
III. Kormány rendeletek

A Kor mány
300/2008. (XII. 15.) Korm.

ren de le te

a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
lét re ho zá sá ról és mû kö dé sé rõl szó ló

274/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A Kor mány a pá lin ká ról, a tör köly pá lin ká ról és a Pá -
linka Nem ze ti Ta nács ról szó ló 2008. évi LXXIII. tör vény
15. § (1) be kez dé sé ben és az egyes jog sza bá lyok és jog sza -
bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló
2007. évi LXXXII. tör vény 6. § (2) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dés

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:

1. §

A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal létrehozá -
sáról és mû kö dé sé rõl szó ló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 10. §-a a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:

(Az MgSzH-t – ha kor mány ren de let el té rõ en nem ren -
del ke zik – a Kor mány)

„j) pá lin ka el len õr zõ ha tó ság ként”
(je lö li ki.)

2. §

(1) E ren de let 2008. de cem ber 15-én lép ha tály ba, és a
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a pá lin ka
és a tör köly pá lin ka elõ ál lí tá sá nak és je lö lé sé nek sza bá lya i -
ról szó ló 94/2008. (VII. 24.) FVM–SZMM együt tes ren de -
let ha tá lyát vesz ti.

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

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

158/2008. (XII. 15.) FVM
ren de le te

a do hány ter mé kek gyár tá sá ról, for gal ma zá sá ról
és el len õr zé sé rõl szóló

102/2005. (X. 31.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

A fo gyasz tó vé de lem rõl szó ló 1997. évi CLV. tör vény
56/A. § (2) 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 f) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben, a
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel, a nem ze ti fej lesz té si
és gaz da sá gi mi nisz ter rel, va la mint az egész ség ügyi mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben, a kö vet ke zõ ket rende lem el:

1. §

A do hány ter mé kek gyár tá sá ról, for gal ma zá sá ról és el -
len õr zé sé rõl szó ló 102/2005. (X. 31.) FVM ren de let (a to -
váb bi ak ban: R.) 3. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A gyár tó, az im por tá ló, a be jegy zett/nem be jegy zett 
ke res ke dõ, il let ve a tá ro ló adó rak tár en ge dé lye se kö te les a
sza bad for ga lom ba bo csá tás elõtt a re giszt rá ci ós lap egy to -
váb bi pél dá nyát nyil ván tar tás ba vé tel cél já ból a Nem ze ti
Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság nak meg kül de ni.”

2. §

Az R. 10. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10. § A Tv. mel lék le té nek 10. pont ja sze rin ti fel irat ban

a zá ró jel ben a kö vet ke zõ ada to kat kell fel tün tet ni:
„06-40/200-493; Bu da pest 1096, Nagy vá rad tér 2.;
www.oefi.hu” ”

3. §

Az R. 16. § (2)–(4) be kez dé se he lyé be a követ kezõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A ci ga ret ta kát rány-, ni ko tin- és szén-mon oxid
 hozamának ér té ke it a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság
vizs gál ja és iga zol ja. A vizs gá lat és iga zo lás ki ál lí tá sá nak
költ sé gei a vizs gá la tot, il let ve iga zo lás ki ál lí tá sát kérõ
gyár tót, im por tá lót vagy a be jegy zett/nem be jegy zett ke -
res ke dõt ter he li.

(3) A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság a Szo ci á lis és 
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ré szé re ké szí tett éves je len tés -
ben meg ad ja az elõ ál lí tott do hány ter mé kek (2) be kez dés
alap ján mért ada ta it a kát rány, ni ko tin és szén-mon oxid
 tekintetében, me lye ket a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz -
té ri um az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um hoz és a Föld mû ve -
lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um hoz (a to váb bi ak -
ban: Mi nisz té ri um) to váb bít.

(4) A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság a do hány ter -
mé kek adó jo gi be so ro lá sa vo nat ko zá sá ban köz re mû kö dik
a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga fel ké -
ré se alap ján.”

4. §

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

(2) Az e ren de let 2. §-a ál tal az R. 10. §-át meg ál la pí tó
elõ írás nak meg nem fe le lõ ter mé kek e ren de let hatályba -
lépését kö ve tõ 6. hó nap elsõ nap já ig bo csát ha tók sza bad
for ga lom ba.

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

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

159/2008. (XII. 15.) FVM
ren de le te

az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá si rend szer alap ján
tá mo ga tás ra jo go sult me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek

nyúj tott el kü lö ní tett cu kor tá mo ga tás ról szó ló 
48/2006. (VI. 22.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

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

1. §

Az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá si rend szer alap ján
tá mo ga tás ra jo go sult me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek nyúj tott 
el kü lö ní tett cu kor tá mo ga tás ról szó ló 48/2006. (VI. 22.)
FVM ren de let 5. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) Az (5) be kez dés sze rin ti eset ben a tá mo ga tás jo go -
sult sá gá ra meg ha tá ro zott fel té te le ket az in teg rá tor ra, a
TÉSZ-re, il let ve a BÉSZ-re vo nat ko zó an kell al kal maz ni.
Eb ben az eset ben az in teg rált ter me lõk nek, il let ve a TÉSZ
és a BÉSZ ta gok nak a 2. § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te -
lek nek nem kell meg fe lel ni ük, azon ban ren del kez ni ük kell 
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 kapcso -
lódó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 28–30. §-a sze rin ti MVH re giszt rá ci ós szám mal. Az
in teg rá tor, a TÉSZ, il let ve a BÉSZ kö te les a tá mo ga tást az

in teg rált ter me lõk, a TÉSZ, il let ve a BÉSZ ta gok ré szé re a
ki fi ze tést kö ve tõ 15 na pon be lül to váb bí ta ni. A tá mo ga tás
to váb bí tá sá nál az el osz tás ará nyai te kin te té ben a tá mo ga -
tás mér té ké re és ki szá mí tá si mód já ra vo nat ko zó sza bá lyok 
irány adó ak, azaz az in teg rá tor, a TÉSZ, il let ve a BÉSZ a
re fe ren cia idõ szak ban meg ha tá ro zott szál lí tá si joga és a
ter mel te té si szer zõ dés alap ján az in teg rált ter me lõ, a
TÉSZ, il let ve a BÉSZ tag ál tal le szál lí tott cu kor ré pa
mennyi sé ge alap ján az egyes ter me lõ re ki szá mí tott el len -
ér té ket kö te les to váb bí ta ni.”

2. §

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 fo lya mat ban lévõ
ügyek ben is alkalmazni kell. 

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).  Értesítjük to váb bá  Önö ket, hogy
2009. ja nu ár 1-jé tõl – az Eitv. össze vo nás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it fi gye lem be vé ve – egyes  lapoknál is vál to zá sok ra kell szá mí ta ni.
Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves
fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról ki zárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat
a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék
be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges.
( Levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év

Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év

Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év

Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év

Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év

L'u do vé no viny 7 308 Ft/év

Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.

A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
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 elekt ro 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 Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
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08.3713 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

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


