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

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 me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  §-a (3) be kez dé sé nek 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  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból nem ter me lõ me zõ gaz da sá gi be ru há zá sok hoz nyúj -
tandó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 33/2008.
(III. 27.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának
9. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„9. ár víz súj tot ta te rü let: olyan gya kor ta ár víz jár ta

 terület, amely a Me PAR-ban fi zi kai blokk szint en fel tün te -
tés re ke rült;”

(2) Az R. 2.  §-ának 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„11. Vá sár he lyi Terv to vább fej lesz té sé nek cél te rü le te

(a továb biak ban: VTT cél te rü let): a Ti sza-völgy ár ví zi biz -
ton sá gá nak nö ve lé sét, va la mint az érin tett tér ség te rü let-
és vi dék fej lesz té sét szol gá ló prog ram (a Vá sár he lyi-terv
to vább fej lesz té se) köz ér de kû sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról
 szóló 2004. évi LXVII. tör vény alap ján kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott te le pü lé sek nek, a Me PAR te ma ti kus
ré te gé nek meg fele lõen le ha tá rolt, az irá nyí tó ha tó ság
 vezetõje ál tal köz le mény ben meg je len te tett te rü le tei;”

(3) Az R. 2.  §-ának 17. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„17. gyep te le pí té si terv: az irá nyí tó ha tó ság ál tal köz le -

mény ben ki adott út mu ta tó és a 4. szá mú mel lék let alap ján
el ké szí tett terv do ku men tum, mely a gyep te le pí tés si ke res -

sé gét, il let ve an nak a ter mé sze ti adott sá gok hoz való iga zo -
dá sát irá nyoz za elõ;”

(4) Az R. 2 §-a a kö vet ke zõ 22. pont tal egé szül ki:
(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„22. kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü -

let: az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si in téz ke dés igény be -
vé te lé nek fel té te le i rõl  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti föld -
te rü let.”

2.  §

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

„(3) Az (1) be kez dés b) pont já nak ba) al pont já ban meg -
ha tá ro zott föld hasz ná la ti in téz ke dés re tá mo ga tás ki zá ró -
lag az (1) be kez dés aa), il let ve ab) al pont já ban meg ha tá ro -
zott föld hasz ná la ti in téz ke dés után nyúj tott tá mo ga tás sal
együtt, az 5.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sü lé se ese -
tén ugyan azon kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egybe -
függõ te rü let hez, il let ve az 5.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak
tel je sü lé se ese tén ugyan azon par cel lá hoz kap cso ló dó an
ve he tõ igény be.”

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

„(4) Az (1) be kez dés a) pont já ban és b) pont já nak
ba) al pont já ban sze rep lõ tá mo ga tá sok alap já ul

a) a 2009. év ben be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek ese té -
ben csak a 6.  § (1) be kez dés, 7.  § (1) be kez dés, va la mint
a 8.  § (1) be kez dés sze rin ti jo go sult ság alap já ul szol gá ló
te rü le tek kel leg alább 10 mé ter hosszan érint ke zõ en meg -
va ló sí tott föld hasz ná la ti in téz ke dé sek,

b) a 2010. évi tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si idõ szak -
tól kez dõ dõ en be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek ese té ben a
6.  § (1) be kez dés, 7.  § (1) be kez dés, va la mint a 8.  § (1) be -
kez dés sze rin ti jo go sult ság alap já ul szol gá ló te rü le ten,
 illetve ezen te rü le tek kel leg alább 10 mé ter hosszan érint -
ke zõ en meg va ló sí tott föld hasz ná la ti in téz ke dé sek mi nõ -
sül nek.”

(3) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki,
va la mint ez zel egy ide jû leg a je len le gi (5) be kez dés szá mo -
zá sa (6) be kez dés re vál to zik:

„(5) Az (1) be kez dés b) pont já nak bb)–bd) al pont ja i ban, 
va la mint c) pont já ban sze rep lõ tá mo ga tá sok alap já nak a
9.  § (1) be kez dés, 10.  § (1) be kez dés, 11.  § (1) be kez dés,
va la mint a 12.  § (1) be kez dés sze rin ti jo go sult ság alap já ul
szol gá ló te rü le ten meg va ló sí tott föld hasz ná la ti in téz ke dé -
sek mi nõ sül nek.”

3.  §

(1) Az R. 4.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[(2) A tá mo ga tás ma xi má lis mér té ke esz köz be szer zés
ese tén az el szá mol ha tó ki adá sok 100%-a, de leg fel jebb:]

„b) ma dár vé del mi be ren de zé sek ese té ben a 2. szá mú
mel lék let ben az egyes be ren de zé si tí pu sok ra meg ál la pí tott 
eu ró összeg nek meg fe le lõ fo rint összeg /be ren de zés.”

(2) Az R. 4.  § (4) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[(4) E ren de let al kal ma zá sá ban az esz köz be szer zés ese -
tén fel me rült el szá mol ha tó ki adás nak mi nõ sül:]

„e) a lé te sí tés hez kap cso ló dó an az Eu ró pai Me zõ gaz -
da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg -
va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let (a továb -
biak ban: EMVA ál ta lá nos ren de let) 31.  §-ában meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti ki adá sok ra és mér ték ben.”

4.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) A tá mo ga tás igény be vé te lé re – a (2) be kez dés -

ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – a ké rel me zõ ak kor jo go -
sult, ha az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si in téz ke dés igény -
be vé te lé nek fel té te le i rõl  szóló kü lön jog sza bály alap ján a
ter ve zett be ru há zás sal érin tett te rü let re vo nat ko zó an az
elõ ze tesen jó vá ha gyott te rü le tek re vo nat ko zó tá mo ga tá si
ké re lem nek helyt adó vagy rész ben helyt adó ha tá ro zat tal
ren del ke zik.

(2) Tá mo ga tást ve het nek to váb bá igény be a Na tu ra
2000 te rü le tek föld hasz ná lói, akik a mû ve let hez kap cso ló -
dó föld te rü let hasz no sí tá sá val össze füg gés ben fel me rü lõ
ki adá so kat, il let ve koc ká za to kat vi se lik, ha a te rü le ti leg
érin tett nem ze ti park igaz ga tó ság iga zol ja, hogy a ter ve zett 
be ru há zás ter mé szet vé del mi ér té ke az adott te rü le ten
 magas.

(3) Tá mo ga tás igény be vé te lé re nem jo go sult
a) költ ség ve té si szerv, va la mint az a gaz dál ko dó szer -

ve zet, amely ben a Ma gyar Ál lam tu laj do ni há nya da 50%
fe lett van;

b) az a gaz dál ko dó, aki a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá -
sát meg elõ zõ két nap tá ri év ben vég le ges ki zá rás ra ke rült
az (1) be kez dés sze rin ti ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si in -
téz ke dés bõl;

c) az a gaz dál ko dó, aki nek a tá mo ga tá si ké re lem be -
nyúj tá sát meg elõ zõ két nap tá ri év ben az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból a Na tu ra 2000 gyep te -
rü le te ken tör té nõ gaz dál ko dás hoz nyúj tan dó kompenzá -
ciós tá mo ga tás rész le tes sza bá lya i ról  szóló 128/2007.
(X. 31.) FVM ren de let alap ján nyúj tan dó tá mo ga tá sát az
elõ írások nem tel je sí té se  miatt 100%-kal csök ken tet ték.

d) az a gaz dál ko dó, aki a Kör nye zet és Ener gia Ope ra -
tív Prog ram (KEOP)

da) KEOP – 3.1.2 kód szá mú „Élõ hely vé de lem, -hely -
re ál lí tás, vo na las lé te sít mé nyek ter mé szet ká ro sí tó ha tá sá -
nak mér sék lé se két for du lós pá lyá za tos konst ruk ció ke re té -
ben meg va ló sí tan dó pro jek tek tá mo ga tá sa” pá lyá zat, vagy

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

(4) A be ru há zás a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit -
va álló idõ szak utol só nap ját köve tõen az ügy fél sa ját fe le -
lõs sé gé re kezd he tõ meg.

(5) A 3.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ föld hasz ná la ti
 intézkedések ese tén a be ru há zást leg ké sõbb a tá mo ga tá si
ké re lem nek helyt adó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét
 követõ év má jus 31-éig meg kell va ló sí ta ni.

(6) A 3.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ esz köz be szer zés
ese tén az esz köz be szer zést leg ké sõbb a tá mo ga tá si ké re -
lem nek helyt adó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ
12 hó na pon be lül vég re kell haj ta ni.

(7) A ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sát köve tõen a beru -
házást:

a) leg alább 5 évig fenn kell tar ta ni a 3.  § (1) be kez dé sé -
ben sze rep lõ föld hasz ná la ti in téz ke dé sek ese té ben;

b) leg alább 3 évig fenn kell tar ta ni a 3.  § (2) bekezdé -
sében sze rep lõ esz köz be szer zé sek ese té ben.”

5.  §

(1) Az R. a 6.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Sövénytelepítés”

(2) Az R. 6.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, a 7.  §
(1) be kez dés a) pont já nak aa) al pont já ban, 8.  § (1) be kez -
dé sé nek a) pont já ban, 9.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban,
12.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 13.  § (1) bekezdé -
sének a) pont já ban, va la mint a 14.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban az „ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tá si
prog ram ban” szö veg rész he lyé be az „ag rár-kör nye zet gaz -
dál ko dá si in téz ke dés ben” szö veg rész lép.

(3) Az R. 6.  § (3) be kez dé sé nek c) és d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les a sö vény te le pí té sét
az aláb bi kö ve tel mé nyek sze rint el vé gez ni:]

„c) a sö vény ki ter je dé se nem ha lad hat ja meg az 5.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sü lé se ese tén az érin tett
kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let, il let ve 
az 5.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sü lé se ese tén az
érin tett par cel la 5%-át;

d) a sö vényt hosszan ti ol da lá val az 5.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak tel je sü lé se ese tén az érin tett kö te le zett ség -
vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let szé lé vel, il let ve az
5.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sü lé se ese tén az érin -
tett par cel la szé lé vel érint ke zõ en kell te le pí te ni;”

(4) Az R. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les az 5.  § (7) be kez dé -
sé nek a) pont ja sze rin ti idõ szak ban a te le pí tett sö vény ben
meg je le nõ, az 1. szá mú mel lék let C. pont já ban sze rep lõ
 invazív cser je- és fa fa jok egye de it úgy el tá vo lí ta ni, hogy
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a te le pí tett sö vény ben az e fa jok ból álló in va zív bo rí tás
ne ha lad ja meg az 1%-ot.”

6.  §

(1) Az R. a 7.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Mezõvédõ fásítás”

(2) Az R 7.  § (3) be kez dé sé nek g) pont já nak ga) al pont -
já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les a me zõ vé dõ fá sí tást
az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek sze rint el vé -
gez ni:]

[g) a fá sí tást az aláb bi ak sze rint kell el he lyez ni:]
„ga) az 5.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sü lé se ese -

tén az érin tett kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ
te rü let, il let ve az 5.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak teljesü -
lése ese tén az érin tett par cel la szé lén,”

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

„(4) A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les az 5.  § (7) be kez dé -
sé nek a) pont ja sze rin ti idõ szak ban a fá sí tás ban meg je le -
nõ, az 1. szá mú mel lék let C. pont já ban fel so rolt in va zív
cser je- és fa fa jok egye de it úgy el tá vo lí ta ni, a te le pí tett
 fásításban az e fa jok ból álló in va zív bo rí tás ne ha lad ja meg 
az 1%-ot.”

7.  §

(1) Az R. a 8.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Füves mezsgye létesítése”

(1) Az R. 8.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[(2) A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les]
„a) a fü ves mezs gyét mi ni mum 4 mé ter szé les ség ben

kell ki ala kí ta ni úgy, hogy a fü ves mezs gye hossza meg -
egyez zen a sö vény vagy a me zõ vé dõ fá sí tás hosszá val, de
ki ter je dé se az 5.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sü lé se
ese tén az érin tett kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be -
füg gõ te rü let, il let ve az 5.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak
 teljesülése ese tén az érin tett par cel la 10%-át ne ha lad ja
meg.”

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

„(3) Az 5.  § (7) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti idõ szak -
ban a tá mo ga tás ra jo go sult kö te les a fü ves mezs gyét az
aláb bi ak sze rint fenn tar ta ni:

a) a fü ves mezs gyén gyom men tes ál la po tot kell biz to -
sí ta ni, és

b) a fü ves mezs gye gyep fel szí né nek ma ra dan dó ká ro sí -
tá sa nem meg en ge dett.”

8.  §

(1) Az R. a 9.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Ültetvények sorközgyepesítése”

(2) Az R. 9.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les az 5.  § (7) be kez dé -
sé nek a) pont ja sze rin ti idõ szak ban a gyep fel színt az aláb -
bi ak sze rint fenn tar ta ni:

a) a gyep fel szí nen gyom men tes ál la po tot kell bizto -
sítani, és

b) a gyep fel szín ma ra dan dó ká ro sí tá sa nem megen -
gedett.”

9.  §

(1) Az R. a 10.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Környezetvédelmi célú gyeptelepítés”

(2) Az R. 10.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les az 5.  § (7) be kez dé -
sé nek a) pont ja sze rin ti idõ szak ban a gyep fel színt az aláb -
bi ak sze rint fenn tar ta ni:

a) a gyep fel szí nen gyom men tes ál la po tot kell biztosí -
tani, és

b) a gyep fel szín ma ra dan dó ká ro sí tá sa nem megen -
gedett.”

10.  §

(1) Az R. a 11.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Természetvédelmi célú gyeptelepítés”

(2) Az R. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 3.  § (1) be kez dé se b) pont já nak bd) al pont ja sze -
rin ti ter mé szet vé del mi célú gyep te le pí tés ese tén a ké rel -
me zõ nek ren del kez nie kell leg alább 1 hek tár egy be füg gõ
szán tó hasz no sí tá sú MTÉT te rü let tel, me lyen a be ru há zást
meg va ló sít ja és mely re vo nat ko zó an Na tu ra 2000 te rü let
ese té ben az 5.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra is fi gye lem -
mel a te rü le ti leg érin tett nem ze ti park igaz ga tó ság iga zol -
ja, hogy a ter ve zett be ru há zás ter mé szet vé del mi ér té ke az
adott te rü le ten ma gas.”

(3) Az R. 11.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les az 5.  § (7) be kez dé -
sé nek a) pont ja sze rin ti idõ szak ban a gyep fel színt az aláb -
bi ak sze rint fenn tar ta ni:
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a) a gyep fel szí nen gyom men tes ál la po tot kell biztosí -
tani, és

b) a gyep fel szín ma ra dan dó ká ro sí tá sa nem megen -
gedett.”

11.  §

(1) Az R. a 12.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Rovarteleltetõ bakhát létesítése”

(1) Az R. 12.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les a bak há tat az aláb -
bi ak sze rint ki ala kí ta ni:]

„e) a bak hát ki ter je dé se nem ér he ti el az 5.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak tel je sü lé se ese tén az érin tett kö te le zett -
ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let, il let ve az 5.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sü lé se ese tén az érin tett
par cel la te rü le té nek 5%-át”

(3) Az R. 12.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les a ro var te lel te tõ bak -
há tat az 5.  § (7) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti idõ szak -
ban az aláb bi ak sze rint fenn tar ta ni:

a) a bak há ton gyom men tes ál la po tot kell biz to sí ta ni;
b) a bak hát gyep fel szí né nek ma ra dan dó ká ro sí tá sa nem 

meg en ge dett.”

12.  §

Az R. a 13.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel egé -
szül ki:

„Természetes alapanyagú kerítés kialakítása”

13.  §

(1) Az R. a 14.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Természetes alapanyagú madárvédelmi
berendezések létesítése”

(2) Az R. 14.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[(2) A ter mé sze tes alap anya gú, en ge dé lye zett ma dár vé -
del mi be ren de zé sek lé te sí té se ese tén a 2. szá mú mel lék let -
ben fog lalt elõ írásoknak meg fele lõen kell el jár ni az aláb -
bi ak figye lembe véte lével:]

„b) ma dár vé del mi be ren de zé sek vé dett ter mé sze ti te rü -
le ten, MTÉT te rü le ten, il let ve Na tu ra 2000 te rü le ten való
ki he lye zé sé hez a te rü le ti leg érin tett nem ze ti park igaz ga -
tó ság elõ ze tes írás be li hoz zá já ru lá sa szük sé ges;”

14.  §

Az R. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„15.  § A ké rel me zõ nem jo go sult tá mo ga tás ra
a) a 3.  § (1) be kez dé se a) pont já nak aa) és ab) al pont ja

sze rin ti föld hasz ná la ti in téz ke dés ese tén azon kö te le zett -
ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü le tek sze gé lye in,
amellyel érint ke zõ szom szé dos te rü let sze gé lyén meg kez -
dett vagy be fe je zett sö vény te le pí tés, er dõ sí tés, fá sí tás,
 illetve ül tet vény te le pí tés ta lál ha tó;

b) a 3.  § (2) be kez dé se b) pont já ban sze rep lõ ma dár vé -
del mi be ren de zé sek be szer zé se ese tén, ha a be ru há zás sal
érin tett te rü let ül tet vény ként hasz no sí tott, és az 5.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti tá mo ga tás ra vo nat ko zó an az elõ ze tesen
jó vá ha gyott te rü le te ket tar tal ma zó tá mo ga tá si ké re lem nek
helyt adó vagy rész ben helyt adó ha tá ro zat tal rendel -
kezik.”

15.  §

Az R. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„16.  § (1) Tá mo ga tá si ké re lem 2009-ben és azt köve -

tõen éven te má jus 16. és jú ni us 30. kö zött nyújt ha tó be
elekt ro ni kus úton. A tá mo ga tá si ké re lem mel lék le te it írott
for má ban, pos tai úton kell be nyúj ta ni, az elekt ro ni ku san
be nyúj tott ké re lem mel azo nos tá mo ga tá si ké re lem be nyúj -
tá si idõ szak ban az ügy fél lak he lye/szék he lye sze rint ille té -
kes Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb -
biak ban: MVH) ki ren delt ség hez.

(2) Az elekt ro ni kus ké re lem be nyúj tás tech ni kai fel té te -
le it az egyes me zõ gaz da sá gi és ag rár-vi dék fej lesz té si
 támogatások igény be vé te le ese tén az elekt ro ni kus ké -
relembenyújtás al kal ma zá sá ról  szóló 80/2008. (IV. 4.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: 80/2008. Korm. ren de let) 
2.  § (1)–(5) be kez dé sei és 3.  §-a sza bá lyoz zák.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár -
idõ le tel tét köve tõen az aláb bi ada tok te kin te té ben hi ány -
pót lás ra nincs le he tõ ség:

a) ügy fél-azo no sí tá si in for má ci ók;
b) tá mo ga tá si jo go sult ság ra vo nat ko zó ada tok, kü lö nö -

sen a blokk azo no sí tó, az in téz ke dés azo no sí tó, il let ve a
 területméret ada tok.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem ben fel kell tün tet ni, hogy
a) a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja, b) pont já nak ba)

al pont ja, c) pont ja, to váb bá (2) be kez dé sé nek a) pont ja
sze rin ti in téz ke dé sek ese té ben hány mé ter hosszú sá gú
 beruházás,

b) a 3.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já nak bb)–bd) al pont -
jai sze rin ti in téz ke dé sek ese té ben hány hek tár ki ter je dé sû
be ru há zás,

c) a 3.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti in téz ke dés
ese té ben hány da rab be ren de zés
után igény li a kom pen zá ci ós tá mo ga tást és azt me lyik fi zi -
kai blokk ban kí ván ja meg va ló sí ta ni.
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(5) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a be ru há zás sal érin tett in gat lan ra vo nat ko zó 30 nap -

nál nem ré geb bi hi te les tu laj do ni lap-má so la tot;
b) azt a tel jes bi zo nyí tó ere jû ok ira tot, amely iga zol ja,

hogy az ügy fél jo go sult a be ru há zást az ok irat ban fel tün te -
tett in gat la non meg va ló sí ta ni és az in gat lant az 5.  § (7) be -
kez dé sé ben sze rep lõ idõ sza kok vé gé ig hasz nál ni, ab ban az 
eset ben ha a be ru há zás nem sa ját tu laj do nú, vagy más sze -
mély olyan jo gá val ter helt in gat la non va ló sul meg, mely a
be ru há zás meg va ló sí tá sát, il let ve a fenn tar tá si kö te le zett -
ség le jár tá ig an nak hasz ná la tát kor lá toz za vagy ki zár ja;

c) sö vény lé te sí té se ese tén a te rü le ti leg érin tett nem ze ti
park igaz ga tó ság 6.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ jó vá ha -
gyó nyi lat ko za tát;

d) me zõ vé dõ fá sí tás ese tén:
da) az er dé sze ti ha tó ság ál tal ki adott te le pí té si en ge -

délyt;
db) a te rü le ti leg érin tett nem ze ti park igaz ga tó ság 7.  §

(2) be kez dé sé ben sze rep lõ jó vá ha gyó nyi lat ko za tát;
e) Na tu ra 2000 te rü let ese tén a te rü le ti leg érin tett nem -

ze ti park igaz ga tó ság 5.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ nyi -
lat ko za tát;

f) a 3.  § (1) be kez dé sé nek b) és c) pont jai sze rin ti in téz -
ke dé sek ese té ben a gyep te le pí té si ter vet;

g) ma dár vé del mi be ren de zé sek be szer zé se ese tén a
14.  § (2) be kez dés b) pont já ban, il let ve a 14.  § (2) be kez -
dés c) pont já ban meg ha tá ro zott elõ ze tes írás be li hozzá -
járulásokat;

(6) A tá mo ga tá si ké re lem nem fog lal ja ma gá ban a ki fi -
ze té si ké rel met.

(7) A ké rel me zõ a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra
nyit va álló idõ szak ban csak egy tá mo ga tá si ké rel met
nyújt hat be.

(8) A ké rel me zõ egy tá mo ga tá si ké re lem ben a 3.  § (1) és 
(2) be kez dé se i ben sze rep lõ in téz ke dé sek kö zül több in téz -
ke dés re is igé nyel het tá mo ga tást.

(9) A tá mo ga tá si ké re lem hez az EMVA ál ta lá nos ren de -
let 13.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en nem kell
mel lé kel ni az egye di blokk tér ké pet.”

16.  §

(1) Az R. 17.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem ben sze rep lõ
 intézkedéshez kap cso ló dó egyes kö te le zett ség vál la lás sal
érin tett egy be füg gõ te rü le tek, il let ve az 5.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak tel je sü lé se ese tén par cel lák kör nye ze ti ér zé -
keny sé ge vagy a te rü let el he lyez ke dé se  miatti be so ro lás
el té rõ, úgy a bí rá lat so rán a te rü let nagy sá gá val sú lyo zott
mér ték ke rül figye lembevételre.”

(2) Az R. 17.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A 2009. év ben be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek

egy idõ ben ke rül nek el bí rá lás ra az ugyan ar ra a kö te le zett -
ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let re vo nat ko zó an

az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si in téz ke dés ke re té ben
 benyújtott tá mo ga tá si ké rel mek kel.”

17.  §

Az R. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„18.  § (1) A ki fi ze té si ké rel met elekt ro ni kus úton kell

be nyúj ta ni. A ki fi ze té si ké re lem mel lék le te it írott for má -
ban, pos tai úton kell be nyúj ta ni, az elekt ro ni ku san be nyúj -
tott ké re lem mel azo nos ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ -
szak ban az ügy fél lak he lye/szék he lye sze rint ille té kes
MVH ki ren delt ség hez.

(2) Az elekt ro ni kus ké re lem be nyúj tás tech ni kai fel té te -
le it a 80/2008. Korm. ren de let 2.  § (1)–(5) be kez dé sei és
3.  §-a sza bá lyoz zák.

(3) A ki fi ze té si ké rel met be le het nyúj ta ni:
a) a 3.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt föld hasz ná la ti

 intézkedések ese tén min den év ben az egy sé ges te rü let ala -
pú tá mo ga tás irán ti ké re lem mel egy ide jû leg, leg ké sõbb a
tá mo ga tá si ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ má so -
dik nap tá ri év ben;

b) a 3.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt esz köz be szer zé sek
ese tén éven te:

ba) áp ri lis 1.–má jus 15. kö zött, va la mint
bb) ok tó ber 1–ok tó ber 31. kö zött,

leg ké sõbb a tá mo ga tá si ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét
kö ve tõ 18 hó na pon be lül.

(4) A ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a be ru há zás meg va ló su lá sát iga zo ló té te les bi zony -

la tok ról ké szí tett szám la össze sí tõt, va la mint
b) a meg va ló sí tott be ru há zást áb rá zo ló egye di blokk -

tér ké pet, az összes, a tá mo ga tá si ké re lem ben sze rep lõ par -
cel lá nak és a meg va ló sí tott egyes be ru há zá sok he lyé nek
meg je lö lé sé vel, va la mint a 3.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rin ti be ru há zá sok he lyé nek Egy sé ges Or szá gos Ve tü le -
ti Rend szer ben leg alább 3–5 mé ter pon tos ság gal meg adott
ko or di ná tá i nak fel tün te té sé vel.

(5) A ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá nak, a ki adá sok el -
szá mo lá sá nak e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé se i re
az EMVA ál ta lá nos ren de let III. fe je ze té nek Nem te rü let
és ál lat lét szám ala pú tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó kü lö nös
sza bá lya it is al kal maz ni kell.

(6) Amennyi ben a 3 § (1) be kez dé sé nek b) pont já nak
bb)–bd) al pont ja i ban sze rep lõ föld hasz ná la ti in téz ke dé sek 
ese té ben 2009. év ben az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si
 intézkedéssel egya zon tá mo ga tá si ké re lem be adá si idõ -
szak ban nyúj tot tak be tá mo ga tá si ké rel met, és az agrár-
 környezetgazdálkodási in téz ke dés te rü let azo no sí tá si
 kérelmére vo nat ko zó vég le ges helyt adó, il let ve rész ben
helyt adó ha tá ro zat ban fog lalt jó vá ha gyott te rü let ki sebb,
mint az e ren de let sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem ben sze rep lõ
te rü let, az e ren de let sze rint már meg ho zott helyt adó, il let -
ve rész ben helyt adó tá mo ga tá si ha tá ro zat mó do sí tá sát
von ja maga után.
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(7) A (6) be kez dés ben fog lal tak ér tel mé ben a tá mo ga -
tást igény lõ a mó do sí tott, helyt adó, il let ve rész ben helyt
adó ha tá ro zat ban fog lalt jó vá ha gyott te rü let után nyújt hat
be ki fi ze té si ké rel met.”

18.  §

Az R. 19.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Amennyi ben a 3.  § (1) és (2) be kez dé se i ben sze rep -

lõ in téz ke dé sek ese té ben 2009. év ben az ag rár-kör nye zet -
gaz dál ko dá si in téz ke dés sel egya zon tá mo ga tá si ké re lem
be adá si idõ szak ban nyúj tot tak be tá mo ga tá si ké rel met, a
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le, hogy az ag rár-kör nye -
zet gaz dál ko dá si in téz ke dés az érin tett te rü let re vo nat ko zó
te rü let azo no sí tá si ké rel me be nyúj tás ra ke rül jön.”

19.  §

Az R. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép
„21.  § (1) Ha a tá mo ga tás ra jo go sult a 6.  § (2) és (3) be -

kez dé sé ben, a 7.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, a 8.  § (2) be -
kez dé sé ben, a 9.  § (2) be kez dé sé ben, a 10.  § (2) be kez dé -
sé ben, a 11.  § (2) be kez dé sé ben, a 12.  § (2) be kez dé sé ben,
a 13.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 14.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lal ta kat meg sze gi, ak kor:

a) rész le ges tel je sí tés ese tén a tá mo ga tás 30%-át kö te -
les a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó 
sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni;

b) nem tel je sí tés ese tén a tá mo ga tás egé szét kö te les a
jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó
 szabályok sze rint vissza fi zet ni.

(2) Ha a tá mo ga tás ra jo go sult a 5.  § (5)–(6) be kez dé se i -
ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, a
 támogatást jó vá ha gyó ha tá ro za tot vissza kell von ni.

(3) Ha a tá mo ga tás ra jo go sult az 5.  § (7) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, ak kor a
tá mo ga tás 75%-át kö te les a jo go su lat lan igény be vett tá -
mo ga tá sok ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult az 5.  § (7) be -
kez dé se a) pont já ban sze rep lõ idõ szak alatt a 6.  § (4) be -
kez dé sé ben, a 7.  § (4) be kez dé sé ben, a 8.  § (3) be kez dé sé -
ben, a 9.  § (3) be kez dé sé ben, a 10.  § (3) be kez dé sé ben,
a 11.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint a 12.  § (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, úgy
a tá mo ga tás 15%-át kö te les a jo go su lat la nul igény be vett
tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni.

(5) Amennyi ben a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja és
b) pont já nak ba) al pont ja sze rin ti föld hasz ná la ti in téz ke -

dé sek ese té ben a tá mo ga tá si ké rel met a 2010. évi tá mo ga -
tá si ké re lem be nyúj tá si idõ szak tól kez dõ dõ en nyúj tot ták
be és az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás ban ré sze sült
te rü let re vo nat ko zik, úgy an nak a te rü let rész nek, ame lyen
a be ru há zás meg va ló sult, az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti
 támogatásra való jo go sult sá ga meg szû nik, a tá mo ga tás ra
jo go sul tat azon ban tá mo ga tás-vissza fi ze té si kö te le zett ség
nem ter he li.”

20.  §

Az R. 22.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott, e ren de let 5.  §
(1) be kez dé sé ben sze rep lõ ag rár kör nye zet gaz dál ko dá si
in téz ke dés „Kör nye zet vé del mi célú föld hasz ná lat vál tás”,
il let ve „Ter mé szet vé del mi célú föld hasz ná lat vál tás” cél -
prog ram ja i nak ke re te in be lül tá mo ga tás csak ak kor ve he tõ
igény be, ha a ké rel me zõ a tá mo ga tás sal érin tett te rü let re
vo nat ko zó an e ren de let 3.  § (1) be kez dés b) pont já nak
bc) vagy bd) al pont ja i ban meg ha tá ro zott in téz ke dé sek re
vo nat ko zó an helyt adó, il let ve rész ben helyt adó támoga -
tási dön tés sel ren del ke zik.”

21.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek „Szak mai szem pon -
tok” ré szé nek „Föld hasz ná la ti tá mo ga tá sok ese tén” ré szé -
ben „A te rü let kör nye ze ti ér zé keny sé ge (Me PAR le ha tá ro -
lás alap ján)” ér té ke lé si szem pont he lyé re e ren de let 1. szá -
mú mel lék le té ben fog lal tak lép nek.

(2) Az R. e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 4. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

22.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
2.  §-ának 10. pont ja a ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 10.  §
(1) be kez dé sé nek d) pont ja a ha tá lyát vesz ti.

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

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 14/2009. (II. 28.) FVM rendelethez

Föld hasz ná la ti tá mo ga tá sok ese tén

A te rü let kör nye ze ti ér zé keny sé -
ge
(Me PAR le ha tá ro lás alap ján)

Na tu ra 2000 te rü let 15

nit rát ér zé keny 10

sé rü lé keny ivó víz bá zis 10

12%-nál na gyobb lej té sû te rü le tet tar tal ma zó
blokk ban meg va ló su ló be ru há zás 10

2. számú melléklet a 14/2009. (II. 28.) FVM rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 33/2008. (III. 27.) FVM ren de let hez]

Gyeptelepítési terv

A tá mo ga tá si for má ra vo nat ko zó ada tok

1. Me lyik „Nem ter me lõ be ru há zás ra” nyújt be tá mo ga tá si ké rel met?
a) fü ves mezs gye lé te sí té se � meg vá la szo lan dó kér dé sek: 1–2. és 16–21.
b) ro var te lel te tõ bak hát lé te sí té se � meg vá la szo lan dó kér dé sek: 1–2. és 16–21.
c) ül tet vény sor köz gye pe sí té se � meg vá la szo lan dó kér dé sek: 1–2. és 16–21.
d) kör nye zet vé del mi célú gyep te le pí tés � meg vá la szo lan dó kér dé sek: 1–21.
e) ter mé szet vé del mi célú gyep te le pí tés � meg vá la szo lan dó kér dé sek: 1–21.

2. 2009-tõl me lyik ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si cél prog ram ban kí ván részt ven ni?
a) va la mely nem zo ná lis szán tó föl di nö vény ter mesz té si cél prog ram ban
b) va la mely zo ná lis szán tó föl di nö vény ter mesz té si cél prog ram ban
c) va la mely ül tet vé nyes gaz dál ko dás cél prog ram ban
d) kör nye zet vé del mi célú gyep te le pí tés cél prog ram ban
e) ter mé szet vé del mi célú gyep te le pí tés cél prog ram ban

3. Ter ve zi-e, hogy gyep gaz dál ko dá si cél prog ram ban részt vesz a te rü le té vel? igen / nem

A be ru há zás sal érin tett föld te rü let el he lyez ke dé sé re vo nat ko zó ada tok

 4. Me lyik föld raj zi táj ban vagy ré gi ó ban he lyez ke dik el a föld te rü let? .......................................................................

5. Mi lyen gyep táj tí pus jel lem zõ az adott te rü let re?

 1. hul lám té ri vagy nem hul lám té ri üde ré tek (kö zöt tük üde vagy ki szá ra dó láp ré tek) jel lem zõ ek, ezek hez kap -
cso ló dó an egyes tá jak ban üde (domb vi dé ki) gye pek is je len le het nek

 2. a la po sok ban (,,mé lyebb” ré sze ken) szi kes és ned ves ré tek, a há ta kon (,,ma ga sabb” ré sze ken) szá raz gye pek
jel lem zõ ek

 3. a kis sé ma ga sabb ré sze ken szá raz, fél szá raz, kö tött ta la jú gye pek, a völ gyek ben üde ré tek jel lem zõ ek
 4. üde ré tek és üde (domb- és hegy vi dé ki) gye pek jel lem zõk, de ezek mel lett a szá raz ho mo ki gye pek nek meg fe -

le lõ ter mõ hely is na gyobb ki ter je dés ben je le nik meg
 5. szi ke sek ural ta táj tí pus, a mé lyebb ré sze ken ke vés üde rét, a há ta kon ke vés szá raz gyep elõ for dul
 6. mind a ho mo ki, mind a kö töt tebb ta la jú szá raz gye pek ter mõ he lye je len tõs mennyi ség ben meg ta lál ha tó, és

szi kes gye pek is jel lem zõ ek
 7. szá raz ho mo ki gye pek jel le mez te táj tí pus, ahol je len tõs az üde, ár té ri jel le gû ré tek ará nya
 8. szá raz ho mo ki gye pek jel le mez te táj tí pus, ahol je len tõs szi kes ará nya, és az üde ré tek ki ala ku lás hoz al kal mas

te rü le tek is van nak
 9. a ma ga sabb ré sze ken fél szá raz, a la po sab ba kon, a völ gyek ben üde ré tek jel lem zõ ek
10. üde (domb- és hegy vi dé ki) gye pek a leg jel lem zõb bek, ame lyek hez a völ gyek ben több-ke ve sebb üde rét kap -

cso lód hat, rit kán fél szá raz gye pek is elõ for dul hat nak
11. az ural ko dó fél szá raz gye pek nek meg fe le lõ ter mõ he lyi adott sá gok mel lett az üde (domb- és hegy vi dé ki) gye -

pek nek meg fe le lõ ek van nak még je len
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12. a fél szá raz gye pek mel lett mind a ho mo ki, mind a kö töt tebb ta la jú szá raz gye pek ter mõ he lye is je len tõs
mennyi ség ben ta lál ha tó meg

13. szá raz és/vagy fél szá raz, több nyi re kö töt tebb ta la jon ta lál ha tó gye pek jel lem zik a tá jat, de rend sze rint ki sebb
mennyi ség ben az üde gye pek és/vagy az üde ré tek ter mõ he lye is meg ta lál ha tó

14. a táj ban sok fé le gyep tí pus (szá raz tól a ned ve sig) for dul elõ ha son ló arány ban, kö töt tebb ta la jon (ho mo ki szá -
raz gye pek és szi ke sek nin cse nek)

15. üde és fél szá raz tí pu sú gye pek ki ala ku lá sá nak ked ve zõ tá jak, ahol a szá raz, kö töt tebb ta la jú gye pek nek meg -
fe le lõ ter mõ hely is meg ta lál ha tó

6. Me lyik nem ze ti park igaz ga tó ság ille té kes a te rü le ten?
a) Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
b) Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
c) Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
d) Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
e) Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
f) Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
g) Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
h) Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
i) Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
j) Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

7. A föld te rü let IH köz le mény ben sze rep lõ Ma gas Ter mé sze ti Ér té kû Te rü le ten he lyez ke dik el? igen / nem

8. A föld te rü let IH köz le mény ben sze rep lõ Na tu ra 2000 te rü le ten he lyez ke dik el? igen / nem

9. A föld te rü let hez leg kö ze lebb esõ ter mé szet kö ze li gyep fol tok vagy er dõk:
a) mi lyen tá vol ság ra he lyez ked nek el? 0–10 m / 10–100 m / 100–200 m / több
b) a föld te rü let nek há nyad ré szé vel szom szé do sak? 0% / 1–10% / 10–50% / több
c) mi lyen nö vény zet él raj tuk?

a) gyep
aa) mo csa rak és ma gas sá so sok,
ab) hul lám té ri ré tek,
ac) üde ré tek,
ad) domb- és hegy vi dé ki gye pek,
ae) hegy lá bi kö tött ta la jú gye pek,
af) nyílt ho mok pusz ta gye pek,
ag) zárt ho mo ki sztyep ré tek,
ah) al föl di kö tött ta la jú sztyep ré tek,
ai) szi ke sek

b) erdõ
c) cser jés
d) ná das
e) vi zes élõ hely

A föld te rü let je len le gi nö vény ze té re, ta laj ára és víz el lá tá sá ra vo nat ko zó ada tok

10. Füg get le nül a mû ve lé si ág tól, a ki vá lasz tott föld te rü le ten je len leg gyep van? igen / nem

11. A föld te rü let a gye pe sí tés elõtt hány év vel volt utol já ra fel szánt va? 1–2 / 3–5 / 6–10 / több

 12. Mi volt a leg utób bi ter mesz tett nö vény? ................................................................................................................

 13. A ter mesz tett fa jo kat nem szá mít va je len leg mely nö vé nyek ta lál ha tó ak leg na gyobb arány ban a te rü le ten?
    ..................................................................................................................................................................................

14. Mi lyen a föld te rü let víz el lá tá sa?
a) vi zes (az év je len tõs ré szé ben víz zel bo rí tott)
b) ned ves (idõ sza ko san – fõ ként ta vasszal – meg áll hat raj ta a víz, de nyár ra ki szá rad)
c) fél szá raz, üde (víz soha nem áll meg raj ta, a ta laj nyir kos le het)
d) szá raz (víz soha nem áll meg raj ta, a ta laj csak esõ után nyir kos)
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15. Vár ha tó an mi lyen ter mõ he lyi tí pus ba fog tar toz ni a te rü le ten ki ala kí tan dó gyep?
a) mo csa rak és ma gas sá so sok,
b) hul lám té ri ré tek,
c) üde ré tek,
d) domb- és hegy vi dé ki gye pek,
e) hegy lá bi kö tött ta la jú gye pek,
f) nyílt ho mok pusz ta gye pek,
g) zárt ho mo ki sztyep ré tek,
h) al föl di kö tött ta la jú sztyep ré tek,
i) szi ke sek.

16. Mi lyen mód szer rel te le pí ti a gye pet?
a) mag szó rás (kéz zel vagy gép pel)
b) szé na te rí tés (szé na mur vás fe lül ve tés)
c) di rekt ve tés (di rekt ve tõ gép pel)
d) ve tés (ve tõ gép pel)

17. Me lyik idõ szak ban ter ve zi te le pí te ni a gye pet?
e) ta vasz
f) õsz

18. Mi lyen fa jo kat, mi lyen arány ban ter vez vet ni, hon nan szer zi be a ve tõ ma got vagy ka szá lé kot?

faj neve ve tõ mag tö meg (kg/ha) mag vagy ka szá lék? be szer zés for rá sa

19. Idõ rend ben so rol ja fel, hogy mi lyen ag ro tech ni kai el já rá sok kal fog ja a gyep te le pí tést el vé gez ni (a ta laj elõ ké szí -
té sé tõl kezd ve a ve té sen át, a ve tést kö ve tõ ga zo ló ka szá lá so kig)!
 1. ....................................................................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................................................................
 6. ....................................................................................................................................................................................
 7. ....................................................................................................................................................................................
 8. ....................................................................................................................................................................................
 9. ....................................................................................................................................................................................
 10. ...................................................................................................................................................................................
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20. Ho gyan ter ve zi a ter mõ hely re jel lem zõ ter mé sze tes kí sé rõ- vagy ál lo mány al ko tó fa jo kat a már te le pí tett gyep be
jut tat ni?

a) mag szó rás (kéz zel vagy gép pel)
b) szé na te rí tés (szé na mur vás fe lül ve tés)
c) di rekt ve tés (di rekt ve tõ gép pel)

21. Mi lyen ke ze lé se ket és hasz no sí tást ter vez a te le pí tett gye pen az el kö vet ke zõ évek ben:

év ke ze lé sek hasz no sí tá si mód

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

6. év tõl
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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

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény 170.  § (2) be kez dé se 19. pont já nak b) al pont já ban,
a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény 56.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban, a föld gáz el lá tás ról  szóló
2008. évi XL. tör vény 133.  §-a (1) be kez dé sé nek 10. pont -
já ban és a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény 60.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a köz le ke dé si, hír köz lé si
és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Ener gia Hi va tal igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i -
nak mér té ké rõl, va la mint az igaz ga tá si szol gál ta tá si és
a fel ügye le ti díj fi ze té sé nek sza bá lya i ról  szóló 91/2007.
(XI. 20.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 1. mel lék le te
e ren de let 1. mel lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

Az R. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mel lék le te lép.

3.  §

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

(2) E ren de let 2.  §-a 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 2. mel lék le te.

(3) A Ma gyar Ener gia Hi va tal igaz ga tá si szol gál ta tá si
dí ja i nak mér té ké rõl, va la mint az igaz ga tá si szol gál ta tá si
és a fel ügye le ti díj fi ze té sé nek sza bá lya i ról  szóló 91/2007.
(XI. 20.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 30/2008.
(X. 31.) KHEM ren de let 2.  §-ának (3) be kez dé sé vel, va la -
mint 3. mel lék le té vel meg ál la pí tott, a Ma gyar Ener gia
 Hivatal igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i nak mér té ké rõl, va la -
mint az igaz ga tá si szol gál ta tá si és a fel ügye le ti díj fi ze té sé -
nek sza bá lya i ról  szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM ren de let
mel lék le te nem lép ha tály ba.

(4) Ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Ener gia Hi va tal igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí ja i nak mér té ké rõl, va la mint az igaz ga tá si
szol gál ta tá si és a fel ügye le ti díj fi ze té sé nek sza bá lya i ról
 szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 30/2008. (X. 31.) KHEM ren de let.

(5) E ren de let 1.  §-a, va la mint 3.  §-ának (4) be kez dé se
a ha tály ba lé pést kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(6) Ez a ren de let 2009. jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Mol nár Csa ba s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter



1. mel lék let a 6/2009. (II. 28.) KHEM rendelethez

Az R. 1. mellékletének módosítása

Az R. 1. mel lék le te sze rin ti táb lá zat a kö vet ke zõ „IV. Ere det iga zo lás” pont tal egé szül ki:

[Sor szám Meg ne ve zés A díj mér té ke]

,,IV. Ere det iga zo lás

1. Kap csolt ener gia ter me lõ be ren de zés ben ter melt vil la mos ener gi á ra vo nat ko zó ere det -
iga zo lá sok el bí rá lá sa (te lep he lyen ként és al kal man ként)

a) 500 kW és an nál ki sebb név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 10 E Ft 

b) 500 kW fe lett és 1 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 50 E Ft 

c) 1 MW fe lett és 5 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 100 E Ft 

d) 5 MW fe lett és 20 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 250 E Ft 

e) 20 MW fe lett és 50 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 500 E Ft 

f) 50 MW fe let ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 1 000 E Ft 

2. Meg úju ló ener gia for rás ból és hul la dék ból nyert ener gi á val ter melt vil la mos ener gi á ra
vo nat ko zó ere det iga zo lá sok el bí rá lá sa (te lep he lyen ként és al kal man ként)

a) 50 kW fe lett és 500 kW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 10 E Ft 

b) 500 kW fe lett és 1 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 50 E Ft 

c) 1 MW fe lett és 5 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 100 E Ft 

d) 5 MW fe lett és 20 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 250 E Ft 

e) 20 MW fe lett és 50 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 500 E Ft 

f) 50 MW fe let ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 1 000 E Ft”

2. melléklet a 6/2009. (II. 28.) KHEM rendelethez

„1. mel lék let a 91/2007. (XI. 20.) GKM ren de let hez

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjai

Meg ne ve zés A díj mér té ke

I. Föld gáz el lá tás

1. Üz let sza bály zat jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa 1 000 E Ft

Üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa 300 E Ft

2. Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa 10 000 E Ft

Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa 5 000 E Ft

3. Mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa föld gáz szál lí tás ra 6 000 E Ft

4. Mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa föld gáz tá ro lás ra 6 000 E Ft

5. Mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa föld gáz el osz tás ra

a) 100 E-nél ke ve sebb fo gyasz tó val ren del ke zõ 1 000 E Ft

b) 100 E-nél több fo gyasz tó val ren del ke zõ 5 000 E Ft

6. Mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa föld gáz-rend szer irá nyí tás ra 6 000 E Ft

7. Mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa föld gáz-ke res ke de lem re 4 000 E Ft

8. Mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí tés re 6 000 E Ft

9. Mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa egye te mes szol gál ta tás ra

a) 100 E-nél ke ve sebb fo gyasz tó val ren del ke zõ 1 000 E Ft

b) 100 E-nél több fo gyasz tó val ren del ke zõ 5 000 E Ft
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10. Mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa szer ve zett föld gáz pi ac mû köd te -
tés re 15 000 E Ft

11. Mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tás ra 1 000 E Ft

12. Mû kö dé si en ge dé lyek mó do sí tá sa irán ti ké rel mek el bí rá lá sa

a) ha a mû kö dé si en ge dé lyek mó do sí tá sa irán ti ké re lem tár gya te le pü lés ki je lö lé se 100 E Ft

b) ha a mû kö dé si en ge dé lyek mó do sí tá sa irán ti ké re lem tár gya te le pü lés rész vagy
  te rü let ki je lö lé se, te le pü lés, te le pü lés rész vagy te rü let be kap cso lá si idõ pont já nak
  át he lye zé se vagy vissza vo ná sa 1 E Ft

c) mû kö dé si en ge dély ben név vál to zás vagy szék hely vál to zás ese tén 1 E Ft

d) egyéb eset ben az adott en ge dély
ki adá sa dí já nak

10%-a

13. En ge dé lyes más gaz da sá gi tár sa sá gi for má ba tör té nõ át ala ku lá sa, szét vá lá sa, egyesü -
lése, jog utód nél kü li meg szû né se, az en ge dé lyes ben tör té nõ 25, 50 vagy 75 szá za lé kot
meg ha la dó be fo lyás szer zé se és az eh hez fû zõ dõ jo gok gya kor lá sa, alap tõ ke, il let ve
törzs tõ ke leg alább egy ne gyed ré szé vel tör té nõ le szál lí tá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa

a) föld gáz szál lí tói, -tá ro lói en ge dé lyes ese té ben 5 000 E Ft

b) föld gá ze losz tói en ge dé lyes ese té ben

 ba) 100 E-nél ke ve sebb fo gyasz tó val ren del ke zõ 1 000 E Ft

 bb) 100 E vagy en nél több fo gyasz tó val ren del ke zõ 5 000 E Ft

c) föld gáz-ke res ke del mi en ge dé lyes ese té ben 1 000 E Ft

d) föld gáz-rend szer irá nyí tá si en ge dé lyes ese té ben 1 000 E Ft

e) egye te mes szol gál ta tói en ge dé lyes ese té ben

 ea) 100 E-nél ke ve sebb fo gyasz tó val ren del ke zõ 1 000 E Ft

 eb) 100 E vagy en nél több fo gyasz tó val ren del ke zõ 5 000 E Ft

f) ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tói en ge dé lyes ese té ben 1 000 E Ft

g) egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí té si en ge dé lyes ese tén 6 000 E Ft

14. Fo gyasz tói kor lá to zá si sor rend jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa 1 000 E Ft

Fo gyasz tói kor lá to zá si be so ro lá sok mó do sí tá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa 100 E Ft

15. Az en ge dé lyes mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott alap ve tõ esz kö ze i nek és va gyo ni
ér té kû jo ga i nak más sze mély re tör té nõ át ru há zá sa, át en ge dé se, lí zing be adá sa, il let ve
egyéb mó don tar tós hasz ná lat ba adá sa, meg ter he lé se vagy biz to sí té kul való le kö té se
 jóváhagyása irán ti ké re lem el bí rá lá sa

a) föld gáz szál lí tói, -tá ro lói, 100 E-nél több fo gyasz tó val ren del ke zõ föld gá ze losz tói
   engedélyes ese té ben 5 000 E Ft

b) egyéb en ge dé lyes ese té ben 1 000 E Ft

16. Elõ ze tes hoz zá já ru lás cél ve ze ték lé te sí té sé hez 1 000 E Ft

17. Pénz ügyi biz to sí ték meg fe le lõ sé gé nek el fo ga dá sa 500 E Ft

A Hi va tal ál tal ha tá ro zat tal el fo ga dott pénz ügyi biz to sí ték idõ be li ha tá lyá nak (ér vé nyes -
sé gi idõ tar ta má nak), a fe lek cég ada ta i nak és/vagy a pénz ügyi biz to sí ték össze gé nek
 felek ál ta li meg vál toz ta tá sa ak kor, ha a pénz ügyi biz to sí ték fel té tel rend sze ré ben a fe lek
jo ga i ban és kö te le zett sé ge i ben, a fe lek sze mé lyé ben más mó do sí tás nem tör té nik 100 E Ft

18. Szál lí tó ve ze ték, el osz tó ve ze ték és/vagy tá ro ló lé te sí té sé re be nyúj tott pá lyá za tok elbí -
rálása 200 E Ft

19. Mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa te lep he lyi szol gál ta tás ra 1 000 E Ft
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20. Új ha tár ke resz te zõ föld gáz ve ze ték, csepp fo lyós föld gáz tá ro lá sá ra szol gá ló lé te sít mény
vagy föld gáz tá ro ló ka pa ci tá sá nak egy ab la kos rend szer ben tör té nõ ér té ke sí tés hez az
együtt mû kö dõ föld gáz rend szer ben al kal ma zott díj meg ál la pí tá si sza bá lyok, va la mint a
hoz zá fé ré si kö te le zett sé gek tel je sí té se aló li tel jes vagy rész be ni men tes ség vagy a tár -
gya lá sos tá ro lói hoz zá fé rés sza bá lya i nak al kal ma zá sá hoz szük sé ges, az együtt mû kö dõ
föld gáz rend szer ben al kal ma zott díj meg ál la pí tá si sza bá lyok aló li fel men tés irán ti ké re -
lem el bí rá lá sa 5 000 E Ft

21. Meg fe le lé si prog ram jó vá ha gyá sa 2 000 E Ft

22. Meg fe le lé si prog ram mó do sí tá sá nak el fo ga dá sa 1 000 E Ft

23. Meg fe le lé si je len tés jó vá ha gyá sa 1 000 E Ft

24. Az en ge dé lyes nek a föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény ben és a mû kö dé si
 engedélyben meg ha tá ro zott alap te vé keny sé gén kí vü li te vé keny sé gei más sze mély ál ta li
vég zé sé hez tör té nõ hoz zá já ru lás és en nek en ge dé lyé ben tör té nõ rög zí té se 2 000 E Ft

25. A szál lí tá si és az el osz tá si en ge dé lyes Bel sõ Ki vá lasz tá si Sza bály za tá nak jó vá ha gyá sa
irán ti ké re lem el bí rá lá sa 2 000 E Ft

26. A szál lí tá si és az el osz tá si en ge dé lyes Bel sõ Ki vá lasz tá si Sza bály za tá nak mó do sí tá sa
irán ti ké re lem el bí rá lá sa 1 000 E Ft

27. A rend szer irá nyí tó ál tal be ter jesz tett ka pa ci tás-fe lül vizs gá lat ered mé nyé nek és az inf ra -
struk tú ra-fej lesz té si ja vas lat jó vá ha gyá sa 10 000 E Ft

II. Vil la mos ener gia-el lá tás

1. Üz let sza bály zat jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa 1 000 E Ft

Üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa 300 E Ft

2. Üze mi sza bály zat, ke res ke del mi sza bály zat, elosz tói sza bály zat jó vá ha gyá sa irán ti ké re -
lem el bí rá lá sa 10 000 E Ft

Üze mi sza bály zat, ke res ke del mi sza bály zat és elosz tói sza bály zat mó do sí tá sá nak jó vá -
ha gyá sa 1 000 E Ft

3. Mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa át vi te li-rend szer irá nyí tás ra 12 000 E Ft

4. Mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa vil la mos ener gia el osz tá sá ra 6 000 E Ft

5. Mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa vil la mos ener gia-ke res ke de lem re 6 000 E Ft

6. Egy sze rû sí tett vil la mos ener gia-ke res ke del mi en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa 1 500 E Ft

7. Mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa egye te mes szol gál ta tás ra 4 000 E Ft

8. Mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem el bí rá lá sa szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac mû köd te -
té sé re 15 000 E Ft

9. Erõ mû-lé te sí té si en ge dély, il let ve vil la mos ener gia ter me lé sé re  szóló mû kö dé si vagy
meg szün te té si en ge dély irán ti ké re lem el bí rá lá sa

a) 50–200 MW erõ mû vi tel je sít mény ese tén 2 000 E Ft

b) 200 MW-nál na gyobb erõ mû vi tel je sít mény ese tén 5 000 E Ft

10. Meg lé võ erõ mû tel je sít mény nö ve lé si és -bõ ví té si en ge dé lye irán ti ké re lem el bí rá lá sa

a) 50 MW alat ti tel je sít mény nö ve lé se vagy bõ ví té se ese tén 1 000 E Ft

b) 50–200 MW-os tel je sít mény nö ve lés vagy bõ ví tés ese tén 2 000 E Ft

c) 200 MW-nál na gyobb mér té kû tel je sít mény nö ve lés vagy -bõ ví tés ese tén 5 000 E Ft

11. Kis erõ mû vi össze vont en ge dély

a) 0,5–5 MW ese tén 500 E Ft

b) 5 MW fö lött – 20 MW ese tén 1 000 E Ft

c) 20 MW fö lött – 50 MW ese tén 2 500 E Ft
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12. Mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa

a) erõ mû-lé te sí té si, -bõ ví té si, tel je sít mény nö ve lé si, va la mint villamosenergia-terme lési
  és meg szün te té si en ge dély mó do sí tá sa irán ti ké re lem

 aa) 0,5–5 MW ese tén 100 E Ft

 ab) 5 MW fö lött – 20 MW ese tén 200 E Ft

 ac) 20 MW fö lött – 50 MW ese tén 300 E Ft

 ad) 50–200 MW-os ese tén 400 E Ft

 ae) 200 MW-nál na gyobb erõ mû vi tel je sít mény ese tén 800 E Ft

b) ha a mû kö dé si en ge dély ben a név vál to zás vagy a szék hely vál to zás a te lep he lyet nem
  érin ti 1 E Ft

c) egyéb eset ben az adott en ge dély
ki adá sa dí já nak

20%-a

13. Erõ mû-lé te sí té si, -bõ ví té si en ge dély, va la mint vil la mos ener gia ter me lé sé re  szóló mû kö -
dé si en ge dély, vagy a vil la mos ener gia-ter me lés meg szün te té sé re vo nat ko zó en ge dély
ér vé nyes sé gi idõ tar ta má nak meg hosszab bí tá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa

a) 0,5–5 MW ese tén 500 E Ft

b) 5 MW fö lött – 20 MW ese tén 1 000 E Ft

c) 20 MW fö lött – 50 MW ese tén 1 500 E Ft

d) 50–200 MW-os erõ mû vi tel je sít mény ese tén 2 000 E Ft

e) 200 MW-nál na gyobb erõ mû vi tel je sít mény ese tén 5 000 E Ft

14. Erõ mû tel je sít mény nö ve lé si en ge dély ér vé nyes sé gi idõ tar ta má nak meg hosszab bí tá sa
irán ti ké re lem el bí rá lá sa 1 000 E Ft

15. Az en ge dé lyes vál lal ko zás szét vá lá sa, más vál lal ko zás sal való egye sü lé se, jog utód nél -
kü li meg szû né se, a jegy zett tõke ér té ké nek csök ken té se, az en ge dé lyes ben tör té nõ 25,
50, 75 szá za lé kot meg ha la dó be fo lyás szer zé se és az eh hez fû zõ dõ jo gok gya kor lá sa
irán ti ké re lem el bí rá lá sa

a) ter me lõ ese té ben

 aa) 50–200 MW erõ mûi tel je sít mény ese tén 1 000 E Ft

 ab) 200 MW-nál na gyobb erõ mûi tel je sít mény ese tén 3 000 E Ft

b) vil la mos ener gia-át vi te li rend szer irá nyí tás en ge dé lyes ese té ben 8 000 E Ft

c) vil la mos ener gia-elosz tói en ge dé lyes ese té ben 5 000 E Ft

d) vil la mos ener gia-ke res ke de lem en ge dé lye se ese té ben 1 000 E Ft

e) egye te mes vil la mos ener gia-szol gál ta tás en ge dé lye se ese té ben 5 000 E Ft

16. Ro tá ci ós Ki kap cso lá si Rend

a) jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa 1 000 E Ft

b) mó do sí tá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa 400 E Ft

17. Az en ge dé lyes mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott alap ve tõ esz kö zei és va gyo ni
 értékû jo gai más sze mély ré szé re tör té nõ át ru há zá sá nak, át en ge dé sé nek, lí zing be adá sá -
nak, vagy egyéb mó don tar tós hasz ná lat ba adá sá nak, meg ter he lé sé nek vagy biz to sí té kul
való le kö té sé nek jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa 5 000 E Ft

18. Mû kö dé si en ge dély elõ írása alól ese ti fel men tés irán ti ké re lem el bí rá lá sa 1 000 E Ft

19. Erõ mû szü ne tel te té si en ge dély irán ti ké re lem, szü ne tel te té si en ge dély idõ tar ta má nak
meg hosszab bí tá sa irán ti ké re lem, szü ne tel te tett te vé keny ség foly ta tá sa irán ti ké re lem
 elbírálása

a) 50–200 MW erõ mûi tel je sít mény ese tén 1 000 E Ft

b) 200 MW-nál na gyobb erõ mûi tel je sít mény ese tén 2 000 E Ft

20. Krí zis terv jó vá ha gyá sa 1 000 E Ft
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21. A ké re lem ben fog lalt kap cso ló- és transz for má tor ál lo má sok, ve ze té kek köz cé lú át vi te li,
köz cé lú elosz tói ve ze ték ké mi nõ sí té se ál lo má son ként vagy ve ze té ken ként 1 000 E Ft

22. Az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal há ló zat fej lesz tés re ki írt pá lyá zat ered mé nyé nek ki hir -
de té se elõt ti jó vá ha gyá sa 500 E Ft

23. Az át vi te li rend szer irá nyí tás hoz szük sé ges más en ge dé lyes tu laj do ná ban lévõ táv köz lé si 
esz kö zök hasz ná la tá ra kö tött szer zõ dé sek el bí rá lá sa 500 E Ft

24. Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia mennyi sé gé nek és a kö te le zõ át vé tel
idõ tar ta má nak meg ál la pí tá sa

a) 0,5–5 MW ese tén 100 E Ft

b) 5 MW fö lött – 20 MW ese tén 200 E Ft

c) 20 MW fö lött – 50 MW ese tén 400 E Ft

d) 50 MW fö lött 650 E Ft

25. Az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal ké szí tett há ló zat fej lesz té si terv jó vá ha gyá sa; va la mint
2 éven be lü li mó do sí tá sá nak el bí rá lá sa 10 000 E Ft

26. Rend szer össze kö tõ ve ze ték te kin te té ben be nyúj tott men te sí té si ké re lem el bí rá lá sa 5 000 E Ft

27. Köz vet len ve ze ték lé te sí té se vagy meg szün te té se irán ti ké re lem el bí rá lá sa 1 000 E Ft

28. Meg fe le lé si prog ram jó vá ha gyá sa 2 000 E Ft

29. Meg fe le lé si prog ram mó do sí tá sá nak el fo ga dá sa 1 000 E Ft

30. Az éves Meg fe le lé si je len tés jó vá ha gyá sa 1 000 E Ft

31. Ma gán ve ze ték

a) lé te sí té se, mû köd te té se 1 000 E Ft

b) ka pa ci tá sá nak meg vál toz ta tá sa 100 E Ft

c) mû köd te té sé nek szü ne tel te té se 100 E Ft

32. Az en ge dé lyes mû kö dé si en ge dé lyé ben fel so rolt en ge dély hez kö tött te vé keny sé ge i nek
más sze mély ál ta li vég zé se irán ti ké re lem el bí rá lá sa

a) kis erõ mû ese tén 500 E Ft

b) min den egyéb en ge dély ese tén 2 000 E Ft

33. Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes Bel sõ Ki vá lasz tá si Sza -
bály za tá nak jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa 2 000 E Ft

34. Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes Bel sõ Ki vá lasz tá si Sza -
bály za tá nak mó do sí tá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa 1 000 E Ft

III. Táv hõ ter me lés és táv hõ szol gál ta tás

1. Hõ ter me lõ lé te sít mény hez lé te sí té si en ge dély ki adá sa és meg hosszab bí tá sa irán ti, ter -
me lõi mû kö dé si en ge dély ki adá sa irán ti vagy hõ ter me lõ lé te sít mény meg szün te té se
 iránti ké re lem el bí rá lá sa

a) 5 MW-nál ki sebb hõ tel je sít mény ese tén (a lé te sí té si en ge dély ki vé te lé vel) 200 E Ft

b) 5–50 MW hõ tel je sít mény ese tén 500 E Ft

c) 50–200 MW hõ tel je sít mény ese tén 2 000 E Ft

d) 200 MW-nál na gyobb hõ tel je sít mény ese tén 5 000 E Ft

2. Hõ ter me lõ lé te sít mény hez lé te sí té si en ge dély irán ti, vagy táv hõ ter me lé sé re vo nat ko zó
mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa

a) mû kö dé si en ge dé lyek ben név vál to zás vagy szék hely vál to zás ese tén 1 E Ft

b) egyéb eset ben az adott en ge dély
ki adá sa dí já nak

10%-a,
de leg alább

100 E Ft
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3. Hõ ter me lõ lé te sít mény hez lé te sí té si en ge dély ha tá lyá nak meg hosszab bí tá sa irán ti ké re -
lem el bí rá lá sa 500 E Ft 

4. Át ala ku lás, az en ge dé lyes alap tõ ké jé nek vagy törzs tõ ké jé nek leg alább egy ne gyed
résszel tör té nõ le szál lí tá sa, va la mint bár mely en ge dé lyes vál lal ko zás ban tör té nõ 25,
50 vagy 75 szá za lé kot meg ha la dó be fo lyás szer zé se és az eh hez fû zõ dõ jo gok gya kor lá sa 
irán ti ké re lem el bí rá lá sa

a) 5 MW-nál ki sebb hõ tel je sít mény ese tén 200 E Ft 

b) 5–50 MW hõ tel je sít mény ese tén 500 E Ft 

c) 50–200 MW hõ tel je sít mény ese tén 1 000 E Ft 

d) 200 MW-nál na gyobb hõ tel je sít mény ese tén 3 000 E Ft 

5. A táv hõ szol gál ta tás csat la ko zá si dí já nak, il let ve a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás dí já nak
meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló ké re lem

a) 1000 la kás szá mig 200 E Ft 

b) 1001–2000 la kás szám ese tén 500 E Ft 

c) 2001–10 000 la kás szám ese tén 900 E Ft 

d) 10 001–50 000 la kás szám ese tén 1 500 E Ft 

e) 50 001 la kás szám fö lött 2 500 E Ft 

IV. Ere det iga zo lás

1. Kap csolt ener gia ter me lõ be ren de zés ben ter melt vil la mos ener gi á ra vo nat ko zó ere det -
iga zo lá sok el bí rá lá sa (te lep he lyen ként és al kal man ként)

a) 500 kW és an nál ki sebb név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 10 E Ft 

b) 500 kW fe lett és 1 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 50 E Ft 

c) 1 MW fe lett és 5 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 100 E Ft 

d) 5 MW fe lett és 20 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 250 E Ft 

e) 20 MW fe lett és 50 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 500 E Ft 

f) 50 MW fe let ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 1 000 E Ft 

2. Meg úju ló ener gia for rás ból és hul la dék ból nyert ener gi á val ter melt vil la mos ener gi á ra
vo nat ko zó ere det iga zo lá sok el bí rá lá sa (te lep he lyen ként és al kal man ként)

a) 50 kW fe lett és 500 kW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 10 E Ft 

b) 500 kW fe lett és 1 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 50 E Ft 

c) 1 MW fe lett és 5 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 100 E Ft 

d) 5 MW fe lett és 20 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 250 E Ft 

e) 20 MW fe lett és 50 MW kö zöt ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 500 E Ft 

f) 50 MW fe let ti név le ges vil la mos tel je sít mény ese tén 1 000 E Ft”
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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 ál la mi tu laj don ba tar to zó or szá gos köz le ke dé si há ló -
zat tal, va la mint az or szá gos köz le ke dé si há ló zat fej lesz té -
sé vel össze füg gõ egyes fel ada tok el lá tá sá ról  szóló ren del -
ke zé sek te kin te té ben a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988.
évi I. tör vény 48.  § (3) be kez dés b) pont 4. al pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si
és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va,
 továbbá a köz le ke dé si há ló zat-fi nan szí ro zá si cé lo kat szol -
gá ló egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok felhasználá -
sának sza bá lyai  tekintetében az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 124.  § (9) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 2.  §
2. pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a
pénzügy miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. 
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az ál la mi tu laj don ba tar to zó or szá gos köz le ke dé si há ló -
zat tal, va la mint az or szá gos köz le ke dé si há ló zat fej lesz té -
sé vel össze füg gõ egyes fel ada tok el lá tá sá ról, to váb bá a
köz le ke dé si há ló zat fi nan szí ro zá si cé lo kat szol gá ló egyes
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak sza bá -
lya i ról  szóló 8/2008. (III.18.) GKM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A ren de let ha tá lya – a Ma gyar Köz tár sa ság 2009.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény 1. szá mú
mel lék le té ben sze rep lõ fe je zet rend re vo nat ko zó an – a
Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: mi nisz té ri um) aláb bi fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za ta i ra ter jed ki:

a) Út pénz tár fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat (12. cím,
05. al cím, 02. jog cím cso port, a továb biak ban: Út pénz tár);

b) Gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té se fe je ze ti keze -
lésû elõ irány zat (12. cím, 05. al cím, 01. jog cím cso port,
a továb biak ban: gyors for gal mi út-fej lesz té si elõ irány zat);

c) Szol nok új vá ro si híd épí té sé nek elõ ké szí té se feje -
zeti ke ze lé sû elõ irány zat (12. cím, 05. al cím, 17. jog cím -
cso port);

d) Hat ár ki kö tõk mû köd te té se fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat (12. cím, 05. al cím, 16. jog cím cso port);

e) Au tó pá lya EIB hi tel bõl (12. cím, 05. al cím, 39. jog -
cím cso port).”

2.  §

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

„(2) Az or szá gos köz utak va gyon ke ze lõ je ként a KKK
mû köd te ti az or szá gos köz út há ló zat – ki vé ve a koncesz -
sziós szer zõ dés ke re té ben vagy ma gán tõ ke be vo ná sá val
meg va ló sult és meg va ló su ló or szá gos köz utak – va gyon -
nyil ván tar tá sát a 3.  §-ban és a 4.  §-ban meg ha tá ro zott gaz -
da sá gi tár sa sá gok köz re mû kö dé sé vel.”

3.  §

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

„(3) A kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben vagy ma gán tõ -
ke be vo ná sá val meg va ló sult és meg va ló su ló be ru há zá sok
ki vé te lé vel, az or szá gos köz uta kon az új nyom vo na lon
meg va ló su ló lé te sít mé nyek be ru há zá sa, a 11,5 ton na ten -
gely ter he lés re tör té nõ bur ko lat-meg erõ sí té sek vagy a
meg lé võ lé te sít mé nyek ka pa ci tás bõ ví tés sel járó fejlesz -
tése te kin te té ben az egyes be ru há zá sok meg va ló sí tá sát a
mi nisz ter hagy ja jóvá. Ezt köve tõen, az 1.  § a) és b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz -
ná lá sá val össze füg gés ben az ál la mi meg ren de lõi (épít te -
tõi) fel ada to kat – be le ért ve az elõ ké szí tést, a te rü let biz to sí -
tást, a KKK fel adat kö ré be nem utalt ter vez te tést, a köz be -
szer zé si el já rá sok le foly ta tá sát, a szer zõ dés kö té se ket,
a szer zõ dé sek tel je sí té sé nek iga zo lá sát – a NIF Zrt. vég zi,
il let ve vé gez te ti.”

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

„(4) A KKK-val – a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988.
évi I. tör vény (a továb biak ban: Kkt.) 29.  §-ának (1) be kez -
dés má so dik mon da ta sze rint – meg kö tött szer zõ dés ese tén 
az ál la mi meg ren de lõi (épít te tõi) fel ada to kat az (5) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott épí té si mun kák te kin te té ben – be le -
ért ve az elõ ké szí tést, a te rü let biz to sí tást, a ter vez te tést,
a köz be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sát, a szer zõ dés kö té se -
ket, a szer zõ dé sek tel je sí té sé nek iga zo lá sát – a közútke -
zelõ vég zi, vagy vé gez te ti.”

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

„(5) A köz út ke ze lõ a (4) be kez dés alap ján meg kö tött
szer zõ dés sze rint az aláb bi fel ada tok el lá tá sa so rán jár hat
el épít te tõ ként:
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a) el vá lasz tó sáv át épí té se (bur ko lat épí tés, vas be ton
 terelõfal ki he lye zé se, csa pa dék víz el ve ze tõ rend szer épí té -
se vagy át épí té se),

b) köz vi lá gí tás ki épí té se, meg lé võ köz vi lá gí tás át épí té se,
c) pi he nõ he lyek fel újí tá sa, bõ ví té se, ten gely ter he lés

mérõ he lyek ki ala kí tá sa,
d) jel zõ lám pa te le pí té se, ITS (In tel li gent Trans port

Sys tem) köz le ke dé si rend sze rek ki épí té se,
e) zárt és nyílt víz el ve ze tõ rend sze rek épí té se, fel újí tá -

sa; át eresz és csat la ko zó mû tár gyak (tisz tí tó be ren de zé sek) 
épí té se, kör nye zet vé del mi be ren de zé sek épí té se (olaj- és
hor da lék fo gó mû tárgy, pu rá tor stb.),

f) zaj vé dõ fa lak épí té se, tám fa lak épí té se,
g) vé dõ ke rí té sek át épí té se,
h) utó la gos, a hír köz lés sel kap cso la tos en ge dé lye zé si

ügyek (pl. elekt ro ni kai for ga lom irá nyí tó köz pont épí té se),
i) ma gas épí té si en ge dé lye zé si ügyek (meg lé võ mér -

nök sé gek fel újí tá sa, új épí té sek),
j) gya log át ke lõ hely ki épí té se,
k) for ga lom csil la pí tó épí té se sáv el hú zás sal, közép -

szigettel,
l) au tó busz-öböl ki épí té se,
m) köz úti híd mû tár gyak te her bí rás nö ve ke dés sel és

szé le sí tés sel nem járó re konst ruk ci ó ja, tar tó szer ke ze tek
 teherbírását, ki ala kí tá sát, át ala kí tá sát nem érin tõ fel újí tá -
sok,

n) meg ron gá ló dott mû tár gyak hely re ál lí tá sa,
o) a for gal mi ter he lés  miatt in do kolt új sáv épí té se, sáv -

szé le sí tés, ív kor rek ció, cso mó pon ti fel ál ló sáv és ka nya ro -
dó sáv ki ala kí tá sa és a meg lé võ cso mó pon tok át épí té se,
va la mint

p) a gyors for gal mi utak te kin te té ben mi nisz te ri ren de -
let ben meg ha tá ro zott fej lesz té si mun kák.”

(4) Az R. 3.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) A (4) be kez dés sze rin ti eset ben az épít te tõ az egyes
be ru há zá sok ta nul mány ter ve it vagy az e ren de let alap ján
meg kö tött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott elõ ké szí tõ do ku -
men tá ci ót a szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint egye di -
leg vagy öt éves idõ szak ra össze sí tet ten ké szít te ti el és azt
el fo ga dás cél já ból be nyújt ja a KKK ré szé re. Az el fo ga dott
do ku men tá ci ót a KKK – vé le mé nyé vel el lát va – jó vá ha -
gyás cél já ból be nyújt ja a mi nisz ter szá má ra.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § (1) A Ma gyar Köz út Ál la mi Köz út ke ze lõ, Fej -

lesz tõ, Mû sza ki és In for má ci ós Köz hasz nú Tár sa ság
(a továb biak ban: Ma gyar Köz út Kht.) ál tal vég zett, az
 országos köz utak hoz kap cso ló dó, rész ben vagy egész ben
eu ró pai uni ós for rá sok ból meg va ló sí tott be ru há zá sok ese -
té ben a Ma gyar Köz út Kht. a Kkt. 29.  § (3) és (4) be kez dé -
sé ben fog lal tak sze rint kö te les a for rá so kat ren del ke zés re
bo csá tó szerv vel el szá mol ni, és a lét re ho zott esz kö zö ket,

to váb bá az el vég zett ér ték nö ve lõ be ru há zá so kat az
MNV Zrt., il let ve a va gyon ke ze lõ ré szé re át ad ni.

(2) Az 1.  § a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott fe je ze ti
 kezelésû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá hoz kap cso ló dó an az
or szá gos köz utak fej lesz té se kö ré ben a be fe je zett be ru há -
zá sok hoz fel hasz nált in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé -
sét (te rü let ren de zést) és az ah hoz kap cso ló dó fel ada to kat,
va la mint a KKK va gyon ke ze lé sé ben lévõ in gat la nok hasz -
no sí tá sá hoz szük sé ges te rü let szer zést a KKK vég zi el,
vagy azt meg bí zás alap ján más sal el vé gez tet he ti.”

5.  §

Az R. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) Az 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fe je ze ti

 kezelésû elõ irány zat fel hasz ná lá sá val össze füg gés ben a
gyors for gal mi utak nél kü li or szá gos köz út há ló zat üze mel -
te té si, kar ban tar tá si és fel újí tá si fel ada ta it, va la mint az
egyes fej lesz té si mun kák kal kap cso la tos te vé keny sé get a
KKK-val kö tött szer zõ dés alap ján a Ma gyar Köz út Kht.
vég zi. A Ma gyar Köz út Kht. ál tal vég zett mun kák mû sza ki 
el len õr zé sét a KKK lát ja el.

(2) Az 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat fel hasz ná lá sá val össze füg gés ben a gyors for -
gal mi utak – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben
vagy ma gán tõ ke be vo ná sá val meg va ló sult és meg va ló su ló 
or szá gos köz uta kat – üze mel te té si, kar ban tar tá si és fel újí -
tá si fel ada ta it, va la mint az egyes fej lesz té si mun kák kal
kap cso la tos te vé keny sé get a KKK-val kö tött szer zõ dés
alap ján az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: ÁAK Zrt.) vég zi. Az
ÁAK Zrt. ál tal vég zett mun kák mû sza ki el len õr zé sét a
KKK lát ja el.

(3) Az 1.  § a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott fe je ze ti
 kezelésû elõ irány zat fel hasz ná lá sa so rán az út ügyi mû sza -
ki-gaz da sá gi szol gál ta tá sok kal kap cso la tos te vé keny sé get
a KKK vagy a KKK dön té sé nek meg fele lõen a NIF Zrt. és
a Ma gyar Köz út Kht. a 10.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel adat meg osz tás ban vég zi, il let ve vé gez te ti.”

6.  §

Az R. 5.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) A KKK hely szí ni el len õr zés és egyez te tés cél -

já ból a 3–4.  §-ban meg ha tá ro zott gaz da sá gi tár sa sá gok
 külön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint ve ze tett,
 továbbá az e ren de let ben sza bá lyo zott – fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val és el szá mo lá sá val kap cso -
la tos – nyil ván tar tá sa i ba, szer zõ dé se i be, to váb bá a hi vat -
ko zott elõ irány za tok ter ve zé sét, fel hasz ná lá sát és a fel ada -
tok vég re haj tá sát érin tõ va la mennyi ok ira tá ba be te kint het,
ab ból ada to kat, tá jé koz ta tást kér het, azok ról má so la tot
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 készíthet, a va gyon ke ze lé sé be ke rü lõ or szá gos köz utak
épí té se so rán szak fel ügye le ti el len õr zést vé gez het.

(2) A mi nisz té ri um a KKK köz re mû kö dé sé vel el len õr zi
a kü lön jog sza bály sze rin ti díj kö te les utak díj fi ze tés el le -
né ben tör té nõ hasz ná la tá hoz kap cso ló dó el len õr zé si fel -
ada tok vég re haj tá sát.

(3) A kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben meg va ló sult és
meg va ló su ló or szá gos köz utak kal össze füg gés ben a KKK:

a) a kon cesszi ós szer zõ dés ben, va la mint a mi nisz ter
 által ki ál lí tott meg bí zó le vél ben fog lal tak sze rint el lát ja a
kon cesszi ós szer zõ dés alap ján épí tett há ló za ti ele me ken a
konc esszor ál tal vég zett üze mel te té si fel ada tok nak és a
konc esszor je len té se i nek el len õr zé sét,

b) az el len õr zé sek alap ján a kon cesszi ós szer zõ dé sek
meg fe le lõ tel je sí té sé rõl üze mel te té si-fenn tar tá si tel je sí té si
je len tést ké szít,

c) hely szí ni szem le és a bur ko lat ál la pot ada tai alap ján
el lát ja a konc esszor éves fel újí tá si prog ram já nak vé le mé -
nye zé sét.

(4) A KKK a ki vi te le zés mi nõ sé gé nek el len õr zé sé re a
mi nisz ter ál tal ki je lölt, a meg ren de lõi és a ki vi te le zõi
 minõségvizsgálati la bo ra tó ri u mok tól füg get len, akk re di -
tált út épí té si la bo ra tó ri u mot von hat be.

(5) Az (1) be kez dé sé tõl el té rõ en, amennyi ben az ál lam
a gaz da sá gi tár sa ság ként mû kö dõ, gyors for gal mi utak köz -
út ke ze lõ jé ben fenn ál ló tu laj do ni ré sze se dé sét rész ben
vagy egész ben ma gán tu laj do no sok ré szé re ér té ke sí ti, úgy
a köz út ke ze lõ ál tal a Kkt. 29.  § (1) be kez dé se alap ján
 kötött szer zõ dés ha tá lya alá tar to zó or szá gos köz utak kal
össze füg gés ben a KKK:

a) a köz út ke ze lõ ál tal a Kkt. 29.  § (1) be kez dé se alap ján 
kö tött szer zõ dés ben, va la mint a mi nisz ter ál tal ki ál lí tott
meg bí zó le vél ben fog lal tak sze rint el lát ja a szer zõ dés alap -
ján üze mel te tett há ló za ti ele me ken a köz út ke ze lõ ál tal
vég zett üze mel te té si fel ada tok nak és a köz út ke ze lõ je len -
té se i nek el len õr zé sét,

b) az el len õr zé sek alap ján a Kkt. 29.  § (1) be kez dé se
alap ján kö tött szer zõ dés meg fe le lõ tel je sí té sé rõl üze mel te -
té si-fenn tar tá si tel je sí té si je len tést ké szít,

c) hely szí ni szem le és a bur ko lat ál la pot ada tai alap ján
el lát ja a köz út ke ze lõ éves fel újí tá si prog ram já nak vé le mé -
nye zé sét, és

d) gya ko rol ja a köz út ke ze lõ ál tal a Kkt. 29.  § (1) be kez -
dé se alap ján kö tött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott egyéb
 ellenõrzési te vé keny sé gét.

(6) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en, amennyi -
ben az ál lam a gaz da sá gi tár sa ság ként mû kö dõ, a hasz ná la -
ti díj és pót díj be sze dé sé re jo go sult szer ve zet ben fenn ál ló
tu laj do ni ré sze se dé sét rész ben vagy egész ben ma gán tu laj -
do no sok ré szé re ér té ke sí ti, úgy a hasz ná la ti díj be sze dé sé -
re jo go sult szer ve zet ál tal az au tó pá lyák, au tó utak és
 fõutak hasz ná la tá nak díj ár ól  szóló 36/2007. (III. 26.)
GKM ren de let (a továb biak ban: a Díj ren de let) 1.  §
(2)–(3) be kez dé se alap ján kö tött szer zõ dés ha tá lya alá tar -
to zó or szá gos köz utak kal össze füg gés ben a KKK:

a) a hasz ná la ti díj be sze dé sé re jo go sult szer ve zet tel a
Díj ren de let 1.  § (2)–(3) be kez dé se alap ján kö tött szer zõ -
dés ben fog lal tak sze rint el lát ja a hasz ná la ti díj be sze dé sé re 
jo go sult szer ve zet ál tal vég zett díj sze dé si, pót díj sze dé si és
adat gyûj té si fel ada tok nak és a hasz ná la ti díj be sze dé sé re
jo go sult szer ve zet je len té se i nek el len õr zé sét,

b) az el len õr zé sek alap ján hasz ná la ti-, út- és pót díj sze -
dé si je len tést ké szít,

c) gya ko rol ja a hasz ná la ti díj be sze dé sé re jo go sult szer -
ve zet ál tal a Díj ren de let 1.  § (2) be kez dé se alap ján kö tött
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott el len õr zé si te vé keny sé gét.”

7.  §

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

„(1) Az Út pénz tár ki adá sa i nak fe de ze té ül szol gá ló,
a (2) be kez dés b)–f) pont já ban meg ha tá ro zott jog cí men
ke let ke zõ pénz esz kö zö ket a Ma gyar Ál lam kincs tár nál
 vezetett „KHEM Út pénz tár elõ irány zat fel hasz ná lá si ke -
ret szám la” meg ne ve zé sû, 10032000-00290737-51000008 
szá mú szám la ja vá ra kell be fi zet ni.”

(2) Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az Út pénz tár be vé te le it érin tõ igé nyek érvényesí -

tése te kin te té ben mél tá nyos ság nem gya ko rol ha tó.”

8.  §

(1) Az R. 8.  § (1) be kez dés f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[(1) Az Út pénz tár fel hasz nál ha tó:]
„f) az or szá gos köz utak – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ -

dés ke re té ben vagy ma gán tõ ke be vo ná sá val meg va ló sult
és meg va ló su ló or szá gos köz utak – üze mel te té sé re, amely
ma gá ban fog lal ja az út ügyi mû sza ki-gaz da sá gi szol gál ta -
tá so kat (út vo nal-en ge dé lye zés, köz úti jár mû vek súly- és
mé ret el len õr zé se, ÚTINFORM, Or szá gos Köz úti Adat -
bank, Ön kor mány za ti Utak Adat bank ja, mi nõ ség vizs gá -
lat, út ügyi szak gyûj te mény mû köd te té se, szak mai ok ta tá si
fel ada tok, kör nye zet vé del mi te vé keny ség, szak mai ki ad -
vá nyok, út ügyi ku ta tá si, mû sza ki fej lesz té si te vé keny ség,
kí sér le ti épí tés, há ló za ti adat fel vé tel ké szí té se, út há ló zat-
vé del mi te vé keny ség, mû sza ki sza bá lyo zá si fel ada tok, út -
ügyi nem zet kö zi kö te le zett sé gek kel össze füg gõ te vé keny -
ség és szak ér tõi te vé keny ség), mint köz pon ti üze mel te té si
te vé keny sé ge ket is;”

(2) Az R. 8.  § (1) be kez dés g) pont ge) al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az Út pénz tár fel hasz nál ha tó:]
[g) a mû köd te té sé vel össze füg gõ – az azt mû köd te tõ

költ ség ve té si szerv mû kö dé si ki adá sai ter hé re el nem szá -
mol ha tó – köz pon ti szak mai, pénz ügyi-szám vi te li és jogi
fel ada tok ra, így:]
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„ge) a ke rék pá ros lé te sít mé nyek tá mo ga tá si pá lyáz ta -
tás hoz kap cso ló dó egyéb szol gál ta tá sok kal [mû sza ki
 ellenõrzés, fenn tar tás el len õr zés, Ke rék pá ros tér in for ma ti -
kai Nyil ván tar tás (Ke Nyi) adat el lá tá sa] össze füg gõ költ sé -
gek fe de ze té re;”

(3) Az R. 8.  § (1) be kez dés i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[(1) Az Út pénz tár fel hasz nál ha tó:]

„i) a Kkt. 33/A.  §-ában meg je lölt hasz ná la ti díj és
 annak meg nem fi ze té se ese tén fi ze ten dõ pót díj, va la mint a 
túl súly díj be sze dé sé vel, a hasz ná la ti díj és túl súly díj meg -
fi ze té sé nek el len õr zé sé vel, to váb bá az ezek hez szük sé ges
be ru há zá sok kal kap cso la tos ki adá sok ra, szer zõ dé ses kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé re;”

(4) Az R. 8.  § (1) be kez dés n) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[(1) Az Út pénz tár fel hasz nál ha tó:]

„n) a ke rék pá ros lé te sít mé nyek pá lyá za ti fel ada ta i ra, így:
na) a ke rék pá ros lé te sít mé nyek, ke rék pá rút-há ló za tok

nyom vo nal ter ve zé sé re, épí té si en ge dély meg szer zé sé hez
szük sé ges ter ve zé si fel ada tok, épí té si en ge dély beszer -
zésére,

nb) a tu risz ti kai és köz le ke dés biz ton sá gi ke rék pá ros
 létesítmények épí té sé re,

nc) a do ku men tál ha tó an 10 év nél ré geb ben épült, a je -
len le gi út ügyi mû sza ki elõ írásoknak nem meg fe le lõ szé -
les sé gû, rossz ál la pot ban lévõ, en ge dély kö te les kerék -
páros lé te sít mé nyek fej lesz té sé re,

nd) a do ku men tál ha tó an 10 év nél ré geb ben épült, a je -
len le gi út ügyi mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ szé les sé gû, 
rossz ál la pot ban lévõ ke rék pá ros lé te sít mé nyek fel újí tá sá -
ra, ab ban az eset ben, ha a 2005. után épült vagy fel újí tott,
jól kar ban tar tott ál la pot ban lévõ, na gyobb ke rék pá ros
 hálózattal ren del ke zõ je len tõs ön erõt, tá mo ga tót, ci vil
 hátteret fel mu ta tó ön kor mány za ti szer ve ze tek, tár su lá sok,
egye sü lé sek vál lal ják az üze mel te tés sel és kar ban tar tás sal
kap cso la tos fel ada to kat,

ne) a ke rék pá ros inf ra struk tú ra fej lesz tés sel kap cso la -
tos egyéb ta nul má nyok ké szí té sé re,

nf) ke rék pá ros lé te sít mé nyek tá mo ga tá si pá lyáz ta tá sá -
hoz kap cso ló dó in for ma ti kai fej lesz tés re;”

(5) Az R. 8.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ p)–q) pon tok -
kal egé szül ki:

[(1) Az Út pénz tár fel hasz nál ha tó:]

„p) re fe ren cia mun kák kal kap cso la tos fel ada tok fi nan -
szí ro zá sá ra;

q) a szak fel ügye le ti el len õr zé sek re;”

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

„(3) Az Út pénz tárt az (1) be kez dés a)–q) pont ja sze rin ti
rész le te zés ben kell összeg sze rû en meg ter vez ni és an nak
fel hasz ná lá sá ról be szá mol ni.”

9.  §

Az R. 10.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § (1) A NIF Zrt. a 3.  § (3) be kez dé sé ben, a 8.  §

(1) be kez dés j) és k) pont já ban meg ha tá ro zott tevékeny -
ségével kap cso la tos rá for dí tá sai el len té te le zé sé re – a
KKK-val kö tött szer zõ dés alap ján – az Út pénz tár ból biz to -
sí tott tá mo ga tás ban ré sze sül het.

(2) A 4.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint a 4.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott üze mel te té si és fenn tar tá si fel ada tok
kö zül a fel újí tá si te vé keny ség te kin te té ben

a) a gyors for gal mi utak nél kü li or szá gos köz utak fel -
újí tá si fel ada ta i nak meg va ló sí tá sá ra a ki vi te le zõk kel a vál -
lal ko zá si szer zõ dé se ket a Ma gyar Köz út Kht. köti meg a
KKK-val kö tött meg bí zá si szer zõ dés alap ján, vagy a fel -
újí tá si fel ada to kat sa ját ka pa ci tá sa fel hasz ná lá sá val a
 Magyar Köz út Kht. vég zi a KKK-val kö tött vál lal ko zá si
szer zõ dés ke re té ben,

b) a gyors for gal mi utak – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ -
dés ke re té ben vagy ma gán tõ ke be vo ná sá val meg va ló sult
és meg va ló su ló or szá gos köz utak – fel újí tá si mun kái meg -
va ló sí tá sá ra a ki vi te le zõk kel a vál lal ko zá si szer zõ dé se ket
az ÁAK Zrt. köti meg a KKK-val kö tött szer zõ dés alap ján.

(3) A 4.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint a 4.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott üze mel te té si és fenn tar tá si fel ada tok
kö zül a kar ban tar tá si fel ada tok te kin te té ben

a) a gyors for gal mi utak nél kü li or szá gos köz uta kon az
üze mel te té si és kar ban tar tá si fel ada tok el lá tá sa az Út pénz -
tár ból biz to sí tott mû kö dé si ke ret bõl va ló sul meg a KKK és 
a Ma gyar Köz út Kht. kö zött lét re jött vál lal ko zá si szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint,

b) a kon cesszi ós utak nél kü li gyors for gal mi utak üze -
mel te té si és kar ban tar tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ra a KKK
köt szer zõ dést az ÁAK Zrt.-vel.

(4) A 4.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott út ügyi mû -
sza ki-gaz da sá gi szol gál ta tá sok kal kap cso la tos fel ada tok
kö zül

a) a szak mai ki ad vá nyok kal, a mû sza ki sza bá lyo zá si
fel ada tok meg va ló sí tá sá val, az út ügyi ku ta tás sal és mû sza -
ki fej lesz tés sel, az út ügyi nem zet kö zi kö te le zett sé gek kel
össze füg gõ te vé keny sé get, va la mint az egyéb szak ér tõi
 tevékenységet a KKK lát ja el,

b) a mû sza ki sza bá lyo zá si fel ada to kat a KKK a mi nisz -
ter ál tal ki je lölt szak mai szer ve zet be vo ná sá val lát ja el,
amely fel adat vég re haj tá sa so rán a ki adás ra ke rü lõ út ügyi
mû sza ki elõ írásokat a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben köz zé kell ten ni,

c) az út vo nal-en ge dé lye zés re, va la mint a köz úti jár mû -
vek súly- és mé ret el len õr zé sé vel, az ÚTIN FORM-mal, az
Or szá gos Köz úti Adat bank kal kap cso la tos fel ada tok ra, a
kör nye zet vé del mi te vé keny ség re, az Ön kor mány za ti Utak
Adat bank ja, a mi nõ ség vizs gá lat és az út ügyi szak gyûj te -
mény mû köd te té sé re, va la mint a szak mai ok ta tá si fel ada -
tok igény be vé te lé re a KKK és a Ma gyar Köz út Kht. kö zött
az ezen fel ada tok ra kö tött köz hasz nú vál lal ko zá si szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint ke rül sor,
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d) a Ma gyar Köz út Kht. a há ló za ti adat fel vé te li fel ada -
ta i nak és az út há ló zat vé del mi te vé keny ség nek a meg va ló -
sí tá sá ra a KKK-val kö tött meg bí zá si szer zõ dés alap ján a
kül sõ ki vi te le zõk kel a vál lal ko zá si szer zõ dé se ket köti
meg,

e) a kí sér le ti épí té si fel ada tok meg va ló sí tá sá ra a KKK
és a NIF Zrt. kö zött kö tött szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak
sze rint ke rül sor.

(5) A re fe ren cia mun kák meg va ló sí tá sá ra a vál lal ko zá si
szer zõ dé se ket a KKK köti meg a kül sõ ki vi te le zõk kel.”

10.  §

Az R. 11.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § (1) A KKK mint az Út pénz tár ke ze lõ je, mû köd te -

tõ je a 7.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sü lé se ér de ké -
ben a Kkt. 33/B.  § (7) be kez dé se alap ján kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott hasz ná la ti díj és pót díj be sze dé sé re
 kijelölt bi zo má nyos sal szer zõ dést köt.

(2) A bi zo má nyos kö te les a hasz ná la ti díj ból és pót díj -
ból szár ma zó, va la mint egyéb ad mi niszt ra tív be vé te le ket
az Út pénz tár ja vá ra be fi zet ni a KKK ál tal ki bo csá tott
szám la alap ján.

(3) A bi zo má nyost meg il le tõ ju ta lé kok ról, költ sé gek rõl
és költ ség áta lány ról, va la mint a meg bí zott vi szont el adók
ju ta lé ka i ról a bi zo má nyos szám lát bo csát ki.

(4) A KKK a kü lön jog sza bály sze rin ti díj kö te les utak
díj fi ze tés el le né ben tör té nõ hasz ná la tá nak el len õr zé sé re
– az el len õr zés kap csán fel me rü lõ költ sé gek biz to sí tá sa
 érdekében – szer zõ dést köt a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó -
ság gal. Az el len õr zés szak mai tar tal mát a mi nisz ter fel -
ügye li.”

11.  §

Az R. 15.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A fel ada tok el lá tá sá ra irá nyu ló üze mel te té si szer -
zõ dé se ket – ér ték ha tár függ vé nyé ben a köz be szer zé si el já -

rást köve tõen – a KKK, mint a hat ár ki kö tõk va gyon ke ze -
lõ je köti meg az üze mel te tõ vel.”

12.  §

Az R. a kö vet ke zõ 15/A.  §-sal egé szül ki:
„15/A.  § (1) Az Au tó pá lya EIB hi tel bõl elõ irány zat az

M10 Bu da pest–Kesz tölc gyors for gal mi út pro jekt fel ada -
ta i nak fi nan szí ro zá sá ra szol gál.

(2) Az Au tó pá lya EIB hi tel bõl elõ irány zat fel hasz ná lá si
ter vét pro jek ten kén ti rész le te zés ben a mi nisz ter fo gad ja el.

(3) Az Au tó pá lya EIB hi tel bõl elõ irány zat ter hé re tá mo -
ga tott elõ ké szí té si és be ru há zá si fel ada tok fi nan szí ro zá sá -
nak alap ját ké pe zõ Alap ok mány el ké szí té sé rõl a NIF Zrt.
gon dos ko dik. Az Alap ok mány te kin te té ben kö te le zett ség -
vál la lás ra a mi nisz ter jo go sult, amely jo go sult sá got nor -
ma tív sza bály zat ban meg ha tá ro zott sze mély re ru ház hat ja
át. Az Alap ok mány alap ján a fel ada tok meg va ló sí tá sá ra
irá nyu ló vál lal ko zá si szer zõ dé se ket a kül sõ ki vi te le zõk kel
a NIF Zrt. köti meg.

(4) Az elõ irány zat Ámr. sze rin ti pénz ügyi fel ada ta it a
NIF Zrt. lát ja el. En nek ke re té ben olyan ana li ti kus nyil ván -
tar tást ve zet, amely biz to sít ja a fel hasz ná lás projekten -
kénti nyo mon kö ve té sét.

(5) Az elõ irány zat nak az Áhsz. sze rin ti szám vi te li fel -
ada ta it a KKK lát ja el, va la mint a NIF Zrt. ál tal biz to sí tott
ada tok és szám vi te li bi zony la tok alap ján tel je sí ti az adat -
szol gál ta tá si, be szá mo lá si kö te le zett sé ge it.

(6) Az elõ irány zat ter hé re éven túli kö te le zett ség vál la -
lást – az Áht. 47.  §-ára és 49.  § r) pont já ra fi gye lem mel –
a mi nisz ter en ge dé lyez het.”

13.  §

(1) Ez a ren de let 2009. már ci us 1-jén lép ha tály ba és
 hatályát vesz ti a hatályba lépését kö ve tõ na pon.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 3.  § (7) be kez dé se.

Dr. Mol nár Csa ba s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zott

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vült

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány zatok Köz lönyét,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – Szo ciá lis és Mun ka ügyi Köz löny
néven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny ko ráb bi elõ fi ze tõi az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
 találhatják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá lódott, az ér dek lõ dõk az Egész ség-
ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és 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.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

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 Ma gyar Pos ta 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 VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.0458 – 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

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).   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
 kizárólag 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
 Közlöny 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
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 96 516 Ft/fél 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
Bûn ügyi Szem le 12 600 Ft/év
L'u do vé no viny 7 308 Ft/év
Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 23 100 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny köz le mé nye i nek he ten te meg je le nõ, ol dal hû gyûj te mé nye CD-n, me lyen a köz le mé nyek gyors meg ta lá lá sát ke re sõ funk ció se gí ti.

A CD 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 141 696 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 207 936 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 274 176 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 472 890 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 804 096 Ft

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.


