03 03 Ir ri gá ló kész le tek

09 18 24 03 06 Tar to zék ir ri gá ló kész le tek hez

10-es sor szá mú cso port

09 27 05 Tes ten vi selt, nyi tott végû vi ze let gyûj tõ zacs kók

09 27 13 Füg gesz tõ- és rög zí tõ esz kö zök vi ze let gyûj tõk höz

11-es sor szá mú cso port

09 30 04 Tes ten  való vi se lés re szánt vi ze let fel szí vó se géd esz kö zök

09 30 09 Füg gesz tõ- és rög zí tõ esz kö zök vi ze let- és szék let fel szí vó se géd esz kö zök höz

Meg jegy zés: az alap ter mék tar to zék nél kül is funk ci o nál, nem nél kü löz he tet len tar to zék.
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12-es sor szá mú cso port

12 21 KEREKES SZÉKEK

12 24 24 Ele mek/ak ku mu lá to rok és ele mek/ak ku mu lá tor töltõk

18 09 27 03 06 Mó do sí tott al kat ré szek fe lá ra

18 09 34 03 06 Mó do sí tott al kat ré szek fe lá ra

18 09 36 03 06 Mó do sí tott al kat ré szek fe lá ra

13-as sor szá mú cso port

21 42 12 06 Mû gé ge

21 42 12 06 06 Tar to zé kok mû gé gé hez

14-es sor szá mú cso port

21 45 03 Fül ben vi selt hal lás ja ví tó ké szü lék

21 45 06 Fül mö gött vi selt hal lás ja ví tó ké szü lék

21 45 09 Szem üveg szár ba épí tett lég ve ze té ses hal lás ja ví tó készülék

21 45 12 Tes ten vi selt do bo zos hal lás ja ví tó ké szü lék

21 45 15 Szem üveg szár ba épí tett és egyéb csont ve ze té ses hal lás ja ví tó készülék

21 45 24 Hal lás ja ví tó ké szü lé kek ki e gé szí tõi (egyé ni fül il leszt ékek hal lás ja ví tó ké szü lé kek hez 
és a hal ló já rat védelméhez)

21 45 27 Hal lás ja ví tó ké szü lé kek ener gia for rá sai és ezek tar to zé kai

21 45 30 Hal lás ja ví tó ké szü lé kek tar to zé kai és a hal lás ja ví tás egyéb esz kö zei
„

2. melléklet a 34/2008. (IX. 11.) EüM rendelethez

1. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a
„

[ISO Meg ne ve zés]

12 21 06 06 03 045 Otto Bock Start Plus

”

szö veg rész he lyé be a

„

12 21 06 06 03 045 Otto Bock Start Int ro

”
szö veg lép.

2. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a
„

[ISO Meg ne ve zés]

12 21 06 06 03 046 Otto Bock Start Ba sic

”
szö veg rész he lyé be a

„

12 21 06 06 03 046 Otto Bock Trend 2000

”
szö veg lép.
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3. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a
„

[ISO Meg ne ve zés]

12 21 27 03 03 011 Otto Bock-Evant gar de

”
szö veg rész he lyé be a

„

12 21 27 03 03 011 Otto Bock A200

”
szö veg lép.

4. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a
„

[ISO Meg ne ve zés]

12 24 21 03 03 004 Ke rék hát ra he lye zõ adap ter Otto Bock Start Plus ke re kes szék hez

”
szö veg rész he lyé be a

„

12 24 21 03 03 004 Ke rék hát ra he lye zõ adap ter Otto Bock Start Int ro ke re kes szék hez

”
szö veg lép.

5. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

02 06 06 06 03 013 Ti el le 7 x 9 cm

”
szö veg részt köve tõen a

„

02 06 06 06 03 014 As ki na Thin Si te 10 x 10 cm

”
szö veg gel egé szül ki.

6. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

02 06 06 12 03 011 Me pi lex Bor der EM 17,5 x 17,5 cm

”
szö veg részt köve tõen a

„

02 06 06 12 03 012 As ki na Thin Si te 15 x 15 cm

”
szö veg gel egé szül ki.
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7. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

02 09 03 03 03 008 Sup ra sorb P ön ta pa dó 7,5 x 7,5 cm

”
szö veg részt köve tõen a

„

02 09 03 03 03 009 As ki na Tran sor bent 5 x 7 cm

”
szö veg gel egé szül ki.

8. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

02 09 06 03 03 012 Me pi lex 12,5 x 12,5 cm

”
szö veg részt köve tõen a

„

02 09 06 03 03 013 Per ma Fo am 10 x 10 cm

02 09 06 03 03 014 As ki na Tran sor bent 10 x 10 cm

”
szö veg gel egé szül ki.

9. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

02 09 09 03 03 017 Me pi lex 17,5 x 17,5 cm

”
szö veg részt köve tõen a

„

02 09 09 03 03 018 Per ma Fo am Com fort ön ta pa dó 20 x 20 cm

02 09 09 03 03 019 As ki na Tran sor bent 15 x 15 cm

02 09 09 03 03 020 As ki na Tran sor bent Sac rum 18 x 20 cm

02 09 09 03 03 021 As ki na Tran sor bent 20 x 20 cm

”
szö veg gel egé szül ki.

10. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

02 12 03 03 03 019 Kli ni derm Hyd ro Bor der 10 x 10 cm

”
szö veg részt köve tõen a
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„

02 12 03 03 03 022 As ki na Hyd ro 10 x 10 cm

”
szö veg gel egé szül ki.

11. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

02 12 03 06 03 018 Kli ni derm Hyd ro Stan dard 15 x 15 cm

”
szö veg részt köve tõen a

„

02 12 03 06 03 019 As ki na Hyd ro 15 x 15 cm

”
szö veg gel egé szül ki.

12. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

02 12 03 09 03 017 Kli ni derm Hyd ro Stan dard 20 x 20 cm

”
szö veg részt köve tõen a

„

02 12 03 09 03 018 As ki na Hyd ro 20 x 20 cm

”
szö veg gel egé szül ki.

13. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

02 15 03 03 03 002 Hyd ro sorb 5 x 7,5 cm

”
szö veg részt köve tõen a

„

02 15 03 06 03 001 Elas to-Gél 10 x 10 x 0,3 cm

”
szö veg gel egé szül ki.

14. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

04 03 06 03 03 001 Clo ud up-02

”
szö veg részt köve tõen a
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„

04 03 06 03 03 011 Ult ra so nic

”
szö veg gel egé szül ki.

15. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

04 03 06 06 03 008 F-200

”
szö veg részt köve tõen a

„

04 03 06 06 03 015 Vo y a ge

”
szö veg gel egé szül ki.

16. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

04 03 06 06 03 017 Om ron NE-C28

”
szö veg részt köve tõen a

„

04 03 06 06 03 018 Por ta-neb lite

”
szö veg gel egé szül ki.

17. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

04 06 06 03 18 001 Elas to med AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

”
szö veg részt köve tõen a

„

04 06 06 03 18 008 Dok tus AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

”
szö veg gel egé szül ki.

18. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

04 06 06 03 18 011 Elas to med Stretch AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

”
szö veg részt köve tõen a
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„

04 06 06 03 18 013 Ma xis Mic ro AG comb tõ ig érõ har si nya (mé re tes)

04 06 06 03 18 014 Ve nes so-Soft Lycra AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 18 015 Ve nex Dur Mic ro Light AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

”

szö veg gel egé szül ki.

19. Az R. 12. szá mú mel lék le te a

„

[ISO Meg ne ve zés]

04 06 06 06 09 007 Elas to bar Kom fort AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (stan dard)

”

szö veg részt köve tõen a

„

04 06 06 06 12 001 Ve no san AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

”

szö veg gel egé szül ki.

20. Az R. 12. szá mú mel lék le te a

„

[ISO Meg ne ve zés]

04 06 06 06 15 005 Dok tus Dur AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

”

szö veg részt köve tõen a

„

04 06 06 06 15 007 Elas to bar Kom fort AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

”

szö veg gel egé szül ki.

21. Az R. 12. szá mú mel lék le te a

„

[ISO Meg ne ve zés]

04 27 09 03 06 005 Cor po sa no KS-1/A2

”

szö veg részt köve tõen a

„

04 27 09 03 06 006 Ten sol ME 2006

04 27 15 03 03 001 Han sa ton Sa nus No i ser (MM2, MM3, MM4)

”

szö veg gel egé szül ki.
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22. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

04 45 06 03 06 001 E 51 Glis son-fé le füg gesz tõ ké szü lék

”
szö veg részt köve tõen a

„

04 45 06 03 09 001 E 52 Glis son-fé le füg gesz tõ ké szü lék kar tar tó val

”
szö veg gel egé szül ki.

23. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

06 03 06 03 03 115 Sa la-Med 17

”
szö veg részt köve tõen a

„

06 03 06 03 03 116 For tu na me den ce szo rí tó öv (Me di ca Humana)

”
szö veg gel egé szül ki.

24. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

06 03 12 03 03 036 RB-73

”
szö veg részt köve tõen a

„

06 03 12 03 03 037 For tu na Schanz gal lér (Me di ca Hu ma na)

”
szö veg gel egé szül ki.

25. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

06 12 09 06 03 076 Sig va ris Pa tel fix

”
szö veg részt köve tõen a

„

06 12 09 06 03 077 For tu na Neo prén tér dor té zis csuk ló pánt tal (Me di ca Humana)

”
szö veg gel egé szül ki.
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26. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

06 12 09 09 09 001 J-42/M (fel nõtt)

”
szö veg részt köve tõen a

„

06 12 15 03 03 001 Co xaf lex

”
szö veg gel egé szül ki.

27. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

09 30 04 06 09 014 Tena Flex Plus S (1190 ml)

”
szö veg részt köve tõen a

„

09 30 04 06 09 015 Vle si Slip com pact S (1094 ml)

”
szö veg gel egé szül ki.

28. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

09 30 04 06 12 029 Tena Flex Su per S (1870 ml)

”
szö veg részt köve tõen a

„

09 30 04 06 12 030 Vle si Slip com pact plus S (1726 ml)

”
szö veg gel egé szül ki.

29. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

09 30 04 06 15 022 Phar mi co M Day + (2050 ml)

”
szö veg részt köve tõen a

„

09 30 04 06 15 023 Vle si Slip com pact M (1419 ml)

”
szö veg gel egé szül ki.
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30. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

09 30 04 06 18 033 Seni Stan dard Plus Me di um (2650 ml)

”
szö veg részt köve tõen a

„

09 30 04 06 18 034 Vle si Slip com pact Plus M (2343 ml)

”
szö veg gel egé szül ki.

31. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

09 30 04 06 21 021 Ri bos lip Lar ge L (1528 ml)

”
szö veg részt köve tõen a

„

09 30 04 06 21 023 Vle si Slip com pact L (1773 ml)

”
szö veg gel egé szül ki.

32. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

09 30 04 06 24 046 Tena Flex Su per XL (3190 ml)

”
szö veg részt köve tõen a

„

09 30 04 06 24 048 Vle si Slip com pact plus L (2639 ml)

”
szö veg gel egé szül ki.

33. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

12 03 06 03 03 020 M 4372 R

”
szö veg részt köve tõen a

„

12 03 06 03 03 021 Evo lu ti on kö nyök man kó fe ke te

”
szö veg gel egé szül ki.
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34. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

12 06 06 03 03 012 RS 04, ál lít ha tó

”
szö veg részt köve tõen a

„

12 16 06 03 03 001 RM-006 Re hab (ön in dí tós), rob ba nó mo to ros

”
szö veg gel egé szül ki.

35. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

12 16 06 03 03 002 EL-GO, elekt ro mos

”
szö veg részt köve tõen a

„

12 16 06 03 03 004 Ber ko JO 20, elekt ro mos

”
szö veg gel egé szül ki.

36. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

12 21 03 03 03 009 Bug gi Prim, boly gó ke rék kel

”
szö veg részt köve tõen a

„

12 21 03 03 06 001 Reha Tom1, boly gó ke rék kel

12 21 03 03 06 003 Reha Tom3, boly gó ke rék kel

”
szö veg gel egé szül ki.

37. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

12 21 06 06 03 046 Otto Bock Trend 2000

”
– e mel lék let 2. pont já val meg ál la pí tott – szö veg részt köve tõen a
„

12 21 06 09 03 001 B-4215 ak tív

12 21 06 09 06 004 Avant gar de Otto Bock

”
szö veg gel egé szül ki.
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38. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

18 09 42 03 06 005 Mak 4 két lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

”
szö veg részt köve tõen a

„

18 09 42 03 06 006 Re lax Gel cell két lég kam rás ülõ pár na

”
szö veg gel egé szül ki.

39. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 03 03 03 18 002 Wi dex Sen so CIC

”
szö veg részt köve tõen a

„

21 45 03 03 03 18 006 Re So und RP 10

”
szö veg gel egé szül ki.

40. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 03 03 03 21 002 Wi dex Sen so Díva SD-CIC

”
szö veg részt köve tõen a

„

21 45 03 03 03 21 004 Vic to fon In no va CIC

”
szö veg gel egé szül ki.

41. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 03 03 06 18 001 Pho nak Aero 11 CIC

”
szö veg részt köve tõen a

„

21 45 03 03 06 18 002 Se mi na Semo VDD

”
szö veg gel egé szül ki.
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42. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 03 03 06 18 004 Si e mens In tu is CIC

”
szö veg részt köve tõen a

„

21 45 03 03 06 18 005 Di gi So und 410

21 45 03 03 06 21 001 Si e mens Ar tis 2 CIC

”
szö veg gel egé szül ki.

43. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 03 06 03 21 004 Wi dex Sen so Díva SD-XM

”
szö veg részt köve tõen a

„

21 45 03 06 03 21 007 Pho nak eXt ra 22

”
szö veg gel egé szül ki.

44. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 03 06 06 06 005 Oti con Ergo Con cha

”
szö veg részt köve tõen a

„

21 45 03 06 06 06 010 Ber na fon AF 310 ITC

”
szö veg gel egé szül ki.

45. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 03 06 06 06 011 Vic to fon V5 PRO 1M con cha

”
szö veg részt köve tõen a

„

21 45 03 06 06 09 001 Si e mens In fi nity Pro CT

”
szö veg gel egé szül ki.
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46. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 03 06 06 18 005 Re So und RP50

”
szö veg részt köve tõen a

„

21 45 03 06 06 18 009 Si e mens In tu is IT

21 45 03 06 06 18 010 Si e mens In tu is CT

”
szö veg gel egé szül ki.

47. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 03 06 06 21 005 Si e mens Ci e lo 2 IT

”
szö veg részt köve tõen a

„

21 45 03 06 06 21 006 Vic to fon In no va ITE

”
szö veg gel egé szül ki.

48. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 06 03 15 001 Oti con Digi Life COM Com pact

”
szö veg részt köve tõen a

„

21 45 06 03 15 002 Pho nak UNA M AZ

”
szö veg gel egé szül ki.

49. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 06 03 18 007 Wi dex Sen so P8

”
szö veg részt köve tõen a

„

21 45 06 03 18 008 Ber na fon Smi le 100 BTE

”
szö veg gel egé szül ki.
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50. Az R. 12. szá mú mel lék le te a

„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 06 03 21 001 Can ta 770D

”

szö veg részt köve tõen a

„

21 45 06 03 21 002 Vic to fon ION

21 45 06 03 21 003 Pho nak Ele va 211 dAZ

”

szö veg gel egé szül ki.

51. Az R. 12. szá mú mel lék le te a

„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 06 06 18 004 Star key Axent MM

”

szö veg részt köve tõen a

„

21 45 06 06 18 005 Sup ra VDD

21 45 06 06 18 006 Si e mens Pris ma BTE

”

szö veg gel egé szül ki.

52. Az R. 12. szá mú mel lék le te a

„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 06 06 18 013 Si e mens In tu is S Dir

”

szö veg részt köve tõen a

„

21 45 06 06 18 014 Re So und RP 60

”

szö veg gel egé szül ki.

53. Az R. 12. szá mú mel lék le te a

„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 06 06 21 002 Pho nak Cla ro 211 DAZ

”

szö veg részt köve tõen a
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„

21 45 06 06 21 003 Si e mens Sig nia BTE

21 45 06 06 21 004 Si e mens Sig nia S

21 45 06 06 21 007 Si e mens Ci e lo 2 P

”
szö veg gel egé szül ki.

54. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 06 06 21 008 Si e mens Ci e lo 2 P Life

”
szö veg részt köve tõen a

„

21 45 06 06 21 009 Vic to fon In no va BTE

21 45 06 06 21 010 Pho nak eXt ra 311 AZ

”
szö veg gel egé szül ki.

55. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[ISO Meg ne ve zés]

21 45 06 09 09 001 Si e mens Pho e nix 303

”
szö veg részt köve tõen a

„

21 45 06 09 21 001 Si e mens Ar tis 2 SP

21 45 06 09 21 002 Si e mens Ci e lo 2 SP

”
szö veg gel egé szül ki.

56. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben

a) a
„

02 06 03 06 03 005 Al le vyn Ca vity 10 cm átm.

”
szö veg rész,

b) a
„

02 06 03 12 03 003 Omi derm M 18 x 10 cm

”
szö veg rész,
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c) a
„

02 15 03 18 03 003 Elas to-Gél, láb ujj ta pasz

”
szö veg rész,

d) a
„

04 03 06 09 09 001 In tal spin ha ler

”
szö veg rész,

e) a
„

04 19 21 03 03 002 Au to ject 2

”
szö veg rész,

f) a
„

04 45 06 03 12 001 E 54 ge rinc hú zó ké szü lék (Cza gány sze rint)

04 45 09 03 03 001 E 51/A tar to zék E 51-hez

04 45 09 03 06 001 E 52/A tar to zék E 52-höz

”
szö veg rész,

g) a
„

04 45 09 03 12 001 E 54/A tar to zék E 54-hez

”
szö veg rész,

h) a
„

04 48 12 03 06 001 Or fit ra di a lis bé nu lás ke ze lõ

”
szö veg rész,

i) a
„

06 30 03 06 03 001 Joy Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 002 Chic Rev lon-Adol fo

”
szö veg rész,

j) a
„

06 30 03 06 03 004 Tem po Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 005 Ale xand ra Rev lon-Adol fo
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06 30 03 06 03 007 Ca meo Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 008 Ho ri zont Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 009 Pe ti te Ca ro li ne Rev lon-Adol fo

”
szö veg rész,

k) a
„

09 21 18 03 06 002 Com fe el vé dõ krém, 60 g

”
szö veg rész,

l) a
„

09 24 03 03 06 003 Ne la ton Nor ta La tex gyer mek bal lon ka té ter, 5 ml, 8 Ch

”
szö veg rész,

m) a
„

09 30 04 09 03 007 B-732 fel nõtt (slip) L

09 30 04 15 03 002 Ge ron tex Slip XS-S fel nõtt

09 30 04 15 06 003 B-730 M fel nõtt

”
szö veg rész,

n) a
„

09 30 04 18 15 001 Ge ron tex Slip Gyb/5 (520 ml) nad rág pe len ka

”
szö veg rész,

o) a
„

12 21 03 03 03 010 Bug gi Prim, fix ke rék kel

”
szö veg rész,

p) a
„

12 21 06 06 03 001 Eve rest-Jen nings, Me y ra

”
szö veg rész,

q) a
„

12 21 27 03 06 010 Elekt ra-2000

”
szö veg rész,
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r) a
„

21 03 09 12 06 001 Re vo lu ti on Sph. +/– 8.00 D fe lett

”
szö veg rész,

s) a
„

21 03 09 12 06 004 Du ra soft D3 Sph. +/– 8.00 D fe lett

21 03 09 12 06 006 Du ra soft 3 Li te Tint Sph +/–8.00 D

21 03 09 12 06 007 Hyd ro fit 55 Sph. +/– 20.00 D

21 03 09 12 06 009 Om nif lex Sph. +/– 20.00 D

21 03 09 12 06 010 Proc le ar Sph. +/–35.00 D

21 03 09 12 06 011 RE 55 Sph. +/– 20.00 D

”
szö veg rész,

t) a
„

21 45 27 03 06 007 Var ta V40 Ni.MH

21 45 27 03 09 001 Var ta 9 V-os Me dEl imp lan tá tum hoz

”
szö veg rész,

u) a
„

21 45 27 09 03 001 Wi dex ak ku mu lá tor töl tõ

”
szö veg rész,

v) a
„

21 45 27 12 15 001 Ra y o vac 5

”
szö veg rész,

w) a
„

21 45 30 15 03 003 Wi dex lég ve ze té ses hall ga tó (2)

”
szö veg rész, va la mint

x) a
„

21 45 30 24 06 002 Wi dex zsi nór

”
szö veg rész

ha tá lyát vesz ti.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

119/2008. (IX. 11.) FVM
rendelete

a zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek
kiegészítõ nemzeti támogatásáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dés 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  szóló 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:

Fogalommeghatározás

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port: a me zõ gaz da sá -

gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét re ho zá sá ról, va la mint
egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re vo nat ko zó egye di ren -
del ke zé sek rõl (az egy sé ges kö zös pi ac szer ve zés rõl  szóló
ren de let)  szóló, 2007. ok tó ber 22-i 1234/2007/EK ta ná csi
ren de let (a továb biak ban: ta ná csi ren de let) 125e. cik ke
sze rint,

b) ter me lõi szer ve zet: a ta ná csi ren de let 122. cikk
a) pont já nak iii. al pont ja sze rint,

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

d) mû kö dé si alap: a ta ná csi ren de let 103b. cik ke sze -
rint,

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

f) ér té ke sí tett ter mék ér té ke: a gyü mölcs- és zöld ség -
ága zat ban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az
1182/2007/EK ren de let re vo nat ko zó vég re haj tá si sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2007. de cem ber 21-ei
1580/2007/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban: bi zott -
sá gi ren de let) 52. cik ke sze rint.

2.  §

(1) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás for rá sa a 2008. év -
ben a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2007. évi CLXIX. tör vény XII. Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet, 10. cím, 4. al cím,
8. jog cím cso port, 1. Egyes spe ci á lis szö vet ke ze tek (TÉSZ, 
BÉSZ) 5. ki emelt elõ irány za ta.

(2) E ren de let alap ján tá mo ga tást ve het nek igény be a
ter me lõi szer ve ze tek a ta ná csi ren de let 103e. cik ke alap ján 

a ter me lõi szer ve ze tek kö zöt ti, il let ve a zöld ség-gyü mölcs
ter me lõi cso por tok kal  való együtt mû kö dé sek meg -
valósítása ér de ké ben.

A termelõi szervezetek támogatása
a termelõi szervezetek közötti,

 illetve a zöldség-gyümölcs termelõi csoportokkal
  való együttmûködés érdekében

3.  §

(1) A Kö zép- és Észak-Ma gyar or szág és Al föld egy sé -
ges ré gi ó ban mû kö dõ ter me lõi szer ve ze tek nem ze ti tá mo -
ga tást ve het nek igény be mû kö dé si alap juk ki egé szí té sé re.

(2) A tá mo ga tás leg na gyobb mér té ke:
a) a ter me lõi szer ve ze tek el is mert tár su lá sa i nak ter me -

lõi szer ve zet tag jai ál tal a re fe ren cia idõ szak ban for gal ma -
zott ér té ke sí tett ter mék ér té ké nek 3,68 szá za lé ka, amely a
részt ve võ ter me lõi szer ve ze tek kö zött a re fe ren cia idõ -
szak ban for gal ma zott áru ér té ké nek ará nyá ban ke rül fel -
osz tás ra, vagy

b) a ter me lõi szer ve ze tek be tárgy év ben be ol vadt zöld -
ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok ál tal a tárgy évet meg -
elõzõ nap tá ri év ben ér té ke sí tett ter mék ér té ké nek tíz
száza léka, vagy

c) a ter me lõi szer ve ze tek kel együtt mû kö dés ben új on -
nan meg ala ku ló, azok kal kö zös ér té ke sí té si szer ve ze tet
lét re ho zó zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok el is me ré si 
terv be nyúj tás kor iga zolt éves ár be vé te lé nek öt szá za lé ka.

(3) Fi gye lem mel a ta ná csi ren de let 103e. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben fog lal tak ra, az egy ter me lõi szer ve zet
szá má ra ki fi ze tett ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás össze ge
nem le het na gyobb mint a ta ná csi ren de let 103b. cikk
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett pénz ügyi hoz zá já -
ru lás 80%-a.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál -
lá sa ese tén a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz -
té ri um hi va tal ból ér te sí ti a tá mo ga tás leg na gyobb mér té -
ké rõl a jo go sult ter me lõi szer ve ze tet.

(5) A tá mo ga tás igény be vé te le ér de ké ben a mû kö dé si
prog ra mot a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok és ter -
me lõi szer ve ze tek nem ze ti sza bá lyo zá sá ról  szóló 19/2008. 
(II. 19.) FVM ren de let 16.  §-ának (6), il let ve (8) be kez dé -
sé nek meg fele lõen mó do sí ta ni kell.

(6) A (2) és a (3) be kez dés ben sze rep lõ fel sõ ha tá rok
figye lembe véte lével meg ha tá ro zott tá mo ga tá si összeg leg -
alább ti zen öt szá za lé kát a bi zott sá gi ren de let 21. cikk
(1) be kez dés f) pont já nak ii) al pont já ban meg ha tá ro zott in -
téz ke dé sek meg valósításához szük sé ges szak ta nács adá si,
ku ta tá si, ok ta tá si te vé keny sé gek vég re haj tá sá hoz, a fenn -
ma ra dó ré szét pe dig a bi zott sá gi ren de let 21. cikk (1) be -
kez dés f) pont já nak iii) al pont já ban meg ha tá ro zott in téz -
ke dé sek meg valósításához kell fel hasz nál ni. Az elõ írt
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arány be tar tá sá nak el mu lasz tá sa ese tén a kü lön bö zet jog -
ta lan igény lés nek mi nõ sül.

(7) A bi zott sá gi ren de let 107. cik ké nek (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra fi gye lem mel a te vé keny sé gek vo nat ko zá -
sá ban vég re haj tott ki fi ze té sek szám lá it az in téz ke dé sek -
ben részt ve võ zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok, a
ter me lõi szer ve ze tek ter me lõ tag jai, il let ve a (6) be kez dés -
ben hi vat ko zott in téz ke dé sek vég re haj tá sa ér de ké ben lét -
re ho zott le ány vál la lat ne vé re is ki le het ál lí ta ni, amennyi -
ben ezek az érin tett in téz ke dés meg valósítása cél já ból
hosszú távú, leg alább a Mû kö dé si Prog ram jó vá ha gyott
idõ tar ta má ra  szóló szer zõ dést köt nek a tá mo ga tás ra jo go -
sult ter me lõi szer ve zet tel. Egy adott in téz ke dés vo nat ko -
zá sá ban a ter me lõi szer ve ze tek ter me lõ tag jai ne vé re ki ál -
lí tott szám lák leg fel jebb az el szá molt költ sé gek har minc
szá za lé ká ig fo gad ha tók el a ki fi ze té sek meg tör tén té nek
iga zo lá sá ul.

(8) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell a (7) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott szer zõ dést, il let ve a ter me lõi szer -
ve zet tag jai ne vé re ki ál lí tott szám lák be nyúj tá sa ese tén a
ter me lõi szer ve zet nyi lat ko za tát ar ról, hogy az adott ter me -
lõ a ter me lõi szer ve zet tag ja.

Ellenõrzés

4.  §

E ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sa – ide ért ve a be ru há zá sok el is me ré si terv nek meg fe le lõ,
a ter me lõ ta gok ál tal meg ter melt áru ér de ké ben tör té nõ
hasz no sí tá sát – jog sze rû sé gé nek el len õr zé sé vel kap cso la -
tos fel ada to kat a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va -
tal lát ja el.

Záró rendelkezések

5.  §

(1) Fi gye lem mel a ta ná csi ren de let 203a. cik ké nek
(2) be kez dé sé ben fog lal tak ra, a gyü mölcs- és zöld ség pi ac
kö zös szer ve zé sé rõl  szóló, 1996. ok tó ber 28-i
2200/1996/EK ta ná csi ren de let 11. cik ke alap ján vég le ge -
sen el is mert ter me lõi ér té ke sí tõ szer ve ze te ket e ren de let
ha tály ba lé pé sé tõl a ta ná csi ren de let 125b. cik ke sze rint
ter me lõi szer ve ze tek nek kell te kin te ni.

(2) Fi gye lem mel a ta ná csi ren de let 203a. cik ké nek
(4) be kez dé sé ben fog lal tak ra, a 2200/1996/EK ta ná csi
ren de let 14. cik ke alap ján elõ ze tesen el is mert ter me lõi ér -
té ke sí tõ szer ve ze te ket e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl a ta ná -
csi ren de let 125e. cik ké nek meg fe le lõ zöld ség-gyü mölcs
ter me lõi cso por tok nak kell te kin te ni.

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

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

6.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

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

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

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

120/2008. (IX. 11.) FVM
rendelete

a borászati termékek alkoholtartalmának
 növelésére felhasznált sûrített szõlõmust

és finomított szõlõmust-sûrítmény után járó
támogatás igénybevételének feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dé sé ben, va la mint a szõ lõ ter mesz tés -
rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004. évi XVIII. tör vény
57.  § (1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § 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:

A támogatás célja

1.  §

(1) A bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az 1493/1999/EK, az 
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rende -
let módosításáról, va la mint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló,
2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta ná csi ren de let (a továb -
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biak ban: ta ná csi ren de let) 19. cik ke ér tel mé ben 2012. jú -
lius 31-ig tá mo ga tás nyújt ha tó azok nak a bor ter me lõk nek,
akik sû rí tett szõ lõ mus tot vagy fi no mí tott szõ lõ must-sû rít -
ményt hasz nál nak fel szõ lõ must, rész ben er jedt szõ lõ must, 
il let ve még er je dés ben levõ új bor ter mé sze tes al ko hol tar -
tal má nak nö ve lé sé re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti, e ren de let alap ján tá mo ga -
tott, a szõ lõ must, a rész ben er jedt szõ lõ must, il let ve a még
er je dés ben levõ új bor ter mé sze tes al ko hol tar tal má nak nö -
ve lé se so rán a ta ná csi ren de let V. Mel lék le té nek A. és
B. pont já ban fog lal tak sze rint kell el jár ni.

Fogalommeghatározás

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) sû rí tett szõ lõ must: a ta ná csi ren de let IV. szá mú mel -

lék le té nek 13. pont já ban fog lal tak sze rint;
b) fi no mí tott szõ lõ must-sû rít mény: a ta ná csi ren de let

IV. szá mú mel lék le té nek 14. pont já ban fog lal tak sze rint;
c) tény le ges al ko hol tar ta lom tér fo gat szá za lék ban: a ta -

ná csi ren de let I. szá mú mel lék le té nek 14. pont já ban fog -
lal tak sze rint;

d) tér fo gat ban szá mí tott po ten ci á lis al ko hol tar ta lom: a 
ta ná csi ren de let I. szá mú mel lék le té nek 15. pont já ban fog -
lal tak sze rint;

e) bor: a ta ná csi ren de let IV. szá mú mel lék le té nek
1. pont já ban fog lal tak sze rint;

f) még er je dés ben levõ új bor: a ta ná csi ren de let IV. szá -
mú mel lék le té nek 2. pont já ban fog lal tak sze rint;

g) szõ lõ must: a ta ná csi ren de let IV. szá mú mel lék le té -
nek 10. pont já ban fog lal tak sze rint;

h) rész ben er jedt szõ lõ must: a ta ná csi ren de let IV. szá -
mú mel lék le té nek 11. pont já ban fog lal tak sze rint;

i) ja ví tott bor: olyan szõ lõ must, rész ben er jedt szõ lõ -
must, il let ve még er je dés ben levõ új bor, ame lyen ter mé -
sze tes al ko hol tar ta lom-nö ve lé si mû ve le tet haj tot tak vég re, 
és amely ben az al ko ho los er je dés fo lya ma ta le zaj lott, de a
fej tés még nem tör tént meg;

j) a bor elõ ál lí tó ja: az a ter mé sze tes sze mély vagy gaz -
dál ko dó szer ve zet, aki vagy amely a jö ve dé ki adó ról és jö -
ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról
 szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 82.  §-ában meg ha tá ro -
zott egy sze rû sí tett adó rak tá ri en ge déllyel vagy a 84.  § sze -
rin ti bor adó rak tá ri en ge déllyel ren del ke zik.

Az alkoholtartalom-növelés maximális mértéke

3.  §

(1) Az e ren de let 1.  § (2) be kez dé sé ben em lí tett ter mé -
sze tes al ko hol tar ta lom-nö ve lés mér té ke:

a) a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl  szóló, 1999. má jus
17-i 1493/1999/EK ta ná csi ren de let V. mel lék let C. pont -
já nak 3/c) al pont ja alap ján a 2008/2009. bor pi a ci év ben
nem ha lad hat ja meg a 2 tér fo gat szá za lék ha tár ér té ket,

b) a ta ná csi ren de let V. mel lék let A. pont 2/c. al pont ja
alap ján a 2009/2010. bor pi a ci év tõl kezd ve nem ha lad hat ja 
meg az 1,5 tér fo gat szá za lék ha tár ér té ket.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já tól el té rõ en, a 2009/2010.
bor pi a ci év tõl kez dõ dõ en, ha az Eu ró pai Bi zott ság a ta ná -
csi ren de let V. szá mú mel lék le te A. pont já nak 3. al pont ja
alap ján ho zott ha tá ro za tá ban en ge dé lye zi, úgy a ter mé sze -
tes al ko hol tar ta lom-nö ve lé sé nek fel sõ ha tá ra 2 tér fo gat -
szá za lék.

(3) Ha rend kí vü li idõ já rá si kö rül mény me rül fel, úgy er -
rõl a Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa (a továb biak ban:
HNT) tá jé koz tat ja a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz tert (a továb biak ban: mi nisz ter).

(4) A HNT tá jé koz ta tá sa alap ján a mi nisz ter kér he ti az
Eu ró pai Bi zott ság nál az 1,5%-os al ko hol tar ta lom nö ve lé si 
ha tár ér ték 0,5%-kal tör té nõ eme lé sét.

A támogatás mértéke

4.  §

(1) A bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl  szóló 479/2008/EK
ta ná csi ren de let nek a tá mo ga tá si prog ra mok, a har ma dik
or szá gok kal foly ta tott ke res ke de lem, a ter me lé si po ten ci ál
és bor ága zat el len õr zé se te kin te té ben tör té nõ vég re haj tá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 
2008. jú ni us 29-i 555/2008/EK bi zott sá gi ren de let 33. cikk 
(1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja sze rint az e ren de let alap -
ján fi zet he tõ tá mo ga tás mér té ke:

a) sû rí tett szõ lõ must fel hasz ná lá sa ese tén 1,699
euró/tér fo gat szá za lék/hl,

b) fi no mí tott szõ lõ must-sû rít mény fel hasz ná lá sa ese tén 
2,206 euró/tér fo gat szá za lék/hl.

(2) A tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro zá sa kor a fo rint ra
tör té nõ át szá mí tást a ké rel me zõ ál tal az adott bor pi a ci év -
ben el vég zett elsõ al ko hol tar ta lom-nö ve lé si mû ve let hó -
nap já nak elsõ nap ján ér vé nyes, az Eu ró pai Köz pon ti Bank
ál tal jegy zett fo rint/euró át vál tá si ár fo lyam alap ján kell el -
vé gez ni.

A támogatás igénybevételének feltételei

5.  §

(1) Tá mo ga tá si ké rel met nyújt hat be a bor elõ ál lí tó ja,
aki vagy amely leg ké sõbb a ter mé sze tes al ko hol tar ta -
lom-nö ve lé sét ered mé nye zõ mû ve let (a továb biak ban:
mû ve let) 6.  § sze rin ti elõ ze tes be je len té sé vel egy ide jû leg
ele get tesz a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la -
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mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez
kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. 
tör vény (a továb biak ban: Tv.) 28.  § (1) be kez dé sé ben elõ -
írt re giszt rá ci ós kö te le zett sé gé nek (a továb biak ban: ké rel -
me zõ).

(2) E ren de let alap ján a 2008/2009., 2009/2010.,
2010/2011. és 2011/2012. bor pi a ci év ben vég re haj tott mû -
ve let tá mo gat ha tó.

6.  §

(1) A tá mo ga tás igény lé sé nek elõ ze tes fel té te le, hogy a
ké rel me zõ a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(a továb biak ban: MVH) hi va ta los hon lap ján köz le mény -
ben – a (2) be kez dés sze rin ti adat tar ta lom mal – köz zé tett
for ma nyom tat ványt, va la mint a ké rel me zõ ne vé re  szóló, a
mû ve let nap ját meg elõ zõ har minc nap nál nem ré geb bi, a
fel hasz nált sû rí tett szõ lõ must ra vagy fi no mí tott szõ lõ -
must-sû rít mény re vo nat ko zó, a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal Köz pont já nak Bor mi nõ sí té si Igaz ga tó sá ga
(a továb biak ban: MgSzH BI) ál tal ki ál lí tott mi nõ sí té si bi -
zony lat má so la tát a mû ve let meg kez dé sét meg elõ zõ má so -
dik nap 12 órá ig az MVH Pi a ci Tá mo ga tá sok és Kül ke res -
ke del mi In téz ke dé sek Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban:
MVH PKI) ré szé re te le fax út ján be nyújt sa.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett elõ ze tes be je len tõ lap
az aláb bi ada to kat tar tal maz za:

a) a ké rel me zõ azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada tok (ügy -
fél re giszt rá ci ós szám, név, cím, kap cso lat tar tá si in for má -
ci ók);

b) a ter mé sze tes al ko hol tar ta lom-nö ve lés he lye;
c) a ter mé sze tes al ko hol tar ta lom-nö ve lés idõ pont ja;
d) a szõ lõ must, a rész ben er jedt szõ lõ must, a még er je -

dés ben lévõ új bor meg ne ve zé se (szõ lõ faj ta);
e) az al ko hol tar ta lom nö ve lés re fel hasz nált alap anyag

tí pu sa (szõ lõ must sû rít mény/fi no mí tott szõ lõ must sû rít -
mény).

(3) Ha a be je len tett idõ pont ban nem tör té nik meg a mû -
ve let, és a ké rel me zõ er rõl nem tá jé koz tat ja az MVH PKI-t
a mû ve let ter ve zett meg kez dé sét meg elõ zõ nap 12 órá ig,
úgy az MVH PKI a ké rel me zõ re a Tv. 71.  §-ának (1) be -
kez dé se alap ján mu lasz tá si bír sá got vet ki.

A támogatási kérelem benyújtása

7.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az MVH hi va ta los hon lap ján
köz le mény ben – a (2) és (3) be kez dés sze rin ti adat tar ta -
lom mal – köz zé tett for ma nyom tat vá nyon, a (4) be kez dés
sze rin ti mel lék le tek csa to lá sá val az MVH PKI-hoz kell be -
nyúj ta ni az adott mû ve let be fe je zé sét kö ve tõ két hó na pon
be lül.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett tá mo ga tá si ké re lem fõ -
lap ja az aláb bi ada to kat tar tal maz za:

a) a ké rel me zõ azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada tok (ügy -
fél re giszt rá ci ós szám, név, cím, kap cso lat tar tá si in for má -
ci ók);

b) a ké re lem hez csa tolt be tét la pok szá ma;
c) a ké re lem hez csa tolt mel lék le tek szá ma;
d) nyi lat ko zat a sû rí tett szõ lõ must, il let ve a fi no mí tott

szõ lõ must sû rít mény kö zös sé gi ere de té rõl;
e) nyi lat ko zat a szõ lõ must, rész ben er jedt szõ lõ must,

még er je dés ben lévõ új bor ma gyar or szá gi ere de té rõl;
f) nyi lat ko zat a fel tün te tett ada tok  valóságnak meg fe le -

lõ adat tar tal má ról.

(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett tá mo ga tá si ké re lem be -
tét lap ja az aláb bi ada to kat tar tal maz za:

a) a ké rel me zõ azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada tok (ügy -
fél re giszt rá ci ós szám, név, cím, kap cso lat tar tá si in for má -
ci ók);

b) a ja ví tan dó ter mék re vo nat ko zó ada tok (szõ lõ faj tá -
ja, mennyi sé ge, mi nõ sé ge, must fok);

c) a fel hasz nált sû rít mény re vo nat ko zó ada tok (tí pu sa,
mennyi sé ge, ter mé sze tes vár ha tó al ko hol tar tal ma, az
MgSzH BI mi nõ sí té si bi zony lat szá ma);

d) a ja ví tott bor ra vo nat ko zó ada tok (mennyi sé ge, tény -
le ges al ko hol tar tal ma).

(4) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a bo rá sza ti ter mé kek egy sé ges bi zony la to lá si, nyil -

ván tar tá si és el szá mo lá si rend jé rõl  szóló 52/2001.
(VIII. 2.) FVM–PM együt tes ren de let 4. szá mú mel lék le te
sze rin ti szõ lõ bor-pin ce könyv (a továb biak ban: pin ce -
könyv) III. ré szé nek 3. pont ja (ter mék-elõ ál lí tás) ter mé -
sze tes al ko hol tar ta lom-nö ve lés re vo nat ko zó ré szé nek má -
so la tát;

b) a pin ce könyv III. ré szé nek 6. pont ja (ki egé szí tõ és
ada lék anya gok nyil ván tar tá sa) sû rí tett szõ lõ must ra vagy
fi no mí tott szõ lõ must-sû rít mény re vo nat ko zó ré szé nek má -
so la tát;

c) más tag ál lam ból szár ma zó sû rí tett szõ lõ must vagy
fi no mí tott szõ lõ must-sû rít mény ese tén az ere de tet iga zo ló
kí sé rõ ok mány má so la tát;

d) szõ lõ must, rész ben er jedt szõ lõ must, még er je dés -
ben lévõ új bor, il let ve sû rí tett szõ lõ must, fi no mí tott szõ lõ -
must-sû rít mény vá sár lá sa ese tén az adás-vé telt iga zo ló
szám la és a kí sé rõ ok mány má so la tát, az e ren de let mel lék -
le te sze rin ti össze sí tõn fel tün tet ve.

(5) Egy ké rel me zõ több tá mo ga tá si ké rel met is be nyújt -
hat.

Ellenõrzés

8.  §

(1) Az MVH a 6.  § (1) be kez dé se sze rint be nyúj tott be -
je len tõ la pok alap ján hely szí ni el len õr zést vé gez het.
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(2) Az el len õr zés a be je len tõ la pon fel tün te tett idõ pont -
ban és hely szí nen tör té nik.

(3) Az MVH a hely szí ni el len õr zés so rán szú ró pró ba -
sze rû en min tát ve het a szõ lõ must ból, a rész ben er jedt szõ -
lõ must ból, a még er je dés ben levõ új bor ból a ter mé sze tes
al ko hol tar ta lom-nö ve lés elõtt, il let ve után, to váb bá a sû rí -
tett szõ lõ must ból, va la mint a fi no mí tott szõ lõ must-sû rít -
mény bõl.

A támogatási kérelem elbírálása

9.  §

(1) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel me ket a be ér ke zés sor -
rend jé ben bí rál ja el.

(2) Hi á nyo san be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem ese té ben
az MVH a ké rel me zõt egy al ka lom mal hi ány pót lás ra szó -
lít ja fel.

(3) A hi ány pót lást a fel szó lí tás ban meg ha tá ro zott mó -
don és ha tár idõ ben kell tel je sí te ni.

10.  §

(1) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel met ér de mi vizs gá lat
nél kül el uta sít ja, ha a mû ve le tet az e ren de let 6.  §-ában elõ -
ír tak sze rint elõ ze tesen nem vagy nem az e ren de let ben
meg ha tá ro zott mó don je len tet ték be, vagy hi á nyo san je -
len tet ték be, és a hi ányt a meg adott ha tár idõn be lül nem
pó tol ják.

(2) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel met el uta sít ja, ha:
a) a ké rel me zõ vagy kép vi se lõ je a hely szí ni el len õr zés

le foly ta tá sát aka dá lyoz za;
b) a ké rel me zõ  valótlan vagy fél re ve ze tõ ada to kat

kö zöl;
c) sû rí tett szõ lõ must és fi no mí tott szõ lõ must-sû rít mény 

egy ide jû al kal ma zá sá ra ke rült sor egy tar tá lyon be lül;
d) a sû rí tett szõ lõ must ra vagy a fi no mí tott szõ lõ -

must-sû rít mény re vo nat ko zó, az MgSzH BI ál tal ki ál lí tott
mi nõ sí té si bi zony lat a mû ve let nap ját meg elõ zõ har minc
nap nál ré geb bi;

e) a ter mé sze tes al ko hol tar ta lom-nö ve lés nem az e ren -
de let 6.  §-a sze rin ti elõ ze tes be je len tés ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint tör tént;

f) a mû ve let so rán fel hasz nált sû rí tett szõ lõ must vagy
fi no mí tott szõ lõ must-sû rít mény nem kö zös sé gi ere de tû;

g) a ter mé sze tes al ko hol tar ta lom-nö ve lé sé nek mér té ke
meg ha lad ja az e ren de let 3.  §-ában meg ha tá ro zott mér -
téket;

h) sû rí tett szõ lõ must vagy fi no mí tott szõ lõ must-sû rít -
mény – ter mé sze tes al ko hol tar ta lom nö ve lé sé nek ér de ké -
ben tör tént – hoz zá adá sa a ja ví tott ter mék ere de ti tér fo ga -
tá nak oly mér té kû nö ve ke dé sét ered mé nye zi, amely meg -

ha lad ja a ta ná csi ren de let V. Mel lék let B. pont já nak 4. al -
pont já ban meg ha tá ro zott 6,5 tér fo gat szá za lé kos mér té ket;

i) a ja ví tott bor összes al ko hol tar tal ma meg ha lad ja a ta -
ná csi ren de let V. Mel lék let B. pont já nak 6/c. al pont já ban
meg ha tá ro zott 12,5 tér fo gat szá za lé kos mér té ket;

j) meg ál la pí tás ra ke rül, hogy a mû ve let vég re haj tá sa
so rán nem tar tot ták be a vo nat ko zó kö zös sé gi és ha zai jog -
sza bá lyok egyéb elõ írásait;

k) a pin ce könyv III. rész 3. pont ja (ter mék-elõ ál lí tás)
mû ve let re vo nat ko zó ré szé nek má so la ta ol vas ha tat lan, va -
la mint a kü lön bö zõ bo rá sza ti el já rá sok nem ese mény sze -
rû en kö ve tik egy mást;

l) a pin ce könyv III. rész 6. pont ja (ki egé szí tõ és ada lék -
anya gok nyil ván tar tá sa) sû rí tett sû rít mény re vo nat ko zó ré -
szé nek má so la ta ol vas ha tat lan, va la mint a ki egé szí tõ és
ada lék anya gok nyil ván tar tá sa nem a fel hasz ná lás nak meg -
fele lõen lett ve zet ve;

m) a más tag ál lam ból szár ma zó szõ lõ must, rész ben er -
jedt szõ lõ must, még er je dés ben levõ új bor, sû rí tett szõ lõ -
must vagy fi no mí tott szõ lõ must-sû rít mény ere de tét a ké -
rel me zõ nem tud ja – a kí sé rõ ok má nyok má so la tá val – hi -
telt ér dem lõ en bi zo nyí ta ni;

n) a vá sá rolt szõ lõ must, rész ben er jedt szõ lõ must, még
er je dés ben levõ új bor, a sû rí tett szõ lõ must, il let ve fino -
mított szõ lõ must-sû rít mény ere de tét a ké rel me zõ nem tud -
ja – az adás vé telt iga zo ló szám lák és a kí sé rõ ok má nyok
má so la ta i nak össze sí tõ jé vel – hi telt ér dem lõ en bizo -
nyítani;

o) a tá mo ga tá si ké re lem ben meg je lölt szõ lõ must, rész -
ben er jedt szõ lõ must, még er je dés ben levõ új bor szõ lõ faj -
tá ja nem bor szõ lõ ként van osz tály ba so rol va;

p) el té rõ tá ro ló tar tály jelû tar tá lyok ban vég re haj tott
mû ve le tek kel érin tett té te lek há za sí tá sa tör té nik a fej tést
meg elõ zõ en;

q) a szõ lõ must, rész ben er jedt szõ lõ must, még er je dés -
ben levõ új bor nem ma gyar or szá gi ere de tû.

A támogatás kifizetése

11.  §

A tá mo ga tást az MVH a dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ
hat van na pon be lül fo lyó sít ja.

Záró rendelkezések

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a 2008. jú li us 31-ét 
köve tõen – az e ren de let 6.  § (2) be kez dé se sze rin ti adat tar -
ta lom mal – be nyúj tott elõ ze tes be je len té sek ese té ben is al -
kal maz ni kell.
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(2) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott adat tar tal mú for ma -
nyom tat vá nyo kat az MVH a hon lap ján le tölt he tõ for má -
ban e ren de let hatályba lépésének nap já ig köz zé te szi.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

13.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rende -
let módosításáról, va la mint a 2392/86/EGK és az

1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló,
2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta ná csi ren de let II. cím
I. fe je ze te, 19. és 129. cik ke, va la mint

b) a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl  szóló 479/2008/EK
ta ná csi ren de let nek a tá mo ga tá si prog ra mok, a har ma dik
or szá gok kal foly ta tott ke res ke de lem, a ter me lé si po ten ci ál
és bor ága zat el len õr zé se te kin te té ben tör té nõ vég re haj tá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 
2008. jú ni us 29-i 555/2008/EK bi zott sá gi ren de let 32–34.
cik ke.

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

2008/132. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14733

Melléklet a 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelethez

A kísérõ okmányok és a számlák összesítõje
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VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi elnök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köztársasági elnök
196/2008. (IX. 11.) KE

határozata

rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszûnésérõl és szolgálati nyugállományba

helyezésérõl

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz tésére,
az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra te -
kin tet tel, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 59.  § (1) be kez dé se a) pont ja alap -
ján meg ál la pí tom, hogy dr. Dégi End re rend õr dan dár tá -
bor nok szol gá la ti vi szo nya 2008. au gusz tus 30-án meg -
szû nik, és 2008. au gusz tus 31-ével szol gá la ti nyug -
állományba he lye zem.

Bu da pest, 2008. au gusz tus 25.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. au gusz tus 27.

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

KEH ügy szám: IV-6/03873/2008.

A köztársasági elnök
197/2008. (IX. 11.) KE

határozata

vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszûnésérõl
és nyugállományba helyezésérõl

A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca
nél kü li mi nisz ter elõ ter jesz tésére, az Al kot mány 30/A.  §
(1) be kez dés i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy -
ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi -
szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény 59.  § (1) be kez -
dés a) pont ja alap ján meg ál la pí tom, hogy Für tös Ti bor ve -
zér õr nagy szol gá la ti vi szo nya 2008. au gusz tus 31-ei ha -
tállyal meg szû nik, és õt egy út tal 2008. szep tem ber 1-jei
ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2008. au gusz tus 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. au gusz tus 28.

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

tár ca nél kü li mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/03614/2008.

A köztársasági elnök
198/2008. (IX. 11.) KE

határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszûnésérõl, nyugállományba helyezésérõl 

és nyugállományú vezérõrnagyi
elõléptetésérõl

A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca
nél kü li mi nisz ter elõ ter jesz tésére, az Al kot mány 30/A.  §
(1) be kez dés i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy -
ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi -
szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény 59.  § (1) be kez -
dés a) pont ja alap ján meg ál la pí tom, hogy dr. Jó nás End re
dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nya 2008. au gusz tus 31-ei
ha tállyal meg szû nik, és õt 2008. szep tem ber 1-jei ha tállyal 
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nyug ál lo mány ba he lye zem, egy út tal nyug ál lo má nyú ve -
zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2008. au gusz tus 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. au gusz tus 28.

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

tár ca nél kü li mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/03775/2008.

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A mi nisz ter el nök
63/2008. (IX. 11.) ME

határozata

a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács tag jai
meg bí zá sá nak meg szû né sé rõl és új ta gok

meg bí zá sá ról

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról szó ló
2003. évi XC. tör vény 11. § (2) be kez dé se, va la mint a Ku -
ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács ról szó ló
255/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 4. § (1) be kez dé se,
6. § (1) be kez dés b) és c) pont ja alap ján – a ku ta tás-fej lesz -
té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter elõ ter jesz té sé -
re – meg ál la pí tom, hogy 

dr. Futó Pé ter nek, a Mun ka adók és Gyár ipa ro sok Or -
szá gos Szö vet sé ge elnökének 

a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács tag sá gi
te en dõ i nek el lá tá sá ra vo nat ko zó meg bí zá sa – le mon dá sá ra 
tekintettel – megszûnt;

Be ne dek Fü löp nek, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz -
té si Mi nisz té ri um volt szak ál lam tit ká rá nak,

Ko vács Kál mán nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um volt ál lam tit ká rá nak és

dr. Mes kó At ti lá nak, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
volt fõ tit ká rá nak

a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács tag sá gi
te en dõ i nek el lá tá sá ra vo nat ko zó meg bí zá sát – 2008. szep -
tem ber 2-ai ha tállyal – vissza vo nom;

Ka ri kás Györ gyöt, a Mun ka adók és Gyár ipa ro sok Or -
szá gos Szö vet sé ge el nök sé gi tag ját,

dr. Né meth Ta mást, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
fõ tit ká rát,

dr. Oláh La jost, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té ri um ál lam tit ká rát,

dr. Ru das Im rét, a Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la rek to rát, 
a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia elnökét és

Sir man Fe ren cet, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té -
si Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rát

a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács tag sá gi
te en dõ i nek el lá tá sá val – 2008. szep tem ber 3-tól, há rom évi
idõtartamra – megbízom.

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

A mi nisz ter el nök
64/2008. (IX. 11.) ME

határozata

fõ is ko lai ta nár ki ne ve zé sé rõl és fõ is ko lai rek tor
meg bí zá sá ról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) és b) pont já ban fog lalt jog kö röm ben 
– az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val
egyet ér tés ben tett elõ ter jesz té sé re –

dr. Bor bély At ti lát – 2008. ok tó ber 1-jei ha tállyal –

fõ is ko lai ta nár rá ki ne ve zem, és

a We ker le Sán dor Üz le ti Fõ is ko lán

– a 2008. ok tó ber 1-jé tõl 2009. szep tem ber 30-ig ter je dõ 
idõ tar tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
 mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elek tro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
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08.2696 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.
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