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V. A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
14/2009. (II. 28.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008.
(III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának
9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. árvíz sújtotta terület: olyan gyakorta árvíz járta
terület, amely a MePAR-ban fizikai blokk szinten feltüntetésre került;”
(2) Az R. 2. §-ának 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„11. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésének célterülete
(a továbbiakban: VTT célterület): a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség területés vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és megvalósításáról
szóló 2004. évi LXVII. törvény alapján külön jogszabályban meghatározott településeknek, a MePAR tematikus
rétegének megfelelõen lehatárolt, az irányító hatóság
vezetõje által közleményben megjelentetett területei;”
(3) Az R. 2. §-ának 17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„17. gyeptelepítési terv: az irányító hatóság által közleményben kiadott útmutató és a 4. számú melléklet alapján
elkészített tervdokumentum, mely a gyeptelepítés sikeres-

2009/25. szám

ségét, illetve annak a természeti adottságokhoz való igazodását irányozza elõ;”
(4) Az R. 2 §-a a következõ 22. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„22. kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület: az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeirõl szóló külön jogszabály szerinti földterület.”

2. §
(1) Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában meghatározott földhasználati intézkedésre támogatás kizárólag az (1) bekezdés aa), illetve ab) alpontjában meghatározott földhasználati intézkedés után nyújtott támogatással
együtt, az 5. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén ugyanazon kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területhez, illetve az 5. § (2) bekezdésében foglaltak
teljesülése esetén ugyanazon parcellához kapcsolódóan
vehetõ igénybe.”
(2) Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés a) pontjában és b) pontjának
ba) alpontjában szereplõ támogatások alapjául
a) a 2009. évben benyújtott támogatási kérelmek esetében csak a 6. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, valamint
a 8. § (1) bekezdés szerinti jogosultság alapjául szolgáló
területekkel legalább 10 méter hosszan érintkezõen megvalósított földhasználati intézkedések,
b) a 2010. évi támogatási kérelem benyújtási idõszaktól kezdõdõen benyújtott támogatási kérelmek esetében a
6. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, valamint a 8. § (1) bekezdés szerinti jogosultság alapjául szolgáló területen,
illetve ezen területekkel legalább 10 méter hosszan érintkezõen megvalósított földhasználati intézkedések minõsülnek.”
(3) Az R. 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki,
valamint ezzel egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:
„(5) Az (1) bekezdés b) pontjának bb)–bd) alpontjaiban,
valamint c) pontjában szereplõ támogatások alapjának a
9. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. § (1) bekezdés,
valamint a 12. § (1) bekezdés szerinti jogosultság alapjául
szolgáló területen megvalósított földhasználati intézkedések minõsülnek.”

3. §
(1) Az R. 4. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[(2) A támogatás maximális mértéke eszközbeszerzés
esetén az elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb:]
„b) madárvédelmi berendezések esetében a 2. számú
mellékletben az egyes berendezési típusokra megállapított
euróösszegnek megfelelõ forintösszeg /berendezés.”
(2) Az R. 4. § (4) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(4) E rendelet alkalmazásában az eszközbeszerzés esetén felmerült elszámolható kiadásnak minõsül:]
„e) a létesítéshez kapcsolódóan az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: EMVA általános rendelet) 31. §-ában meghatározottak szerinti kiadásokra és mértékben.”

4. §
Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A támogatás igénybevételére – a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a kérelmezõ akkor jogosult, ha az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeirõl szóló külön jogszabály alapján a
tervezett beruházással érintett területre vonatkozóan az
elõzetesen jóváhagyott területekre vonatkozó támogatási
kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal
rendelkezik.
(2) Támogatást vehetnek továbbá igénybe a Natura
2000 területek földhasználói, akik a mûvelethez kapcsolódó földterület hasznosításával összefüggésben felmerülõ
kiadásokat, illetve kockázatokat viselik, ha a területileg
érintett nemzeti park igazgatóság igazolja, hogy a tervezett
beruházás természetvédelmi értéke az adott területen
magas.
(3) Támogatás igénybevételére nem jogosult
a) költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada 50%
felett van;
b) az a gazdálkodó, aki a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ két naptári évben végleges kizárásra került
az (1) bekezdés szerinti agrár-környezetgazdálkodási intézkedésbõl;
c) az a gazdálkodó, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ két naptári évben az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007.
(X. 31.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatását az
elõírások nem teljesítése miatt 100%-kal csökkentették.
d) az a gazdálkodó, aki a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
da) KEOP – 3.1.2 kódszámú „Élõhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése kétfordulós pályázatos konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatása” pályázat, vagy
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db) a KEOP – 3.2.1 kódszámú „Élõhely-megõrzõ
mezõ- és erdõgazdálkodás infrastrukturális fejlesztése”
támogatási konstrukció keretében támogatást nyert.
(4) A beruházás a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak utolsó napját követõen az ügyfél saját felelõsségére kezdhetõ meg.
(5) A 3. § (1) bekezdésében szereplõ földhasználati
intézkedések esetén a beruházást legkésõbb a támogatási
kérelemnek helyt adó határozat jogerõre emelkedését
követõ év május 31-éig meg kell valósítani.
(6) A 3. § (2) bekezdésében szereplõ eszközbeszerzés
esetén az eszközbeszerzést legkésõbb a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerõre emelkedését követõ
12 hónapon belül végre kell hajtani.
(7) A kifizetési kérelem benyújtását követõen a beruházást:
a) legalább 5 évig fenn kell tartani a 3. § (1) bekezdésében szereplõ földhasználati intézkedések esetében;
b) legalább 3 évig fenn kell tartani a 3. § (2) bekezdésében szereplõ eszközbeszerzések esetében.”

5. §
(1) Az R. a 6. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:
„Sövénytelepítés”
(2) Az R. 6. § (1) bekezdésének a) pontjában, a 7. §
(1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában, 8. § (1) bekezdésének a) pontjában, 9. § (1) bekezdésének a) pontjában,
12. § (1) bekezdésének a) pontjában, 13. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a 14. § (1) bekezdésének
a) pontjában az „agrár-környezetgazdálkodási támogatási
programban” szövegrész helyébe az „agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben” szövegrész lép.
(3) Az R. 6. § (3) bekezdésének c) és d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(3) A támogatásra jogosult köteles a sövény telepítését
az alábbi követelmények szerint elvégezni:]
„c) a sövény kiterjedése nem haladhatja meg az 5. §
(1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett
kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület, illetve
az 5. § (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az
érintett parcella 5%-át;
d) a sövényt hosszanti oldalával az 5. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület szélével, illetve az
5. § (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett parcella szélével érintkezõen kell telepíteni;”
(4) Az R. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti idõszakban a telepített sövényben
megjelenõ, az 1. számú melléklet C. pontjában szereplõ
invazív cserje- és fafajok egyedeit úgy eltávolítani, hogy
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a telepített sövényben az e fajokból álló invazív borítás
ne haladja meg az 1%-ot.”

6. §
(1) Az R. a 7. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:
„Mezõvédõ fásítás”
(2) Az R 7. § (3) bekezdésének g) pontjának ga) alpontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A támogatásra jogosult köteles a mezõvédõ fásítást
az alábbiakban meghatározott követelmények szerint elvégezni:]
[g) a fásítást az alábbiak szerint kell elhelyezni:]
„ga) az 5. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ
terület, illetve az 5. § (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett parcella szélén,”
(3) Az R. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti idõszakban a fásításban megjelenõ, az 1. számú melléklet C. pontjában felsorolt invazív
cserje- és fafajok egyedeit úgy eltávolítani, a telepített
fásításban az e fajokból álló invazív borítás ne haladja meg
az 1%-ot.”

7. §
(1) Az R. a 8. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:
„Füves mezsgye létesítése”
(1) Az R. 8. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) A támogatásra jogosult köteles]
„a) a füves mezsgyét minimum 4 méter szélességben
kell kialakítani úgy, hogy a füves mezsgye hossza megegyezzen a sövény vagy a mezõvédõ fásítás hosszával, de
kiterjedése az 5. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése
esetén az érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület, illetve az 5. § (2) bekezdésében foglaltak
teljesülése esetén az érintett parcella 10%-át ne haladja
meg.”
(2) Az R. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az 5. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti idõszakban a támogatásra jogosult köteles a füves mezsgyét az
alábbiak szerint fenntartani:
a) a füves mezsgyén gyommentes állapotot kell biztosítani, és
b) a füves mezsgye gyepfelszínének maradandó károsítása nem megengedett.”
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(1) Az R. a 9. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:
„Ültetvények sorközgyepesítése”
(2) Az R. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti idõszakban a gyepfelszínt az alábbiak szerint fenntartani:
a) a gyepfelszínen gyommentes állapotot kell biztosítani, és
b) a gyepfelszín maradandó károsítása nem megengedett.”

9. §
(1) Az R. a 10. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:
„Környezetvédelmi célú gyeptelepítés”
(2) Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti idõszakban a gyepfelszínt az alábbiak szerint fenntartani:
a) a gyepfelszínen gyommentes állapotot kell biztosítani, és
b) a gyepfelszín maradandó károsítása nem megengedett.”

10. §
(1) Az R. a 11. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:
„Természetvédelmi célú gyeptelepítés”
(2) Az R. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A 3. § (1) bekezdése b) pontjának bd) alpontja szerinti természetvédelmi célú gyeptelepítés esetén a kérelmezõnek rendelkeznie kell legalább 1 hektár egybefüggõ
szántó hasznosítású MTÉT területtel, melyen a beruházást
megvalósítja és melyre vonatkozóan Natura 2000 terület
esetében az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a területileg érintett nemzeti park igazgatóság igazolja, hogy a tervezett beruházás természetvédelmi értéke az
adott területen magas.”
(3) Az R. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti idõszakban a gyepfelszínt az alábbiak szerint fenntartani:
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a) a gyepfelszínen gyommentes állapotot kell biztosítani, és
b) a gyepfelszín maradandó károsítása nem megengedett.”

11. §
(1) Az R. a 12. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:
„Rovarteleltetõ bakhát létesítése”
(1) Az R. 12. § (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A támogatásra jogosult köteles a bakhátat az alábbiak szerint kialakítani:]
„e) a bakhát kiterjedése nem érheti el az 5. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület, illetve az 5. §
(2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett
parcella területének 5%-át”
(3) Az R. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A támogatásra jogosult köteles a rovarteleltetõ bakhátat az 5. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti idõszakban az alábbiak szerint fenntartani:
a) a bakháton gyommentes állapotot kell biztosítani;
b) a bakhát gyepfelszínének maradandó károsítása nem
megengedett.”

12. §
Az R. a 13. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„Természetes alapanyagú kerítés kialakítása”

13. §
(1) Az R. a 14. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:
„Természetes alapanyagú madárvédelmi
berendezések létesítése”
(2) Az R. 14. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) A természetes alapanyagú, engedélyezett madárvédelmi berendezések létesítése esetén a 2. számú mellékletben foglalt elõírásoknak megfelelõen kell eljárni az alábbiak figyelembevételével:]
„b) madárvédelmi berendezések védett természeti területen, MTÉT területen, illetve Natura 2000 területen való
kihelyezéséhez a területileg érintett nemzeti park igazgatóság elõzetes írásbeli hozzájárulása szükséges;”
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Az R. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § A kérelmezõ nem jogosult támogatásra
a) a 3. § (1) bekezdése a) pontjának aa) és ab) alpontja
szerinti földhasználati intézkedés esetén azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területek szegélyein,
amellyel érintkezõ szomszédos terület szegélyén megkezdett vagy befejezett sövénytelepítés, erdõsítés, fásítás,
illetve ültetvénytelepítés található;
b) a 3. § (2) bekezdése b) pontjában szereplõ madárvédelmi berendezések beszerzése esetén, ha a beruházással
érintett terület ültetvényként hasznosított, és az 5. § (1) bekezdése szerinti támogatásra vonatkozóan az elõzetesen
jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemnek
helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik.”

15. §
Az R. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) Támogatási kérelem 2009-ben és azt követõen évente május 16. és június 30. között nyújtható be
elektronikus úton. A támogatási kérelem mellékleteit írott
formában, postai úton kell benyújtani, az elektronikusan
benyújtott kérelemmel azonos támogatási kérelem benyújtási idõszakban az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) kirendeltséghez.
(2) Az elektronikus kérelembenyújtás technikai feltételeit az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési
támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 80/2008. Korm. rendelet)
2. § (1)–(5) bekezdései és 3. §-a szabályozzák.
(3) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ leteltét követõen az alábbi adatok tekintetében hiánypótlásra nincs lehetõség:
a) ügyfél-azonosítási információk;
b) támogatási jogosultságra vonatkozó adatok, különösen a blokkazonosító, az intézkedés azonosító, illetve a
területméret adatok.
(4) A támogatási kérelemben fel kell tüntetni, hogy
a) a 3. § (1) bekezdésének a) pontja, b) pontjának ba)
alpontja, c) pontja, továbbá (2) bekezdésének a) pontja
szerinti intézkedések esetében hány méter hosszúságú
beruházás,
b) a 3. § (1) bekezdésének b) pontjának bb)–bd) alpontjai szerinti intézkedések esetében hány hektár kiterjedésû
beruházás,
c) a 3. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti intézkedés
esetében hány darab berendezés
után igényli a kompenzációs támogatást és azt melyik fizikai blokkban kívánja megvalósítani.
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(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap-másolatot;
b) azt a teljes bizonyító erejû okiratot, amely igazolja,
hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az 5. § (7) bekezdésében szereplõ idõszakok végéig használni, abban az
esetben ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a
beruházás megvalósítását, illetve a fenntartási kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja;
c) sövény létesítése esetén a területileg érintett nemzeti
park igazgatóság 6. § (2) bekezdésében szereplõ jóváhagyó nyilatkozatát;
d) mezõvédõ fásítás esetén:
da) az erdészeti hatóság által kiadott telepítési engedélyt;
db) a területileg érintett nemzeti park igazgatóság 7. §
(2) bekezdésében szereplõ jóváhagyó nyilatkozatát;
e) Natura 2000 terület esetén a területileg érintett nemzeti park igazgatóság 5. § (2) bekezdésében szereplõ nyilatkozatát;
f) a 3. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai szerinti intézkedések esetében a gyeptelepítési tervet;
g) madárvédelmi berendezések beszerzése esetén a
14. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 14. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott elõzetes írásbeli hozzájárulásokat;
(6) A támogatási kérelem nem foglalja magában a kifizetési kérelmet.
(7) A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtására
nyitva álló idõszakban csak egy támogatási kérelmet
nyújthat be.
(8) A kérelmezõ egy támogatási kérelemben a 3. § (1) és
(2) bekezdéseiben szereplõ intézkedések közül több intézkedésre is igényelhet támogatást.
(9) A támogatási kérelemhez az EMVA általános rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen nem kell
mellékelni az egyedi blokktérképet.”

16. §
(1) Az R. 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a támogatási kérelemben szereplõ
intézkedéshez kapcsolódó egyes kötelezettségvállalással
érintett egybefüggõ területek, illetve az 5. § (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén parcellák környezeti érzékenysége vagy a terület elhelyezkedése miatti besorolás
eltérõ, úgy a bírálat során a terület nagyságával súlyozott
mérték kerül figyelembevételre.”
(2) Az R. 17. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2009. évben benyújtott támogatási kérelmek
egyidõben kerülnek elbírálásra az ugyanarra a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területre vonatkozóan
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az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés keretében
benyújtott támogatási kérelmekkel.”

17. §
Az R. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A kifizetési kérelmet elektronikus úton kell
benyújtani. A kifizetési kérelem mellékleteit írott formában, postai úton kell benyújtani, az elektronikusan benyújtott kérelemmel azonos kifizetési kérelem benyújtási idõszakban az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes
MVH kirendeltséghez.
(2) Az elektronikus kérelembenyújtás technikai feltételeit a 80/2008. Korm. rendelet 2. § (1)–(5) bekezdései és
3. §-a szabályozzák.
(3) A kifizetési kérelmet be lehet nyújtani:
a) a 3. § (1) bekezdésében felsorolt földhasználati
intézkedések esetén minden évben az egységes területalapú támogatás iránti kérelemmel egyidejûleg, legkésõbb a
támogatási határozat jogerõre emelkedését követõ második naptári évben;
b) a 3. § (2) bekezdésében felsorolt eszközbeszerzések
esetén évente:
ba) április 1.–május 15. között, valamint
bb) október 1–október 31. között,
legkésõbb a támogatási határozat jogerõre emelkedését
követõ 18 hónapon belül.
(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:
a) a beruházás megvalósulását igazoló tételes bizonylatokról készített számlaösszesítõt, valamint
b) a megvalósított beruházást ábrázoló egyedi blokktérképet, az összes, a támogatási kérelemben szereplõ parcellának és a megvalósított egyes beruházások helyének
megjelölésével, valamint a 3. § (2) bekezdésének b) pontja
szerinti beruházások helyének Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 3–5 méter pontossággal megadott
koordinátáinak feltüntetésével.
(5) A kifizetési kérelem benyújtásának, a kiadások elszámolásának e rendeletben nem szabályozott kérdéseire
az EMVA általános rendelet III. fejezetének Nem terület
és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó különös
szabályait is alkalmazni kell.
(6) Amennyiben a 3 § (1) bekezdésének b) pontjának
bb)–bd) alpontjaiban szereplõ földhasználati intézkedések
esetében 2009. évben az agrár-környezetgazdálkodási
intézkedéssel egyazon támogatási kérelem beadási idõszakban nyújtottak be támogatási kérelmet, és az agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedés területazonosítási
kérelmére vonatkozó végleges helyt adó, illetve részben
helyt adó határozatban foglalt jóváhagyott terület kisebb,
mint az e rendelet szerinti támogatási kérelemben szereplõ
terület, az e rendelet szerint már meghozott helyt adó, illetve részben helyt adó támogatási határozat módosítását
vonja maga után.
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(7) A (6) bekezdésben foglaltak értelmében a támogatást igénylõ a módosított, helyt adó, illetve részben helyt
adó határozatban foglalt jóváhagyott terület után nyújthat
be kifizetési kérelmet.”

18. §
Az R. 19. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben a 3. § (1) és (2) bekezdéseiben szereplõ intézkedések esetében 2009. évben az agrár-környezetgazdálkodási intézkedéssel egyazon támogatási kérelem
beadási idõszakban nyújtottak be támogatási kérelmet, a
támogatás folyósításának feltétele, hogy az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés az érintett területre vonatkozó
területazonosítási kérelme benyújtásra kerüljön.”

19. §
Az R. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép
„21. § (1) Ha a támogatásra jogosult a 6. § (2) és (3) bekezdésében, a 7. § (2) és (3) bekezdésében, a 8. § (2) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdésében, a 11. § (2) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdésében,
a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 14. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegi, akkor:
a) részleges teljesítés esetén a támogatás 30%-át köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó
szabályok szerint visszafizetni;
b) nem teljesítés esetén a támogatás egészét köteles a
jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó
szabályok szerint visszafizetni.
(2) Ha a támogatásra jogosult a 5. § (5)–(6) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a
támogatást jóváhagyó határozatot vissza kell vonni.
(3) Ha a támogatásra jogosult az 5. § (7) bekezdésében
meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a
támogatás 75%-át köteles a jogosulatlan igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.
(4) Amennyiben a támogatásra jogosult az 5. § (7) bekezdése a) pontjában szereplõ idõszak alatt a 6. § (4) bekezdésében, a 7. § (4) bekezdésében, a 8. § (3) bekezdésében, a 9. § (3) bekezdésében, a 10. § (3) bekezdésében,
a 11. § (3) bekezdésében, valamint a 12. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, úgy
a támogatás 15%-át köteles a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.
(5) Amennyiben a 3. § (1) bekezdésének a) pontja és
b) pontjának ba) alpontja szerinti földhasználati intézke-
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dések esetében a támogatási kérelmet a 2010. évi támogatási kérelem benyújtási idõszaktól kezdõdõen nyújtották
be és az 5. § (1) bekezdése szerinti támogatásban részesült
területre vonatkozik, úgy annak a területrésznek, amelyen
a beruházás megvalósult, az 5. § (1) bekezdése szerinti
támogatásra való jogosultsága megszûnik, a támogatásra
jogosultat azonban támogatás-visszafizetési kötelezettség
nem terheli.”

20. §
Az R. 22. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Külön jogszabályban megállapított, e rendelet 5. §
(1) bekezdésében szereplõ agrár környezetgazdálkodási
intézkedés „Környezetvédelmi célú földhasználatváltás”,
illetve „Természetvédelmi célú földhasználatváltás” célprogramjainak keretein belül támogatás csak akkor vehetõ
igénybe, ha a kérelmezõ a támogatással érintett területre
vonatkozóan e rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjának
bc) vagy bd) alpontjaiban meghatározott intézkedésekre
vonatkozóan helyt adó, illetve részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik.”

21. §
(1) Az R. 3. számú mellékletének „Szakmai szempontok” részének „Földhasználati támogatások esetén” részében „A terület környezeti érzékenysége (MePAR lehatárolás alapján)” értékelési szempont helyére e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak lépnek.
(2) Az R. e rendelet 2. számú melléklete szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

22. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
2. §-ának 10. pontja a hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 10. §
(1) bekezdésének d) pontja a hatályát veszti.
(4) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 14/2009. (II. 28.) FVM rendelethez
Földhasználati támogatások esetén

A terület környezeti érzékenysé- Natura 2000 terület
ge
nitrátérzékeny
(MePAR lehatárolás alapján)
sérülékeny ivóvízbázis
12%-nál nagyobb lejtésû területet tartalmazó
blokkban megvalósuló beruházás

15
10
10
10

2. számú melléklet a 14/2009. (II. 28.) FVM rendelethez
[4. számú melléklet a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelethez]
Gyeptelepítési terv
A támogatási formára vonatkozó adatok
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Melyik „Nem termelõ beruházásra” nyújt be támogatási kérelmet?
füves mezsgye létesítése  megválaszolandó kérdések: 1–2. és 16–21.
rovarteleltetõ bakhát létesítése  megválaszolandó kérdések: 1–2. és 16–21.
ültetvény sorközgyepesítése  megválaszolandó kérdések: 1–2. és 16–21.
környezetvédelmi célú gyeptelepítés  megválaszolandó kérdések: 1–21.
természetvédelmi célú gyeptelepítés  megválaszolandó kérdések: 1–21.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

2009-tõl melyik agrár-környezetgazdálkodási célprogramban kíván részt venni?
valamely nem zonális szántóföldi növénytermesztési célprogramban
valamely zonális szántóföldi növénytermesztési célprogramban
valamely ültetvényes gazdálkodás célprogramban
környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramban
természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramban

3. Tervezi-e, hogy gyepgazdálkodási célprogramban részt vesz a területével?

igen / nem

A beruházással érintett földterület elhelyezkedésére vonatkozó adatok
4. Melyik földrajzi tájban vagy régióban helyezkedik el a földterület? .......................................................................
5. Milyen gyeptáj típus jellemzõ az adott területre?
1. hullámtéri vagy nem hullámtéri üde rétek (közöttük üde vagy kiszáradó láprétek) jellemzõek, ezekhez kapcsolódóan egyes tájakban üde (dombvidéki) gyepek is jelen lehetnek
2. a laposokban (,,mélyebb” részeken) szikes és nedves rétek, a hátakon (,,magasabb” részeken) szárazgyepek
jellemzõek
3. a kissé magasabb részeken száraz, félszáraz, kötött talajú gyepek, a völgyekben üde rétek jellemzõek
4. üde rétek és üde (domb- és hegyvidéki) gyepek jellemzõk, de ezek mellett a száraz homoki gyepeknek megfelelõ termõhely is nagyobb kiterjedésben jelenik meg
5. szikesek uralta tájtípus, a mélyebb részeken kevés üde rét, a hátakon kevés száraz gyep elõfordul
6. mind a homoki, mind a kötöttebb talajú száraz gyepek termõhelye jelentõs mennyiségben megtalálható, és
szikes gyepek is jellemzõek
7. száraz homoki gyepek jellemezte tájtípus, ahol jelentõs az üde, ártéri jellegû rétek aránya
8. száraz homoki gyepek jellemezte tájtípus, ahol jelentõs szikes aránya, és az üde rétek kialakuláshoz alkalmas
területek is vannak
9. a magasabb részeken félszáraz, a laposabbakon, a völgyekben üde rétek jellemzõek
10. üde (domb- és hegyvidéki) gyepek a legjellemzõbbek, amelyekhez a völgyekben több-kevesebb üde rét kapcsolódhat, ritkán félszáraz gyepek is elõfordulhatnak
11. az uralkodó félszáraz gyepeknek megfelelõ termõhelyi adottságok mellett az üde (domb- és hegyvidéki) gyepeknek megfelelõek vannak még jelen
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12. a félszáraz gyepek mellett mind a homoki, mind a kötöttebb talajú száraz gyepek termõhelye is jelentõs
mennyiségben található meg
13. száraz és/vagy félszáraz, többnyire kötöttebb talajon található gyepek jellemzik a tájat, de rendszerint kisebb
mennyiségben az üde gyepek és/vagy az üde rétek termõhelye is megtalálható
14. a tájban sokféle gyeptípus (száraztól a nedvesig) fordul elõ hasonló arányban, kötöttebb talajon (homoki száraz gyepek és szikesek nincsenek)
15. üde és félszáraz típusú gyepek kialakulásának kedvezõ tájak, ahol a száraz, kötöttebb talajú gyepeknek megfelelõ termõhely is megtalálható
6. Melyik nemzeti park igazgatóság illetékes a területen?
a) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
b) Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
c) Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
d) Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
e) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
f) Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
g) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
h) Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
i) Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
j) Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság
7. A földterület IH közleményben szereplõ Magas Természeti Értékû Területen helyezkedik el?
8. A földterület IH közleményben szereplõ Natura 2000 területen helyezkedik el?
9.
a)
b)
c)

igen / nem

igen / nem

A földterülethez legközelebb esõ természetközeli gyepfoltok vagy erdõk:
milyen távolságra helyezkednek el? 0–10 m / 10–100 m / 100–200 m / több
a földterületnek hányad részével szomszédosak? 0% / 1–10% / 10–50% / több
milyen növényzet él rajtuk?
a) gyep
aa) mocsarak és magassásosok,
ab) hullámtéri rétek,
ac) üde rétek,
ad) domb- és hegyvidéki gyepek,
ae) hegylábi kötött talajú gyepek,
af) nyílt homokpusztagyepek,
ag) zárt homoki sztyeprétek,
ah) alföldi kötött talajú sztyeprétek,
ai) szikesek
b) erdõ
c) cserjés
d) nádas
e) vizes élõhely

A földterület jelenlegi növényzetére, talajára és vízellátására vonatkozó adatok
10. Függetlenül a mûvelési ágtól, a kiválasztott földterületen jelenleg gyep van?
11. A földterület a gyepesítés elõtt hány évvel volt utoljára felszántva?

igen / nem

1–2 / 3–5 / 6–10 / több

12. Mi volt a legutóbbi termesztett növény? ................................................................................................................
13. A termesztett fajokat nem számítva jelenleg mely növények találhatóak legnagyobb arányban a területen?
..................................................................................................................................................................................
14. Milyen a földterület vízellátása?
a) vizes (az év jelentõs részében vízzel borított)
b) nedves (idõszakosan – fõként tavasszal – megállhat rajta a víz, de nyárra kiszárad)
c) félszáraz, üde (víz soha nem áll meg rajta, a talaj nyirkos lehet)
d) száraz (víz soha nem áll meg rajta, a talaj csak esõ után nyirkos)
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A gyeptelepítésre vonatkozó adatok
15. Várhatóan milyen termõhelyi típusba fog tartozni a területen kialakítandó gyep?
a) mocsarak és magassásosok,
b) hullámtéri rétek,
c) üde rétek,
d) domb- és hegyvidéki gyepek,
e) hegylábi kötött talajú gyepek,
f) nyílt homokpusztagyepek,
g) zárt homoki sztyeprétek,
h) alföldi kötött talajú sztyeprétek,
i) szikesek.
16. Milyen módszerrel telepíti a gyepet?
a) magszórás (kézzel vagy géppel)
b) szénaterítés (szénamurvás felülvetés)
c) direktvetés (direktvetõgéppel)
d) vetés (vetõgéppel)
17. Melyik idõszakban tervezi telepíteni a gyepet?
e) tavasz
f) õsz
18. Milyen fajokat, milyen arányban tervez vetni, honnan szerzi be a vetõmagot vagy kaszálékot?
faj neve

vetõmagtömeg (kg/ha)

mag vagy kaszálék?

beszerzés forrása

19. Idõrendben sorolja fel, hogy milyen agrotechnikai eljárásokkal fogja a gyeptelepítést elvégezni (a talaj elõkészítésétõl kezdve a vetésen át, a vetést követõ gazoló kaszálásokig)!
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................................................................................................
7. ....................................................................................................................................................................................
8. ....................................................................................................................................................................................
9. ....................................................................................................................................................................................
10. ...................................................................................................................................................................................
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A gyep karbantartására vonatkozó adatok
20. Hogyan tervezi a termõhelyre jellemzõ természetes kísérõ- vagy állományalkotó fajokat a már telepített gyepbe
juttatni?
a) magszórás (kézzel vagy géppel)
b) szénaterítés (szénamurvás felülvetés)
c) direktvetés (direktvetõgéppel)
21. Milyen kezeléseket és hasznosítást tervez a telepített gyepen az elkövetkezõ években:
év

1.
2.
3.
4.
5.
6.

kezelések

hasznosítási mód

év
év
év
év
év
évtõl

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
6/2009. (II. 28.) KHEM
rendelete
a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási
díjainak mértékérõl, valamint az igazgatási
szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének
szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet
módosításáról

2. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az R. 2. melléklete.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdése 19. pontjának b) alpontjában,
a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában, a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény 133. §-a (1) bekezdésének 10. pontjában és a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a közlekedési, hírközlési
és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

(3) A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási
díjainak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási
és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007.
(XI. 20.) GKM rendelet módosításáról szóló 30/2008.
(X. 31.) KHEM rendelet 2. §-ának (3) bekezdésével, valamint 3. mellékletével megállapított, a Magyar Energia
Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet
melléklete nem lép hatályba.

1. §

(5) E rendelet 1. §-a, valamint 3. §-ának (4) bekezdése
a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási és
a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007.
(XI. 20.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete
e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(4) Hatályát veszti a Magyar Energia Hivatal igazgatási
szolgáltatási díjainak mértékérõl, valamint az igazgatási
szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól
szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet módosításáról
szóló 30/2008. (X. 31.) KHEM rendelet.

(6) Ez a rendelet 2009. július 2-án hatályát veszti.
Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. melléklet a 6/2009. (II. 28.) KHEM rendelethez
Az R. 1. mellékletének módosítása
Az R. 1. melléklete szerinti táblázat a következõ „IV. Eredetigazolás” ponttal egészül ki:
[Sorszám

,,IV.
1.

2.

Megnevezés

Eredetigazolás
Kapcsolt energiatermelõ berendezésben termelt villamos energiára vonatkozó eredetigazolások elbírálása (telephelyenként és alkalmanként)
a) 500 kW és annál kisebb névleges villamos teljesítmény esetén
b) 500 kW felett és 1 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
c) 1 MW felett és 5 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
d) 5 MW felett és 20 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
e) 20 MW felett és 50 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
f) 50 MW feletti névleges villamos teljesítmény esetén
Megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energiára
vonatkozó eredetigazolások elbírálása (telephelyenként és alkalmanként)
a) 50 kW felett és 500 kW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
b) 500 kW felett és 1 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
c) 1 MW felett és 5 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
d) 5 MW felett és 20 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
e) 20 MW felett és 50 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
f) 50 MW feletti névleges villamos teljesítmény esetén

A díj mértéke]

10 E Ft
50 E Ft
100 E Ft
250 E Ft
500 E Ft
1 000 E Ft

10 E Ft
50 E Ft
100 E Ft
250 E Ft
500 E Ft
1 000 E Ft”

2. melléklet a 6/2009. (II. 28.) KHEM rendelethez
„1. melléklet a 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelethez
A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjai
Megnevezés

I.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Földgázellátás
Üzletszabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosításának jóváhagyása
Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása földgázszállításra
Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása földgáztárolásra
Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása földgázelosztásra
a) 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkezõ
b) 100 E-nél több fogyasztóval rendelkezõ
Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása földgáz-rendszerirányításra
Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása földgáz-kereskedelemre
Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása egyablakos kapacitásértékesítésre
Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása egyetemes szolgáltatásra
a) 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkezõ
b) 100 E-nél több fogyasztóval rendelkezõ

A díj mértéke

1 000 E Ft
300 E Ft
10 000 E Ft
5 000 E Ft
6 000 E Ft
6 000 E Ft
1 000 E Ft
5 000 E Ft
6 000 E Ft
4 000 E Ft
6 000 E Ft
1 000 E Ft
5 000 E Ft
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10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása szervezett földgázpiac mûködtetésre
Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása vezetékes PB-gáz szolgáltatásra
Mûködési engedélyek módosítása iránti kérelmek elbírálása
a) ha a mûködési engedélyek módosítása iránti kérelem tárgya település kijelölése
b) ha a mûködési engedélyek módosítása iránti kérelem tárgya településrész vagy
terület kijelölése, település, településrész vagy terület bekapcsolási idõpontjának
áthelyezése vagy visszavonása
c) mûködési engedélyben névváltozás vagy székhelyváltozás esetén
d) egyéb esetben

Engedélyes más gazdasági társasági formába történõ átalakulása, szétválása, egyesülése, jogutód nélküli megszûnése, az engedélyesben történõ 25, 50 vagy 75 százalékot
meghaladó befolyás szerzése és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlása, alaptõke, illetve
törzstõke legalább egynegyed részével történõ leszállítása iránti kérelem elbírálása
a) földgázszállítói, -tárolói engedélyes esetében
b) földgázelosztói engedélyes esetében
ba) 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkezõ
bb) 100 E vagy ennél több fogyasztóval rendelkezõ
c) földgáz-kereskedelmi engedélyes esetében
d) földgáz-rendszerirányítási engedélyes esetében
e) egyetemes szolgáltatói engedélyes esetében
ea) 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkezõ
eb) 100 E vagy ennél több fogyasztóval rendelkezõ
f) vezetékes PB-gáz szolgáltatói engedélyes esetében
g) egyablakos kapacitásértékesítési engedélyes esetén
Fogyasztói korlátozási sorrend jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
Fogyasztói korlátozási besorolások módosítása iránti kérelem elbírálása
Az engedélyes mûködési engedélyében meghatározott alapvetõ eszközeinek és vagyoni
értékû jogainak más személyre történõ átruházása, átengedése, lízingbe adása, illetve
egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való lekötése
jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
a) földgázszállítói, -tárolói, 100 E-nél több fogyasztóval rendelkezõ földgázelosztói
engedélyes esetében
b) egyéb engedélyes esetében
Elõzetes hozzájárulás célvezeték létesítéséhez
Pénzügyi biztosíték megfelelõségének elfogadása
A Hivatal által határozattal elfogadott pénzügyi biztosíték idõbeli hatályának (érvényességi idõtartamának), a felek cégadatainak és/vagy a pénzügyi biztosíték összegének
felek általi megváltoztatása akkor, ha a pénzügyi biztosíték feltételrendszerében a felek
jogaiban és kötelezettségeiben, a felek személyében más módosítás nem történik
Szállítóvezeték, elosztóvezeték és/vagy tároló létesítésére benyújtott pályázatok elbírálása
Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása telephelyi szolgáltatásra

4885
A díj mértéke

15 000 E Ft
1 000 E Ft
100 E Ft

1 E Ft
1 E Ft
az adott engedély
kiadása díjának
10%-a

5 000 E Ft
1 000 E Ft
5 000 E Ft
1 000 E Ft
1 000 E Ft
1 000 E Ft
5 000 E Ft
1 000 E Ft
6 000 E Ft
1 000 E Ft
100 E Ft

5 000 E Ft
1 000 E Ft
1 000 E Ft
500 E Ft

100 E Ft
200 E Ft
1 000 E Ft
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20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

II.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Új határkeresztezõ földgázvezeték, cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló létesítmény
vagy földgáztároló kapacitásának egyablakos rendszerben történõ értékesítéshez az
együttmûködõ földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási szabályok, valamint a
hozzáférési kötelezettségek teljesítése alóli teljes vagy részbeni mentesség vagy a tárgyalásos tárolói hozzáférés szabályainak alkalmazásához szükséges, az együttmûködõ
földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási szabályok alóli felmentés iránti kérelem elbírálása
Megfelelési program jóváhagyása
Megfelelési program módosításának elfogadása
Megfelelési jelentés jóváhagyása
Az engedélyesnek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a mûködési
engedélyben meghatározott alaptevékenységén kívüli tevékenységei más személy általi
végzéséhez történõ hozzájárulás és ennek engedélyében történõ rögzítése
A szállítási és az elosztási engedélyes Belsõ Kiválasztási Szabályzatának jóváhagyása
iránti kérelem elbírálása
A szállítási és az elosztási engedélyes Belsõ Kiválasztási Szabályzatának módosítása
iránti kérelem elbírálása
A rendszerirányító által beterjesztett kapacitás-felülvizsgálat eredményének és az infrastruktúra-fejlesztési javaslat jóváhagyása
Villamosenergia-ellátás
Üzletszabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása
Üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat, elosztói szabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
Üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat és elosztói szabályzat módosításának jóváhagyása
Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása átviteli-rendszerirányításra
Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása villamos energia elosztására
Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-kereskedelemre
Egyszerûsített villamosenergia-kereskedelmi engedély kiadása iránti kérelem elbírálása
Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása egyetemes szolgáltatásra
Mûködési engedély iránti kérelem elbírálása szervezett villamosenergia-piac mûködtetésére
Erõmû-létesítési engedély, illetve villamos energia termelésére szóló mûködési vagy
megszüntetési engedély iránti kérelem elbírálása
a) 50–200 MW erõmûvi teljesítmény esetén
b) 200 MW-nál nagyobb erõmûvi teljesítmény esetén
Meglévõ erõmû teljesítménynövelési és -bõvítési engedélye iránti kérelem elbírálása
a) 50 MW alatti teljesítmény növelése vagy bõvítése esetén
b) 50–200 MW-os teljesítmény növelés vagy bõvítés esetén
c) 200 MW-nál nagyobb mértékû teljesítménynövelés vagy -bõvítés esetén
Kiserõmûvi összevont engedély
a) 0,5–5 MW esetén
b) 5 MW fölött – 20 MW esetén
c) 20 MW fölött – 50 MW esetén

2009/25. szám
A díj mértéke

5 000 E Ft
2 000 E Ft
1 000 E Ft
1 000 E Ft

2 000 E Ft
2 000 E Ft
1 000 E Ft
10 000 E Ft

1 000 E Ft
300 E Ft
10 000 E Ft
1 000 E Ft
12 000 E Ft
6 000 E Ft
6 000 E Ft
1 500 E Ft
4 000 E Ft
15 000 E Ft

2 000 E Ft
5 000 E Ft
1 000 E Ft
2 000 E Ft
5 000 E Ft
500 E Ft
1 000 E Ft
2 500 E Ft
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

Mûködési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása
a) erõmû-létesítési, -bõvítési, teljesítménynövelési, valamint villamosenergia-termelési
és megszüntetési engedély módosítása iránti kérelem
aa) 0,5–5 MW esetén
ab) 5 MW fölött – 20 MW esetén
ac) 20 MW fölött – 50 MW esetén
ad) 50–200 MW-os esetén
ae) 200 MW-nál nagyobb erõmûvi teljesítmény esetén
b) ha a mûködési engedélyben a névváltozás vagy a székhelyváltozás a telephelyet nem
érinti
c) egyéb esetben

Erõmû-létesítési, -bõvítési engedély, valamint villamos energia termelésére szóló mûködési engedély, vagy a villamosenergia-termelés megszüntetésére vonatkozó engedély
érvényességi idõtartamának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása
a) 0,5–5 MW esetén
b) 5 MW fölött – 20 MW esetén
c) 20 MW fölött – 50 MW esetén
d) 50–200 MW-os erõmûvi teljesítmény esetén
e) 200 MW-nál nagyobb erõmûvi teljesítmény esetén
Erõmû teljesítménynövelési engedély érvényességi idõtartamának meghosszabbítása
iránti kérelem elbírálása
Az engedélyes vállalkozás szétválása, más vállalkozással való egyesülése, jogutód nélküli megszûnése, a jegyzett tõke értékének csökkentése, az engedélyesben történõ 25,
50, 75 százalékot meghaladó befolyás szerzése és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlása
iránti kérelem elbírálása
a) termelõ esetében
aa) 50–200 MW erõmûi teljesítmény esetén
ab) 200 MW-nál nagyobb erõmûi teljesítmény esetén
b) villamosenergia-átviteli rendszerirányítás engedélyes esetében
c) villamosenergia-elosztói engedélyes esetében
d) villamosenergia-kereskedelem engedélyese esetében
e) egyetemes villamosenergia-szolgáltatás engedélyese esetében
Rotációs Kikapcsolási Rend
a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
b) módosítása iránti kérelem elbírálása
Az engedélyes mûködési engedélyében meghatározott alapvetõ eszközei és vagyoni
értékû jogai más személy részére történõ átruházásának, átengedésének, lízingbe adásának, vagy egyéb módon tartós használatba adásának, megterhelésének vagy biztosítékul
való lekötésének jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
Mûködési engedély elõírása alól eseti felmentés iránti kérelem elbírálása
Erõmû szüneteltetési engedély iránti kérelem, szüneteltetési engedély idõtartamának
meghosszabbítása iránti kérelem, szüneteltetett tevékenység folytatása iránti kérelem
elbírálása
a) 50–200 MW erõmûi teljesítmény esetén
b) 200 MW-nál nagyobb erõmûi teljesítmény esetén
Krízisterv jóváhagyása
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100 E Ft
200 E Ft
300 E Ft
400 E Ft
800 E Ft
1 E Ft
az adott engedély
kiadása díjának
20%-a

500 E Ft
1 000 E Ft
1 500 E Ft
2 000 E Ft
5 000 E Ft
1 000 E Ft

1 000 E Ft
3 000 E Ft
8 000 E Ft
5 000 E Ft
1 000 E Ft
5 000 E Ft
1 000 E Ft
400 E Ft

5 000 E Ft
1 000 E Ft

1 000 E Ft
2 000 E Ft
1 000 E Ft
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21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.

III.
1.

2.
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A kérelemben foglalt kapcsoló- és transzformátorállomások, vezetékek közcélú átviteli,
közcélú elosztói vezetékké minõsítése állomásonként vagy vezetékenként
Az átviteli rendszerirányító által hálózatfejlesztésre kiírt pályázat eredményének kihirdetése elõtti jóváhagyása
Az átviteli rendszerirányításhoz szükséges más engedélyes tulajdonában lévõ távközlési
eszközök használatára kötött szerzõdések elbírálása
Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia mennyiségének és a kötelezõ átvétel
idõtartamának megállapítása
a) 0,5–5 MW esetén
b) 5 MW fölött – 20 MW esetén
c) 20 MW fölött – 50 MW esetén
d) 50 MW fölött
Az átviteli rendszerirányító által készített hálózatfejlesztési terv jóváhagyása; valamint
2 éven belüli módosításának elbírálása
Rendszerösszekötõ vezeték tekintetében benyújtott mentesítési kérelem elbírálása
Közvetlen vezeték létesítése vagy megszüntetése iránti kérelem elbírálása
Megfelelési program jóváhagyása
Megfelelési program módosításának elfogadása
Az éves Megfelelési jelentés jóváhagyása
Magánvezeték
a) létesítése, mûködtetése
b) kapacitásának megváltoztatása
c) mûködtetésének szüneteltetése
Az engedélyes mûködési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységeinek
más személy általi végzése iránti kérelem elbírálása
a) kiserõmû esetén
b) minden egyéb engedély esetén
Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes Belsõ Kiválasztási Szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes Belsõ Kiválasztási Szabályzatának módosítása iránti kérelem elbírálása

10 000 E Ft
5 000 E Ft
1 000 E Ft
2 000 E Ft
1 000 E Ft
1 000 E Ft

Távhõtermelés és távhõszolgáltatás
Hõtermelõ létesítményhez létesítési engedély kiadása és meghosszabbítása iránti, termelõi mûködési engedély kiadása iránti vagy hõtermelõ létesítmény megszüntetése
iránti kérelem elbírálása
a) 5 MW-nál kisebb hõteljesítmény esetén (a létesítési engedély kivételével)
b) 5–50 MW hõteljesítmény esetén
c) 50–200 MW hõteljesítmény esetén
d) 200 MW-nál nagyobb hõteljesítmény esetén
Hõtermelõ létesítményhez létesítési engedély iránti, vagy távhõ termelésére vonatkozó
mûködési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása
a) mûködési engedélyekben névváltozás vagy székhelyváltozás esetén
b) egyéb esetben

200 E Ft
500 E Ft
2 000 E Ft
5 000 E Ft

1 000 E Ft
500 E Ft
500 E Ft

100 E Ft
200 E Ft
400 E Ft
650 E Ft

1 000 E Ft
100 E Ft
100 E Ft

500 E Ft
2 000 E Ft
2 000 E Ft
1 000 E Ft

1 E Ft
az adott engedély
kiadása díjának
10%-a,
de legalább
100 E Ft
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3.
4.

5.

IV.
1.

2.

Hõtermelõ létesítményhez létesítési engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása
Átalakulás, az engedélyes alaptõkéjének vagy törzstõkéjének legalább egynegyed
résszel történõ leszállítása, valamint bármely engedélyes vállalkozásban történõ 25,
50 vagy 75 százalékot meghaladó befolyás szerzése és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlása
iránti kérelem elbírálása
a) 5 MW-nál kisebb hõteljesítmény esetén
b) 5–50 MW hõteljesítmény esetén
c) 50–200 MW hõteljesítmény esetén
d) 200 MW-nál nagyobb hõteljesítmény esetén
A távhõszolgáltatás csatlakozási díjának, illetve a lakossági távhõszolgáltatás díjának
megváltoztatására irányuló kérelem
a) 1000 lakásszámig
b) 1001–2000 lakásszám esetén
c) 2001–10 000 lakásszám esetén
d) 10 001–50 000 lakásszám esetén
e) 50 001 lakásszám fölött
Eredetigazolás
Kapcsolt energiatermelõ berendezésben termelt villamos energiára vonatkozó eredetigazolások elbírálása (telephelyenként és alkalmanként)
a) 500 kW és annál kisebb névleges villamos teljesítmény esetén
b) 500 kW felett és 1 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
c) 1 MW felett és 5 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
d) 5 MW felett és 20 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
e) 20 MW felett és 50 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
f) 50 MW feletti névleges villamos teljesítmény esetén
Megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energiára
vonatkozó eredetigazolások elbírálása (telephelyenként és alkalmanként)
a) 50 kW felett és 500 kW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
b) 500 kW felett és 1 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
c) 1 MW felett és 5 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
d) 5 MW felett és 20 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
e) 20 MW felett és 50 MW közötti névleges villamos teljesítmény esetén
f) 50 MW feletti névleges villamos teljesítmény esetén
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500 E Ft

200 E Ft
500 E Ft
1 000 E Ft
3 000 E Ft

200 E Ft
500 E Ft
900 E Ft
1 500 E Ft
2 500 E Ft

10 E Ft
50 E Ft
100 E Ft
250 E Ft
500 E Ft
1 000 E Ft

10 E Ft
50 E Ft
100 E Ft
250 E Ft
500 E Ft
1 000 E Ft”

4890

MAGYAR KÖZLÖNY

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
7/2009. (II. 28.) KHEM
rendelete
az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési
hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat
fejlesztésével összefüggõ egyes feladatok ellátásáról,
továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat
szolgáló egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok
felhasználásának szabályairól szóló
8/2008. (III. 18.) GKM rendelet módosításáról
Az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggõ egyes feladatok ellátásáról szóló rendelkezések tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988.
évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 4. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési
és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
továbbá a közlekedésihálózat-finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályai tekintetében az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §
Az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggõ egyes feladatok ellátásáról, továbbá a
közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes
fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 8/2008. (III.18.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya – a Magyar Köztársaság 2009.
évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú
mellékletében szereplõ fejezetrendre vonatkozóan – a
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) alábbi fejezeti kezelésû
elõirányzataira terjed ki:
a) Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat (12. cím,
05. alcím, 02. jogcímcsoport, a továbbiakban: Útpénztár);
b) Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése fejezeti kezelésû elõirányzat (12. cím, 05. alcím, 01. jogcímcsoport,
a továbbiakban: gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzat);
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c) Szolnok új városi híd építésének elõkészítése fejezeti kezelésû elõirányzat (12. cím, 05. alcím, 17. jogcímcsoport);
d) Határkikötõk mûködtetése fejezeti kezelésû elõirányzat (12. cím, 05. alcím, 16. jogcímcsoport);
e) Autópálya EIB hitelbõl (12. cím, 05. alcím, 39. jogcímcsoport).”

2. §
Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az országos közutak vagyonkezelõjeként a KKK
mûködteti az országos közúthálózat – kivéve a konceszsziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával
megvalósult és megvalósuló országos közutak – vagyonnyilvántartását a 3. §-ban és a 4. §-ban meghatározott gazdasági társaságok közremûködésével.”

3. §
(1) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A koncessziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult és megvalósuló beruházások
kivételével, az országos közutakon az új nyomvonalon
megvalósuló létesítmények beruházása, a 11,5 tonna tengelyterhelésre történõ burkolat-megerõsítések vagy a
meglévõ létesítmények kapacitásbõvítéssel járó fejlesztése tekintetében az egyes beruházások megvalósítását a
miniszter hagyja jóvá. Ezt követõen, az 1. § a) és b) pontjában meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásával összefüggésben az állami megrendelõi (építtetõi) feladatokat – beleértve az elõkészítést, a területbiztosítást, a KKK feladatkörébe nem utalt terveztetést, a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a szerzõdéskötéseket,
a szerzõdések teljesítésének igazolását – a NIF Zrt. végzi,
illetve végezteti.”
(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A KKK-val – a közúti közlekedésrõl szóló 1988.
évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29. §-ának (1) bekezdés második mondata szerint – megkötött szerzõdés esetén
az állami megrendelõi (építtetõi) feladatokat az (5) bekezdésben meghatározott építési munkák tekintetében – beleértve az elõkészítést, a területbiztosítást, a terveztetést,
a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a szerzõdéskötéseket, a szerzõdések teljesítésének igazolását – a közútkezelõ végzi, vagy végezteti.”
(3) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A közútkezelõ a (4) bekezdés alapján megkötött
szerzõdés szerint az alábbi feladatok ellátása során járhat
el építtetõként:
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a) elválasztó sáv átépítése (burkolatépítés, vasbeton
terelõfal kihelyezése, csapadékvíz elvezetõ rendszer építése vagy átépítése),
b) közvilágítás kiépítése, meglévõ közvilágítás átépítése,
c) pihenõhelyek felújítása, bõvítése, tengelyterhelés
mérõ helyek kialakítása,
d) jelzõlámpa telepítése, ITS (Intelligent Transport
System) közlekedési rendszerek kiépítése,
e) zárt és nyílt vízelvezetõ rendszerek építése, felújítása; áteresz és csatlakozó mûtárgyak (tisztító berendezések)
építése, környezetvédelmi berendezések építése (olaj- és
hordalékfogó mûtárgy, purátor stb.),
f) zajvédõ falak építése, támfalak építése,
g) védõkerítések átépítése,
h) utólagos, a hírközléssel kapcsolatos engedélyezési
ügyek (pl. elektronikai forgalomirányító központ építése),
i) magasépítési engedélyezési ügyek (meglévõ mérnökségek felújítása, új építések),
j) gyalogátkelõhely kiépítése,
k) forgalomcsillapító építése sávelhúzással, középszigettel,
l) autóbusz-öböl kiépítése,
m) közúti híd mûtárgyak teherbírás növekedéssel és
szélesítéssel nem járó rekonstrukciója, tartószerkezetek
teherbírását, kialakítását, átalakítását nem érintõ felújítások,
n) megrongálódott mûtárgyak helyreállítása,
o) a forgalmi terhelés miatt indokolt új sáv építése, sávszélesítés, ívkorrekció, csomóponti felállósáv és kanyarodó sáv kialakítása és a meglévõ csomópontok átépítése,
valamint
p) a gyorsforgalmi utak tekintetében miniszteri rendeletben meghatározott fejlesztési munkák.”
(4) Az R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A (4) bekezdés szerinti esetben az építtetõ az egyes
beruházások tanulmányterveit vagy az e rendelet alapján
megkötött szerzõdésben meghatározott elõkészítõ dokumentációt a szerzõdésben meghatározottak szerint egyedileg vagy öt éves idõszakra összesítetten készítteti el és azt
elfogadás céljából benyújtja a KKK részére. Az elfogadott
dokumentációt a KKK – véleményével ellátva – jóváhagyás céljából benyújtja a miniszter számára.”
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továbbá az elvégzett értéknövelõ beruházásokat az
MNV Zrt., illetve a vagyonkezelõ részére átadni.
(2) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználásához kapcsolódóan az
országos közutak fejlesztése körében a befejezett beruházásokhoz felhasznált ingatlanok jogi helyzetének rendezését (területrendezést) és az ahhoz kapcsolódó feladatokat,
valamint a KKK vagyonkezelésében lévõ ingatlanok hasznosításához szükséges területszerzést a KKK végzi el,
vagy azt megbízás alapján mással elvégeztetheti.”

5. §
Az R. 4. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott fejezeti
kezelésû elõirányzat felhasználásával összefüggésben a
gyorsforgalmi utak nélküli országos közúthálózat üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatait, valamint az
egyes fejlesztési munkákkal kapcsolatos tevékenységet a
KKK-val kötött szerzõdés alapján a Magyar Közút Kht.
végzi. A Magyar Közút Kht. által végzett munkák mûszaki
ellenõrzését a KKK látja el.
(2) Az 1. § a) pontjában meghatározott fejezeti kezelésû
elõirányzat felhasználásával összefüggésben a gyorsforgalmi utak – kivéve a koncessziós szerzõdés keretében
vagy magántõke bevonásával megvalósult és megvalósuló
országos közutakat – üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatait, valamint az egyes fejlesztési munkákkal
kapcsolatos tevékenységet a KKK-val kötött szerzõdés
alapján az Állami Autópálya Kezelõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) végzi. Az
ÁAK Zrt. által végzett munkák mûszaki ellenõrzését a
KKK látja el.
(3) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott fejezeti
kezelésû elõirányzat felhasználása során az útügyi mûszaki-gazdasági szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységet
a KKK vagy a KKK döntésének megfelelõen a NIF Zrt. és
a Magyar Közút Kht. a 10. § (4) bekezdésében meghatározott feladatmegosztásban végzi, illetve végezteti.”

6. §
4. §
Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és Információs Közhasznú Társaság
(a továbbiakban: Magyar Közút Kht.) által végzett, az
országos közutakhoz kapcsolódó, részben vagy egészben
európai uniós forrásokból megvalósított beruházások esetében a Magyar Közút Kht. a Kkt. 29. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles a forrásokat rendelkezésre
bocsátó szervvel elszámolni, és a létrehozott eszközöket,

Az R. 5. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A KKK helyszíni ellenõrzés és egyeztetés céljából a 3–4. §-ban meghatározott gazdasági társaságok
külön jogszabályban meghatározottak szerint vezetett,
továbbá az e rendeletben szabályozott – fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásával és elszámolásával kapcsolatos – nyilvántartásaiba, szerzõdéseibe, továbbá a hivatkozott elõirányzatok tervezését, felhasználását és a feladatok végrehajtását érintõ valamennyi okiratába betekinthet,
abból adatokat, tájékoztatást kérhet, azokról másolatot
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készíthet, a vagyonkezelésébe kerülõ országos közutak
építése során szakfelügyeleti ellenõrzést végezhet.
(2) A minisztérium a KKK közremûködésével ellenõrzi
a külön jogszabály szerinti díjköteles utak díjfizetés ellenében történõ használatához kapcsolódó ellenõrzési feladatok végrehajtását.
(3) A koncessziós szerzõdés keretében megvalósult és
megvalósuló országos közutakkal összefüggésben a KKK:
a) a koncessziós szerzõdésben, valamint a miniszter
által kiállított megbízólevélben foglaltak szerint ellátja a
koncessziós szerzõdés alapján épített hálózati elemeken a
koncesszor által végzett üzemeltetési feladatoknak és a
koncesszor jelentéseinek ellenõrzését,
b) az ellenõrzések alapján a koncessziós szerzõdések
megfelelõ teljesítésérõl üzemeltetési-fenntartási teljesítési
jelentést készít,
c) helyszíni szemle és a burkolatállapot adatai alapján
ellátja a koncesszor éves felújítási programjának véleményezését.
(4) A KKK a kivitelezés minõségének ellenõrzésére a
miniszter által kijelölt, a megrendelõi és a kivitelezõi
minõségvizsgálati laboratóriumoktól független, akkreditált útépítési laboratóriumot vonhat be.
(5) Az (1) bekezdésétõl eltérõen, amennyiben az állam
a gazdasági társaságként mûködõ, gyorsforgalmi utak közútkezelõjében fennálló tulajdoni részesedését részben
vagy egészben magántulajdonosok részére értékesíti, úgy
a közútkezelõ által a Kkt. 29. § (1) bekezdése alapján
kötött szerzõdés hatálya alá tartozó országos közutakkal
összefüggésben a KKK:
a) a közútkezelõ által a Kkt. 29. § (1) bekezdése alapján
kötött szerzõdésben, valamint a miniszter által kiállított
megbízólevélben foglaltak szerint ellátja a szerzõdés alapján üzemeltetett hálózati elemeken a közútkezelõ által
végzett üzemeltetési feladatoknak és a közútkezelõ jelentéseinek ellenõrzését,
b) az ellenõrzések alapján a Kkt. 29. § (1) bekezdése
alapján kötött szerzõdés megfelelõ teljesítésérõl üzemeltetési-fenntartási teljesítési jelentést készít,
c) helyszíni szemle és a burkolatállapot adatai alapján
ellátja a közútkezelõ éves felújítási programjának véleményezését, és
d) gyakorolja a közútkezelõ által a Kkt. 29. § (1) bekezdése alapján kötött szerzõdésben meghatározott egyéb
ellenõrzési tevékenységét.
(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, amennyiben az állam a gazdasági társaságként mûködõ, a használati díj és pótdíj beszedésére jogosult szervezetben fennálló
tulajdoni részesedését részben vagy egészben magántulajdonosok részére értékesíti, úgy a használati díj beszedésére jogosult szervezet által az autópályák, autóutak és
fõutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.)
GKM rendelet (a továbbiakban: a Díjrendelet) 1. §
(2)–(3) bekezdése alapján kötött szerzõdés hatálya alá tartozó országos közutakkal összefüggésben a KKK:
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a) a használati díj beszedésére jogosult szervezettel a
Díjrendelet 1. § (2)–(3) bekezdése alapján kötött szerzõdésben foglaltak szerint ellátja a használati díj beszedésére
jogosult szervezet által végzett díjszedési, pótdíjszedési és
adatgyûjtési feladatoknak és a használati díj beszedésére
jogosult szervezet jelentéseinek ellenõrzését,
b) az ellenõrzések alapján használati-, út- és pótdíjszedési jelentést készít,
c) gyakorolja a használati díj beszedésére jogosult szervezet által a Díjrendelet 1. § (2) bekezdése alapján kötött
szerzõdésben meghatározott ellenõrzési tevékenységét.”

7. §
(1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Útpénztár kiadásainak fedezetéül szolgáló,
a (2) bekezdés b)–f) pontjában meghatározott jogcímen
keletkezõ pénzeszközöket a Magyar Államkincstárnál
vezetett „KHEM Útpénztár elõirányzat felhasználási keretszámla” megnevezésû, 10032000-00290737-51000008
számú számla javára kell befizetni.”
(2) Az R. 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Útpénztár bevételeit érintõ igények érvényesítése tekintetében méltányosság nem gyakorolható.”

8. §
(1) Az R. 8. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[(1) Az Útpénztár felhasználható:]
„f) az országos közutak – kivéve a koncessziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult
és megvalósuló országos közutak – üzemeltetésére, amely
magában foglalja az útügyi mûszaki-gazdasági szolgáltatásokat (útvonal-engedélyezés, közúti jármûvek súly- és
méretellenõrzése, ÚTINFORM, Országos Közúti Adatbank, Önkormányzati Utak Adatbankja, minõségvizsgálat, útügyi szakgyûjtemény mûködtetése, szakmai oktatási
feladatok, környezetvédelmi tevékenység, szakmai kiadványok, útügyi kutatási, mûszaki fejlesztési tevékenység,
kísérleti építés, hálózati adatfelvétel készítése, úthálózatvédelmi tevékenység, mûszaki szabályozási feladatok, útügyi nemzetközi kötelezettségekkel összefüggõ tevékenység és szakértõi tevékenység), mint központi üzemeltetési
tevékenységeket is;”
(2) Az R. 8. § (1) bekezdés g) pont ge) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(1) Az Útpénztár felhasználható:]
[g) a mûködtetésével összefüggõ – az azt mûködtetõ
költségvetési szerv mûködési kiadásai terhére el nem számolható – központi szakmai, pénzügyi-számviteli és jogi
feladatokra, így:]
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„ge) a kerékpáros létesítmények támogatási pályáztatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal [mûszaki
ellenõrzés, fenntartás ellenõrzés, Kerékpáros térinformatikai Nyilvántartás (KeNyi) adatellátása] összefüggõ költségek fedezetére;”
(3) Az R. 8. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[(1) Az Útpénztár felhasználható:]
„i) a Kkt. 33/A. §-ában megjelölt használati díj és
annak meg nem fizetése esetén fizetendõ pótdíj, valamint a
túlsúlydíj beszedésével, a használati díj és túlsúlydíj megfizetésének ellenõrzésével, továbbá az ezekhez szükséges
beruházásokkal kapcsolatos kiadásokra, szerzõdéses kötelezettségek teljesítésére;”
(4) Az R. 8. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Az Útpénztár felhasználható:]
„n) a kerékpáros létesítmények pályázati feladataira, így:
na) a kerékpáros létesítmények, kerékpárút-hálózatok
nyomvonaltervezésére, építési engedély megszerzéséhez
szükséges tervezési feladatok, építési engedély beszerzésére,
nb) a turisztikai és közlekedésbiztonsági kerékpáros
létesítmények építésére,
nc) a dokumentálhatóan 10 évnél régebben épült, a jelenlegi útügyi mûszaki elõírásoknak nem megfelelõ szélességû, rossz állapotban lévõ, engedélyköteles kerékpáros létesítmények fejlesztésére,
nd) a dokumentálhatóan 10 évnél régebben épült, a jelenlegi útügyi mûszaki elõírásoknak megfelelõ szélességû,
rossz állapotban lévõ kerékpáros létesítmények felújítására, abban az esetben, ha a 2005. után épült vagy felújított,
jól karbantartott állapotban lévõ, nagyobb kerékpáros
hálózattal rendelkezõ jelentõs önerõt, támogatót, civil
hátteret felmutató önkormányzati szervezetek, társulások,
egyesülések vállalják az üzemeltetéssel és karbantartással
kapcsolatos feladatokat,
ne) a kerékpáros infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos egyéb tanulmányok készítésére,
nf) kerékpáros létesítmények támogatási pályáztatásához kapcsolódó informatikai fejlesztésre;”
(5) Az R. 8. § (1) bekezdése a következõ p)–q) pontokkal egészül ki:
[(1) Az Útpénztár felhasználható:]
„p) referenciamunkákkal kapcsolatos feladatok finanszírozására;
q) a szakfelügyeleti ellenõrzésekre;”
(6) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Útpénztárt az (1) bekezdés a)–q) pontja szerinti
részletezésben kell összegszerûen megtervezni és annak
felhasználásáról beszámolni.”
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9. §

Az R. 10. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) A NIF Zrt. a 3. § (3) bekezdésében, a 8. §
(1) bekezdés j) és k) pontjában meghatározott tevékenységével kapcsolatos ráfordításai ellentételezésére – a
KKK-val kötött szerzõdés alapján – az Útpénztárból biztosított támogatásban részesülhet.
(2) A 4. § (1) bekezdésében, valamint a 4. § (2) bekezdésében meghatározott üzemeltetési és fenntartási feladatok
közül a felújítási tevékenység tekintetében
a) a gyorsforgalmi utak nélküli országos közutak felújítási feladatainak megvalósítására a kivitelezõkkel a vállalkozási szerzõdéseket a Magyar Közút Kht. köti meg a
KKK-val kötött megbízási szerzõdés alapján, vagy a felújítási feladatokat saját kapacitása felhasználásával a
Magyar Közút Kht. végzi a KKK-val kötött vállalkozási
szerzõdés keretében,
b) a gyorsforgalmi utak – kivéve a koncessziós szerzõdés keretében vagy magántõke bevonásával megvalósult
és megvalósuló országos közutak – felújítási munkái megvalósítására a kivitelezõkkel a vállalkozási szerzõdéseket
az ÁAK Zrt. köti meg a KKK-val kötött szerzõdés alapján.
(3) A 4. § (1) bekezdésében, valamint a 4. § (2) bekezdésében meghatározott üzemeltetési és fenntartási feladatok
közül a karbantartási feladatok tekintetében
a) a gyorsforgalmi utak nélküli országos közutakon az
üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása az Útpénztárból biztosított mûködési keretbõl valósul meg a KKK és
a Magyar Közút Kht. között létrejött vállalkozási szerzõdésben meghatározottak szerint,
b) a koncessziós utak nélküli gyorsforgalmi utak üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására a KKK
köt szerzõdést az ÁAK Zrt.-vel.
(4) A 4. § (3) bekezdésében meghatározott útügyi mûszaki-gazdasági szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok
közül
a) a szakmai kiadványokkal, a mûszaki szabályozási
feladatok megvalósításával, az útügyi kutatással és mûszaki fejlesztéssel, az útügyi nemzetközi kötelezettségekkel
összefüggõ tevékenységet, valamint az egyéb szakértõi
tevékenységet a KKK látja el,
b) a mûszaki szabályozási feladatokat a KKK a miniszter által kijelölt szakmai szervezet bevonásával látja el,
amely feladat végrehajtása során a kiadásra kerülõ útügyi
mûszaki elõírásokat a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenõ Hivatalos Értesítõben közzé kell tenni,
c) az útvonal-engedélyezésre, valamint a közúti jármûvek súly- és méretellenõrzésével, az ÚTINFORM-mal, az
Országos Közúti Adatbankkal kapcsolatos feladatokra, a
környezetvédelmi tevékenységre, az Önkormányzati Utak
Adatbankja, a minõségvizsgálat és az útügyi szakgyûjtemény mûködtetésére, valamint a szakmai oktatási feladatok igénybevételére a KKK és a Magyar Közút Kht. között
az ezen feladatokra kötött közhasznú vállalkozási szerzõdésben meghatározottak szerint kerül sor,
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d) a Magyar Közút Kht. a hálózati adatfelvételi feladatainak és az úthálózatvédelmi tevékenységnek a megvalósítására a KKK-val kötött megbízási szerzõdés alapján a
külsõ kivitelezõkkel a vállalkozási szerzõdéseket köti
meg,
e) a kísérleti építési feladatok megvalósítására a KKK
és a NIF Zrt. között kötött szerzõdésben meghatározottak
szerint kerül sor.
(5) A referenciamunkák megvalósítására a vállalkozási
szerzõdéseket a KKK köti meg a külsõ kivitelezõkkel.”

10. §
Az R. 11. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A KKK mint az Útpénztár kezelõje, mûködtetõje a 7. § (3) bekezdésében foglaltak teljesülése érdekében a Kkt. 33/B. § (7) bekezdése alapján külön jogszabályban meghatározott használati díj és pótdíj beszedésére
kijelölt bizományossal szerzõdést köt.
(2) A bizományos köteles a használati díjból és pótdíjból származó, valamint egyéb adminisztratív bevételeket
az Útpénztár javára befizetni a KKK által kibocsátott
számla alapján.
(3) A bizományost megilletõ jutalékokról, költségekrõl
és költségátalányról, valamint a megbízott viszonteladók
jutalékairól a bizományos számlát bocsát ki.
(4) A KKK a külön jogszabály szerinti díjköteles utak
díjfizetés ellenében történõ használatának ellenõrzésére
– az ellenõrzés kapcsán felmerülõ költségek biztosítása
érdekében – szerzõdést köt a Nemzeti Közlekedési Hatósággal. Az ellenõrzés szakmai tartalmát a miniszter felügyeli.”
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rást követõen – a KKK, mint a határkikötõk vagyonkezelõje köti meg az üzemeltetõvel.”

12. §
Az R. a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) Az Autópálya EIB hitelbõl elõirányzat az
M10 Budapest–Kesztölc gyorsforgalmi út projekt feladatainak finanszírozására szolgál.
(2) Az Autópálya EIB hitelbõl elõirányzat felhasználási
tervét projektenkénti részletezésben a miniszter fogadja el.
(3) Az Autópálya EIB hitelbõl elõirányzat terhére támogatott elõkészítési és beruházási feladatok finanszírozásának alapját képezõ Alapokmány elkészítésérõl a NIF Zrt.
gondoskodik. Az Alapokmány tekintetében kötelezettségvállalásra a miniszter jogosult, amely jogosultságot normatív szabályzatban meghatározott személyre ruházhatja
át. Az Alapokmány alapján a feladatok megvalósítására
irányuló vállalkozási szerzõdéseket a külsõ kivitelezõkkel
a NIF Zrt. köti meg.
(4) Az elõirányzat Ámr. szerinti pénzügyi feladatait a
NIF Zrt. látja el. Ennek keretében olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja a felhasználás projektenkénti nyomon követését.
(5) Az elõirányzatnak az Áhsz. szerinti számviteli feladatait a KKK látja el, valamint a NIF Zrt. által biztosított
adatok és számviteli bizonylatok alapján teljesíti az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségeit.
(6) Az elõirányzat terhére éven túli kötelezettségvállalást – az Áht. 47. §-ára és 49. § r) pontjára figyelemmel –
a miniszter engedélyezhet.”

13. §
11. §
Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A feladatok ellátására irányuló üzemeltetési szerzõdéseket – értékhatár függvényében a közbeszerzési eljá-

(1) Ez a rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba és
hatályát veszti a hatálybalépését követõ napon.
(2) Hatályát veszti az R. 3. § (7) bekezdése.
Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változott

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvült
Magyar Közlöny
I.
II.

Az Alkotmány és annak módosításai
Törvények

Hivatalos Értesítõ
I.
II.

Egységes szerkezetû jogi aktusok
Statisztikai közlemények

III.

Kormányrendeletek

III.

Utasítások, jogi iránymutatások

IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

IV.

Állásfoglalások

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A Kormány tagjainak rendeletei
Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései
Jogegységi határozatok
Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai
Határozatok Tára

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Személyügyi hírek
Alapító okiratok
Pályázati felhívások
Közlemények
Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.
A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl
– a Belügyi Közlöny tartalmazza a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzatok Közlönyét,
– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – Szociális és Munkaügyi Közlöny
néven, egy lapként jelenik meg,
– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny korábbi elõfizetõi az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,
– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódott, az érdeklõdõk az Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

4896

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/25. szám

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást
(cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról
kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 1030000220377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés
kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
151 452 Ft/év
27 972 Ft/év
39 564 Ft/év
39 564 Ft/év

Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Belügyi Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ
Közbeszerzési Értesítõ

27 468 Ft/év
96 516 Ft/fél év

Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási és Kulturális Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Ügyészségi Közlöny
Bûnügyi Szemle
L'udové noviny
Neue Zeitung
Pénzügyi Szemle

39 564 Ft/év
31 500 Ft/év
45 108 Ft/év
9 324 Ft/év
12 600 Ft/év
7 308 Ft/év
7 056 Ft/év
23 100 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.
A CD 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 141 696 Ft
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

207 936 Ft
274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat

472 890 Ft
804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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