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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

42/2009. (IV. 11.) FVM
rendelete

az állati eredetû élelmiszerek forgalomba hozatalának 
és az értékesítés helyén történõ élelmiszer-

elõállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeirõl  szóló 
64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet

módosításáról

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2008. évi XLVI. tör vény 76.  §-a (2) be kez dé sé nek 26. és
28. 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
c) 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.  §

Az ál la ti ere de tû élel mi sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak
és az ér té ke sí tés he lyén tör té nõ élel mi szer-elõ ál lí tás nak
élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 64/2007. (VII. 23.)
FVM–EüM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a
kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, és a § ere de ti szö -
vege (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ke res ke del mi elõ re cso ma go lás: az élel mi sze rek nek

a sa ját ér té ke sí tést elõ se gí tõ ré szek re osz tá sa és cso ma go -
lá sa, va la mint je lö lé se a kis ke res ke del mi lé te sít mény ben,
a fo gyasz tó tá vol lé té ben;

b) kis ke res ke del mi lé te sít mény: a 178/2002/EK ren de -
let 3. cik ké nek 7. pont ja sze rin ti üz le tek, el osz tó köz pon -
tok, a be vá sár ló köz pon to kat el lá tó lé te sít mé nyek, va la -
mint a nagy ke res ke del mi áru sí tó he lyek.”

2.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) Azok a kis ke res ke del mi lé te sít mé nyek, ame -

lyek ki zá ró lag a vég sõ fo gyasz tó nak ér té ke sí te nek ál la ti
ere de tû élel mi szert, a 852/2004/EK ren de let ben elõ írt fel -
té te le ket kö te le sek tel je sí te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kis ke res ke del mi lé te sít mé -
nyek

a) hús da ra bo lá sát, cson to zá sát, sze le te lé sét, an nak ki -
mé ré sét,

b) hús ké szít mény da ra bo lá sát és sze le te lé sét, an nak ki -
mé ré sét,

c) sajt da ra bo lá sát, sze le te lé sét és egyéb tej ter mé kek
ki mé ré sét, va la mint

d) a vég sõ fo gyasz tó kí ván sá gá ra és je len lé té ben hús
da rá lá sát
vé gez he tik.

(3) Kis ke res ke del mi lé te sít mény ben to jás ter mé kek elõ -
ál lí tá sa ti los.”

3.  §

(1) Az R. 4.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

,,Hús és hús ter mé kek, va la mint ha lá sza ti ter mé kek
for ga lom ba ho za ta lá nak fel té te lei”

(2) Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Azok a kis ke res ke del mi lé te sít mé nyek, ame lyek
mar gi ná lis, he lyi és kor lá to zott te vé keny ség ként,

a) a vég sõ fo gyasz tó szá má ra tör té nõ ér té ke sí tés cél já -
ból az át adás he lyén élel mi szer-fel dol go zá si te vé keny sé -
get vé gez nek, vagy

b) a 853/2004/EK ren de let 1. cik ke (5) be kez dé se
b) pont já nak (ii) al pont ja sze rint egy má sik kis ke res ke del -
mi lé te sít ményt (a továb biak ban: vi szont el adó) lát nak el
ál la ti ere de tû élel mi szer rel, vagy

c) mind két te vé keny sé get vég zik,
a 3.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ te vé keny sé ge ken túl -

me nõ en húst elõ re da rál hat nak, elõ ké szí tett húst és hús ké -
szít mé nye ket, ha lá sza ti ter mé ke ket ál lít hat nak elõ, va la -
mint ezen ter mé kek és a 3.  § (2) be kez dé sé nek a) és
b) pont já ban fel so rolt te vé keny ség bõl szár ma zó ter mé kek, 
va la mint egész ba rom fi ke res ke del mi elõ re cso ma go lá sát
is vé gez he tik.”

(3) Az R. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben fog lalt te vé keny ség ak kor mi nõ sül
mar gi ná lis, he lyi és kor lá to zott te vé keny ség nek, ha az
aláb bi ak egy ide jû leg tel je sül nek:]

„a)  az ér té ke sí tés a kis ke res ke del mi lé te sít mény he lye
sze rin ti me gyé ben, il let ve az az zal szom szé dos me gyék -
ben mû kö dõ ke res ke del mi egy sé gek ben tör té nik, az zal,
hogy a fõ vá ros ba a Pest me gyé vel szom szé dos me gyék bõl
is tör tén het a be szál lí tás,

b) az (1) be kez dés sze rin ti kis ke res ke del mi lé te sít -
mény ben a vi szont el adók nak egy nap tá ri hé ten be lül ér té -
ke sí tett mennyi ség nem ha lad ja meg az adott nap tá ri hé ten
be ér ke zett alap anyag – elõ ké szí tett hús, hús ké szít mény és
ha lá sza ti ter mék ese té ben a fel dol go zat lan ál la ti ere de tû
alap anyag – mennyi sé gé nek 25%-át, de hús ese té ben leg -
fel jebb az 5 ton nát, ezen fe lül hús ké szít mény ese té ben leg -
fel jebb az 500 kg-ot, da rált hús és elõ ké szí tett hús ese té ben 
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leg fel jebb az 500 kg-ot, elõ ké szí tett ha lá sza ti ter mék ese -
té ben he ten te leg fel jebb az 1 ton nát,”

4.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) Azok nak a 4.  § sze rin ti kis ke res ke del mi lé te sít -

mé nyek nek, ame lyek
a) elõ ké szí tett ha lá sza ti ter mé ket ál lí ta nak elõ, így kü -

lö nö sen ha lat le öl nek, zsi ge rel nek, fi léz nek, da ra bol nak,
il let ve

b) fel dol go zott ha lá sza ti ter mé ke ket ál lí ta nak elõ,
a 852/2004/EK ren de let elõ írásain túl me nõ en tel je sí te ni ük 
kell a 853/2004/EK ren de let III. mel lék le te VIII. sza ka sza
III–VIII. fe je ze té nek elõ írásait is, azon ban a filé sze le te ket
nem kell egye di cso ma go lás sal el lát ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kis ke res ke del mi lé te sít mé -
nyek nem vé gez he tik a 853/2004/EK ren de let III. mel lék -
le te VIII. sza ka sza III. fe je ze té nek B, C, va la mint a IV. fe -
je zet B al fe je ze te i ben sze rep lõ te vé keny sé ge ket. A fa -
gyasz tott ha lá sza ti ter mék kis ke res ke del mi lé te sít mény -
ben nem en ged tet he tõ fel.”

5.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) Azok a kis ke res ke del mi lé te sít mé nyek, ame -

lyek mar gi ná lis, he lyi és kor lá to zott te vé keny ség ként,
a) a vég sõ fo gyasz tó szá má ra tör té nõ ér té ke sí tés cél já -

ból az át adás he lyén élel mi szer-fel dol go zá si te vé keny sé -
get vé gez nek, vagy

b) vi szont el adót lát nak el ál la ti ere de tû élel mi szer rel,
vagy

c) mind két te vé keny sé get vég zik,
a 3.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti te vé keny ség bõl
szár ma zó ter mé kek ke res ke del mi elõ re cso ma go lá sát vé -
gez he tik a 10.  § (2)–(4) be kez dés ben fog lal tak be tar tá sa
ese tén.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt te vé keny ség ak kor mi nõ -
sül mar gi ná lis, he lyi és kor lá to zott te vé keny ség nek, ha az
aláb bi ak egy ide jû leg tel je sül nek:

a) az ér té ke sí tés a kis ke res ke del mi lé te sít mény he lye
sze rin ti me gyé ben, il let ve az az zal szom szé dos me gyék -
ben mû kö dõ ke res ke del mi egy sé gek ben tör té nik, az zal,
hogy a fõ vá ros ba a Pest me gyé vel szom szé dos me gyék bõl
is tör tén het a be szál lí tás,

b) az (1) be kez dés sze rin ti kis ke res ke del mi lé te sít -
mény ben a vi szont el adók nak ér té ke sí tett mennyi ség nem
ha lad ja meg az adott nap tá ri hé ten be ér ke zett alap anyag
mennyi sé gé nek 25%-át, de nap tá ri he ten te leg fel jebb
500 kg-ot,

c) a vi szont el adó ven dég lá tó egy ség, vagy olyan kis ke -
res ke del mi egy ség ré sze, amely ben ki zá ró lag a vég sõ fo -
gyasz tó nak ér té ke sí te nek ál la ti ere de tû élel mi szert, vagy

amely nem a 853/2004/EK ren de let alap ján en ge dé lye zen -
dõ lé te sít mény.”

6.  §

Az R. a 10.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel egé -
szül ki, egy ide jû leg a 10. és 11.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„Egyéb rendelkezések

10.  § (1) Az élel mi szer-vál lal ko zó nak a 4.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti hús elõ re da rá lá sa, elõ ké szí tett hús, hús ké szít -
mény és fel dol go zott ha lá sza ti ter mék elõ ál lí tá sa ese tén
a kü lön jog sza bály sze rin ti gyárt mány la pot kell ké szí te nie.

(2) A ke res ke del mi elõ re cso ma go lás te vé keny sé ge so -
rán be kell tar ta ni a 852/2004/EK ren de let elõ írásait, be le -
ért ve a cso ma go lás ra, tá ro lás ra, szál lí tás ra vo nat ko zó elõ -
írásokat.

(3) A kis ke res ke del mi lé te sít mény ben élel mi szer-elõ ál -
lí tást vég zõ, il let ve a ke res ke del mi elõ re cso ma go lást vég -
zõ fel ada ta és fe le lõs sé ge a fo gyaszt ha tó sá gi és mi nõ ség -
meg õr zé si idõ meg ha tá ro zá sa. A ke res ke del mi elõ re cso -
ma golt ter mé kek re a kis ke res ke del mi egy ség ál tal meg ha -
tá ro zott fo gyaszt ha tó sá gi idõ vagy mi nõ ség meg õr zé si idõ
nem ha lad hat ja meg az elõ ál lí tó ál tal meg ha tá ro zott és je -
lölt fo gyaszt ha tó sá gi idõt vagy mi nõ ség meg õr zé si idõt.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti ter mé kek, va la mint a kis ke -
res ke del mi elõ re cso ma golt ter mé kek ese té ben az élel mi -
sze rek je lö lé sé rõl  szóló ren de let sze rin ti je lö lést kell al kal -
maz ni.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti te vé keny sé get vagy ke res -
ke del mi elõ re cso ma go lást vég zõ lé te sít mény nek napi nyil -
ván tar tást kell ve zet ni az ál ta la elõ ál lí tott, il let ve ke res ke -
del mi elõ re cso ma golt ter mé kek rõl, azok ere de tét, il let ve
nyo mon kö vet he tõ sé gét biz to sí tó mó don. A nyil ván tar tá si
do ku men tu mot a tárgy nap tól szá mí tot tan két évig meg kell 
õriz ni. A kis ke res ke del mi egy ség az (1) be kez dés sze rin ti
ter mé kek elõ ál lí tá sa so rán nem ve het igény be fel dol go zá si 
rész mû ve let re más lé te sít ményt.

11.  § (1) A 4.  §, a 7.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja és
a 9.  § sze rin ti kis ke res ke del mi lé te sít mény kö te les írás ban
be je len te ni te vé keny sé gét a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá -
si Hi va tal nak (a továb biak ban: MgSzH) a te vé keny ség te -
lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer vé nél. Az élel mi szer -
lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 2008. évi
XLVI. tör vény 23.  §-ának (1) be kez dé se, va la mint
35.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az MgSzH az élel mi -
szer-vál lal ko zót nyil ván tar tás ba ve szi és re giszt rá ci ós
szám mal lát ja el. A nyil ván tar tás ba vé tel so rán az élel mi -
szer-vál lal ko zó a kü lön jog sza bály sze rin ti igaz ga tá si szol -
gál ta tá si dí jat kö te les meg fi zet ni. A re giszt rá ci ó ról és az ez 
alap ján vé gez he tõ te vé keny ség rõl, az az zal kap cso lat ban
be kö vet ke zõ vál to zá sok ról a nyil ván tar tás ba vevõ te rü le ti
szerv ér te sí ti a kis ke res ke del mi egy ség mû kö dé si en ge dé -
lyét ki ál lí tó jegy zõt.
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(2) A nyil ván tar tás ba vé tel rõl ka pott ha tá ro za tot a te lep -
he lyen kell tar ta ni és azt ha tó sá gi el len õr zés so rán az el len -
õr zõ ha tó ság ké ré sé re be kell mu tat ni.”

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján 
lép ha tály ba az zal, hogy a (3) be kez dés sel meg ál la pí tott
ren del ke zést e ren de let hatályba lépését köve tõen elõ ál lí -
tott ter mé kek re kell al kal maz ni. E ren de let a ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 12. és 13.  §-a, a 11.  §-t meg elõ -
zõ al cím, va la mint a 12.  §-t meg elõ zõ al cím.

(3) Az élel mi sze rek je lö lé sé rõl  szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de let 15.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha az élel mi szert a for gal ma zás he lyén, de a fo -
gyasz tó tá vol lé té ben elõ re cso ma gol ják, va la mint a nem
cso ma golt ke nye re ken csak a 4.  § a), d), e) és g) pont ja és
ahol szük sé ges a j) pont ja sze rin ti je lö lé se ket kell al kal -
maz ni, az zal az el té rés sel, hogy a ke nye rek mi nõ ség meg -
õr zé si idõ tar ta ma a le já ra ti nap ne vé nek fel tün te té sé vel is
meg ad ha tó. Ke res ke del mi elõ re cso ma golt ter mé kek ese té -
ben a ke res ke del mi elõ re cso ma go lás dá tu mát is fel kell
tün tet ni.”

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

43/2009. (IV. 11.) FVM
rendelete

a feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés
támogatásáról  szóló 

29/2008. (III. 18.) 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.  § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A fel dol go zó ipa ri célú mál na- és föl di eper-ter mesz tés
tá mo ga tá sá ról  szóló 29/2008. (III. 18.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-ának a)–b) pont jai he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, va la mint a § a kö vet ke zõ
c)–e) pon tok kal egé szül ki:

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

sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét re ho zá sá ról, va la mint
egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re vo nat ko zó egye di ren -
del ke zé sek rõl  szóló (,,az egy sé ges kö zös pi ac szer ve zés rõl
 szóló ren de let”), 2007. ok tó ber 22-i 1234/2007/EK ta ná csi 
ren de let (a továb biak ban: ta ná csi ren de let) 125e. cik ké ben
meg ha tá ro zott szer ve zet, fi gye lem mel a 203a. cikk (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra;

b) ter me lõi szer ve zet: a ta ná csi ren de let 122. cik ké ben
fog lal tak sze rint lét re jött és a ta ná csi ren de let 125.b cik ké -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel el is mert szer ve zet a gyü -
mölcs- és zöld ség ága zat azon me zõ gaz da sá gi ter me lõ i nek
vo nat ko zá sá ban, akik az érin tett ága zat ba tar to zó egy vagy 
több ter mé ket, és/vagy ki zá ró lag fel dol go zás ra szánt ilyen
ter mé ket ter mesz te nek;

c) me zõ gaz da sá gi par cel la: a 796/2004/EK bi zott sá gi
ren de let 2. cikk 1a. pont ja sze rin ti te rü let; adott tá mo ga tá si 
jog cím sa já tos sá ga it figye lembe véve egy táb la te rü le te
vagy több szom szé dos táb la össze füg gõ te rü le te;

d) táb la: az ügy fél ál tal az egy sé ges ké re lem ben be je -
len tett leg ki sebb, azo nos hasz no sí tá sú össze füg gõ te rü let -
egy ség, ame lyet nem metsz het kö te le zett ség vál la lás sal
érin tett te rü let;

e) szom szé dos táb la: ugyan azon ügy fél egy más sal leg -
alább 10 mé ter hosszan érint ke zõ táb lái, ame lye ket leg fel -
jebb 0,5 mé te res fi zi kai ha tár vá laszt el.”

2.  §

Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A mál na vagy föl di eper par cel lák mi ni má lis mé re -

te, vagy a szom szé dos mál na és föl di eper táb lák együt tes
mi ni má lis mé re te, amely re e ren de let alap ján ké rel met le -
het be nyúj ta ni, 0,1 ha.”

3.  §

Az R. 3.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó, me zõ gaz da sá gi 
ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott köz vet len tá mo ga tá si
rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott egyes tá mo -
ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, az 1290/2005/EK,
a 247/2006/EK és a 378/2007/EK ren de let mó do sí tá sá ról,
va la mint az 1782/2003/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye -
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zé sé rõl  szóló, 2009. ja nu ár 19-i 73/2009/EK ta ná csi ren de -
let (a továb biak ban: köz vet len tá mo ga tá si ren de let)
IV. címe 1. fe je ze té nek 9. sza ka sza ál tal sza bá lyo zott bo -
gyós gyü möl csök át me ne ti tá mo ga tá sá nak fel té te le, hogy
az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és IVa. cí me i ben
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá a pi hen -
te tett te rü let alap anyag-ter me lés re  való hasz ná la tát il le tõ -
en ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes sza bá lyo -
zá sá ról  szóló, 2004. ok tó ber 29-i 1973/2004/EK bi zott sá gi 
ren de let (a továb biak ban: vég re haj tá si ren de let) 171da
cik ké ben hi vat ko zott szer zõ dés nek tar tal maz nia kell az ott
meg ha tá ro zot ta kon túl:”

4.  §

Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tást a vég re haj tá si ren de let 171d. cik -
kének a) pont já ban meg ha tá ro zott ké rel me zõ az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból, va la mint az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból fi nan szí ro zott
egyes tá mo ga tá sok igény be vé te lé vel kap cso la tos egy sé -
ges el já rá si sza bá lyok ról  szóló 36/2009. (IV. 3.) FVM ren -
de let ál tal meg ha tá ro zott egy sé ges ké re lem ben a GYU02,
il let ve GYU04 hasz no sí tá si kód meg je lö lé sé vel igé -
nyelheti.”

5.  §

Az R. 9.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

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

„a)  a Ta nács 73/2009/EK ren de le te (2009. ja nu ár 19.)
a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó, me zõ gaz da sá gi ter -
me lõk ré szé re meg ha tá ro zott köz vet len tá mo ga tá si rend -
sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz -
da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott egyes támoga -
tási rend sze rek lét re ho zá sá ról, az 1290/2005/EK,
a 247/2006/EK és a 378/2007/EK ren de let mó do sí tá sá ról,
va la mint az 1782/2003/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl,”

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a hatályba lépését
köve tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
7.  §-ának (2) be kez dé se a ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let 1–5.  §-a, a 6.  §-ának (2) be kez dé se és
e be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon 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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

44/2009. (IV. 11.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú 

nyersszesz, nyersolaj elõállító üzemek létesítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

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

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja, hogy a kis ka pa ci tá sú nyers szesz,
nyers olaj üze mek lé te sí té sé vel:

a) a me zõ gaz da sá gi ere de tû alap anya gok bio-üzem -
anyag célú fel dol go zá sá val ja vul jon a ter me lõk ver seny ké -
pes sé ge;

b) a me zõ gaz da sá gi szek tor a bio-üzem anyag gyár tá si
ver ti kum nak ak tív sze rep lõ je le gyen;

c) nö ve ked jen az Eu ró pai Uni ón be lül a bio-üzem anya -
gok ter me lé si vo lu me ne.

Fogalmak

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
1. bio-üzem anyag: a bio üzem anya gok és más meg úju ló 

üzem anya gok köz le ke dé si célú fel hasz ná lá sá nak egyes
sza bá lya i ról  szóló 42/2005. (III. 10.) Korm. ren de let
2.  §-ban meg ha tá ro zott ter mé kek kö zül azok, ame lyek
100 kPa nyo má son és 293 K hõ mér sék le ten fo lyé kony hal -
maz ál la po tú ak;
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2. nyers szesz: az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer -
zõ dés I. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ ter mé kek bõl elõ ál -
lí tott ma xi mum 96 tér fo gat szá za lék ban al ko holt tar tal ma -
zó 2207 10 00 vám ta ri fa szá mú al ko hol ter mék;

3. nyers olaj: nap ra for gó ból, rep cé bõl elõ ál lí tott 1512
vagy 1514 vám ta ri fa szám cso port ba so rol ha tó nö vé nyi
olaj;

4. kon ven ci o ná lis alap anyag: ku ko ri ca, vagy ka lá szos
ga bo na fé le mag ja;

5. elsõ ge ne rá ci ós al ko hol: ke mé nyí tõ, vagy cu kor tar -
tal mú nö vény bõl, nö vé nyi rész bõl er jesz tés sel elõ ál lí tott
nyers szesz;

6. má so dik ge ne rá ci ós al ko hol: olyan, az 5. pont ba
nem so rol ha tó nyers szesz, ame lyik köz vet le nül, a ké mi a i -
lag nem át ala kí tott szán tó föl di nö vény bõl, nö vé nyi rész bõl 
vagy er dõ gaz da sá gi ter mék bõl ke rül elõ ál lí tás ra;

7. el sõd le ges fel dol go zás: nö vé nyi ere de tû anya gok
fel dol go zá sa nyers sze szé, il let ve nyers olaj já;

8. tech no ló gi ai blokk: az adott, kö rül ha tá rol ha tó gyár -
tá si fo lya mat részt el lá tó, egy más sal funk ci o ná li san össze -
tar to zó gép-, be ren de zés cso port, azok el he lye zé sé re szol -
gá ló épü let, épít mény;

9. fo ga dó blokk: alap anya gok fo ga dá sát, te lep he lyen
be lü li tá ro lá sát el lá tó tech no ló gi ai blokk;

10. elõ ké szí tõ blokk: alap anyag bel tar tal má nak ké mi ai
át ala kí tás nél kül vég zett fel tá rá sát, elõ ké szí té sét, az egyes
kom po nen sek szét vá lasz tá sát, ki vé ve olaj saj to lást el lá tó
tech no ló gi ai blokk;

11. gyár tá si blokk: me cha ni kai úton elõ ké szí tett, vagy
ere de ti for má já ban be szál lí tott alap anyag ból nyers szesz
gyár tá sát bi o ló gi ai, ké mi ai, fi zi kai el já rás sal, vagy olaj nö -
vé nyek ese té ben me cha ni kai saj to lás sal és azok ké mi ai-
me cha ni kai tisz tí tá sát, tá ro lá sát, ki szál lí tás ra tör té nõ elõ -
ké szí té sét el lá tó tech no ló gi ai blokk;

12. mel lék ter mék vo nal blokk: gyár tá si fo lya mat hul la -
dé ka i nak, mel lék ter mé ke i nek ke ze lé sét el lá tó tech no ló gi ai 
blokk;

13. ener ge ti kai blokk: gyár tá si fo lya mat ener gia igé nyét 
meg úju ló ener gia for rá sok ból biz to sí tó ener gia ter me lé si
tech no ló gi ai blokk;

14. éves ka pa ci tás: nyers szesz elõ ál lí tás ese tén a le pár -
ló be ren de zés órán kén ti li ter ben ki fe je zett név le ges ka pa -
ci tá sá nak, 100% al ko hol tar ta lom ra ve tí tett, évi 7200
üzem órá val és 0,789 kg/li ter sû rû ség gel kép zett ezer ton -
ná ban ki fe je zett szor za ta; nyers olaj elõ ál lí tás ese tén az
összes prés gép órán ként ki fe je zett név le ges ka pa ci tá sá -
nak, nyers olaj ra ve tí tett évi 7200 üzem órá val szá mí tott
ezer ton ná ban ki fe je zett szor za ta;

15. te lep hely: olyan, mû ve lés alól ki vett te rü let ként
nyil ván tar tott in gat lan, vagy egy más sal szom szé dos in gat -
la nok, ame lye ken a tech no ló gi ai blok kok el he lyez ked nek;

16. ál lat egy ség: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej -
lesz té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tás ról  szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let rész le tes
al kal ma zá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló

1974/2006/EK ren de let V. mel lék le te sze rint meg ha tá ro -
zott egy ség;

17. jö ve dé ki ter mék: a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki
ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló
2003. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Jöt.) 3.  §-a
sze rin ti ter mék;

18. adó rak tá ri en ge dély: a Jöt.-ben meg ha tá ro zot tak
sze rin ti en ge dély;

19. kap cso ló dó inf ra struk tú ra: tech no ló gi ai blokk hoz
kap cso ló dó, te lep he lyen be lü li, épü le ten, épít mé nyen kí -
vü li víz-, gáz-, elekt ro mos-, csa tor na há ló zat, szi lárd út bur -
ko lat, tû zi víz-tá ro ló;

20. kis- és kö zép vál lal ko zás: a kis- és kö zép vál lal ko zá -
sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi
XXXIV. tör vény (a továb biak ban: KKV tör vény) sze rin ti
vál lal ko zás;

21. nagy vál la lat: a KKV tör vény sze rin ti mik ro-, kis-
és kö zép vál lal ko zás nak nem mi nõ sü lõ vál lal ko zás, mely
750 fõ nél ke ve sebb mun ka vál la lót fog lal koz tat és éves
net tó ár be vé te le ke ve sebb, mint 200 mil lió eu ró nak meg fe -
le lõ fo rint összeg. A lét szám és az ár be vé tel meg ál la pí tá sa -
kor szá mí tás ba kell ven ni a KKV tör vény 4.  §-ában meg -
ha tá ro zott part ner- és kap cso ló dó vál lal ko zá sok lét szá mát
és ár be vé te lét;

22. anyag jel le gû rá for dí tás: a szám vi tel rõl  szóló
2000. évi C. tör vény 78.  §-a sze rin ti rá for dí tás, költ ség;

23. tech no ló gi ai terv: a ter ve zett be ru há zás ra vo nat ko -
zó, az Irá nyí tó Ha tó ság ál tal ki adott köz le mény ben fog lal -
tak sze rint össze ál lí tott mû sza ki le írás és do ku men tá ció;

24. Kom mu ni ká ci ós terv: az ügy fél ál tal ter ve zett, a tá -
mo ga tás fel hasz ná lá sá val meg valósuló fej lesz tés szé les
körû be mu ta tá sát, kom mu ni ká ci ós in téz ke dé se it tar tal ma -
zó vo nat ko zó for ma nyom tat vány sze rint össze ál lí tott terv;

25. Tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lá si terv: az ügy fél ál tal
vég zett/ter ve zett, az esély egyen lõ ség nö ve lé sé nek, a hát -
rá nyos hely ze tû ek fel zár kóz ta tás ának, a kör nye zet vé del -
mé nek cél já ból vég zett, va la mint a kö zös sé gi te vé keny sé -
gét be mu ta tó vo nat ko zó for ma nyom tat vány sze rint össze -
ál lí tott terv;

26. gyár tá si blokk név le ges tel je sít mé nye: nyers szesz
elõ ál lí tás ese tén a le pár ló be ren de zés órán kén ti li ter ben ki -
fe je zett név le ges ka pa ci tá sá nak, 100% al ko hol tar ta lom ra
ve tí tett, napi 24 üzem órá val és 0,789 kg/li ter sû rû ség gel
kép zett ton ná ban ki fe je zett szor za ta; nyers olaj elõ ál lí tás
ese tén az összes prés gép órán ként ki fe je zett név le ges ka -
pa ci tá sá nak, nyers olaj ra ve tí tett napi 24 órá val szá mí tott
ton ná ban ki fe je zett szor za ta.

(2) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott fo gal mak ra és
kér dé sek ben az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si
Alap társ fi nan szí ro zás ban meg valósuló 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 ben (a továb biak ban: Vhr.) fog lal -
tak az irány adók. A Vhr. 29.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja it,
(8) be kez dé sét, 23.  § (1) be kez dés cb) pont ját és 29.  §
(11) be kez dé sét az e ren de let ál tal tá mo ga tott gé pek, be -
ren de zé sek vo nat ko zá sá ban nem kell al kal maz ni. A Vhr.
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27.  § (1) be kez dés d) pont ját e ren de let vo nat ko zá sá ban
nem kell al kal maz ni.

Támogatás jellege, alapja

3.  §

(1) E ren de let alap ján vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
ve he tõ igény be tech no ló gi ai blok kok lé te sí té sé hez, fel újí -
tá sá hoz kap cso ló dó gép be szer zés hez, sze re lés hez, épí tés -
hez, szoft ver, hard ver, la bor esz kö zök be szer zé sé hez, va la -
mint kap cso ló dó inf ra struk tú ra te lep he lyen tör té nõ ki ala -
kí tás hoz.

(2) 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 (a továb biak ban: Tv.) 42.  § (1) be kez dés al -
kal ma zá sá ban a tá mo ga tás alap ja a tech no ló gi ai blokk.

Támogatás igénybevételének feltételei

4.  §

(1) E ren de let alap ján tá mo ga tást igé nyel het:
a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, ha a be ru há zás sal érin tett

me zõ gaz da sá gi üze mé nek mé re te meg ha lad ja a 4 eu ró pai
mé ret egy sé get (EUME) és ér té ke sí tés bõl szár ma zó ár be -
vé te lé nek leg alább 50%-a szár ma zik nem-fel dol go zott
me zõ gaz da sá gi ter mék ér té ke sí té sé bõl (a továb biak ban:
me zõ gaz da sá gi ter me lõ ügy fél);

b) a ter me lõi cso port (a továb biak ban: TCs), ha az ér té -
ke sí tés bõl szár ma zó ár be vé te lé nek leg alább 50%-a szár -
ma zik nem-fel dol go zott me zõ gaz da sá gi ter mék ér té ke sí té -
sé bõl;

c) a kis- és kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sü lõ (a továb -
biak ban: KKV), vagy nagy vál la lat nak mi nõ sü lõ jogi sze -
mé lyi ség nél kü li, va la mint jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ 
gaz da sá gi tár sa ság, ame lyek ár be vé te lé nek ke ve sebb mint
50%-a szár ma zik nem-fel dol go zott me zõ gaz da sá gi ter -
mék ér té ke sí té sé bõl a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor
(a továb biak ban: fel dol go zó ügy fél) [az a)–c) pon tok
a továb biak ban együtt: ügy fél].

(2) Az (1) be kez dés a) és c) pont ja i ban fog lalt ár be vé te li 
arány ra, me zõ gaz da sá gi üzem mé ret re vo nat ko zó fel té te -
lek nem vo nat koz nak az in du ló vál lal ko zás ra.

(3) Az ügy fél nek a tá mo ga tás igény be vé te lé hez nyi lat -
koz nia kell ar ról, hogy az üze mel te té si kö te le zett ség le já -
ra tá ig ter je dõ idõ szak ban min den év ben az ér té ke sí tés bõl
szár ma zó ár be vé te lé nek

a) leg alább 50%-a szár ma zik nem me zõ gaz da sá gi ter -
mé kek ér té ke sí té sé bõl és a tá mo ga tást me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ ügy fél ként vagy TCs-ként igény li, vagy

b) ke ve sebb mint 50%-a szár ma zik nem-fel dol go zott
me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér té ke sí té sé bõl és a tá mo ga tást
fel dol go zó ügy fél ként igény li.

(4) E ren de let alap ján tá mo ga tás ki zá ró lag ak kor ve he tõ
igény be, ha

a) a tá mo ga tás igény be vé te lé vel meg valósuló fej lesz -
tés azo nos te lep he lyen leg alább egy gyár tá si blok kot tar -
tal maz; és

b) a fej lesz tés sel érin tett gyár tá si blokk éves ka pa ci tá sa 
meg ha lad ja az ezer ton nát és nem ha lad ja meg a tíz ezer
ton nát; és

c) a ké re lem a mel lék let ben meg ha tá ro zott pon to zá si
rend szer alap ján leg alább 30 pon tot elér.

(5) E ren de let alap ján nem nyújt ha tó tá mo ga tás
a) a gyár tá si blokk név le ges tel je sít mé nyé hez igazo -

dóan 15 mun ka na pot meg ha la dó alap anyag-kész let tá ro lá -
sá ra al kal mas tá ro ló egy ség-rész lé te sí té sé hez, felújítá -
sához;

b) tech no ló gi ai blokk te lep he lyen be lü li üze mel te té sé -
hez nem kap cso ló dó gép, hard ver, szoft ver, la bor esz köz,
be ren de zés be szer zé sé hez, épü let, épü let rész épí tés hez,
fel újí tá sá hoz;

c) jár mû vek, erõ gé pek, me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek,
mo bil ra ko dó esz kö zök be szer zé sé hez;

d) ha a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor az ügy fél nek
e jog cím alap ján tá mo ga tott, le zá rat lan mû ve le te van;

e) a Vhr. 3.  § 26. pont ja sze rin ti fel dol go zó nak mi nõ sü -
lõ ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak;

f) a gyár tá si blokk név le ges tel je sít mé nyé hez igazo -
dóan 30 mun ka nap alatt gyár tott vég ter mék-kész le tet
meg ha la dó mennyi ség tá ro lá sá ra al kal mas tá ro ló egy -
ség-rész lé te sí té sé hez, fel újí tá sá hoz.

(6) E ren de let alap ján tá mo ga tás csak ak kor nyújt ha tó,
ha a (9) be kez dés sze rin ti tech no ló gi ai terv alap ján
a  fejlesztés tech no ló gi a i lag-mû sza ki lag meg valósítható,
a tech no ló gi ai blok kok, az ab ban sze rep lõ gé pek, be ren de -
zé sek pa ra mé te rei, ka pa ci tá sai egy más hoz il lesz ked nek és
mû sza ki lag-ener ge ti ka i lag ké pes tel je sí te ni a (10) be kez -
dés c) pont ja sze rin ti vál la lást.

(7) In du ló vál lal ko zás nak mi nõ sü lõ fel dol go zó ügy fél
ese tén az (5) be kez dés e) pont já ban fog lalt fel té tel vizs gá -
la ta a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 3. le zárt,
tel jes gaz da sá gi évet köve tõen tör té nik.

(8) A Tv. 18.  §-ában fog lal tak figye lembe véte lével,
a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak -
ban: MVH) az (5) be kez dés b) pont já ban, a (6) be kez dés -
ben, va la mint a 8.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak és a mel -
lék let ben a ,,Szak mai Szem pon tok” cím ér té ke lé sé hez
együtt mû kö dõ szer ve zet ként a Föld mû ve lés ügyi és Vi -
dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Me zõ gaz da sá gi Gé pe sí té si
In té ze tét (a továb biak ban: MGI) von ja be.

(9) A tech no ló gi ai terv nek tar tal maz nia kell:
a) a gyár tá si fo lya mat tel jes anyag- és ener gia mér le gét,

a (6) be kez dés ben fog lalt fel té tel tel je sí té sé hez szük sé ges
mû sza ki meg ol dá sok is mer te té sét;
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b) a te lep he lyen az alap anya gok, kész ter mé kek, mel -
lék ter mé kek tá ro lá sá nak lo gisz ti kai ter vét, a szük sé ges be -
ren de zé sek, gé pek, esz kö zök meg ha tá ro zá sát;

c) a tech no ló gi ai fo lya mat áb rát;
d) az el ren de zé si váz lat raj zot;
e) a gyár tá si fo lya mat ban hasz nált gé pek, be ren de zé sek 

té te les lis tá ját, be je löl ve azo kat az el ren de zé si váz raj zon;
f) a (10) be kez dés c) pont já ban fog lalt fel té tel tel je sí té -

sé hez szük sé ges szá mí tást.

(10) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le, hogy az
ügy fél vál lal ja:

a) a fej lesz tés sel elõ ál lí tott nyers szeszt, il let ve nyers -
ola jat ki zá ró lag bio-üzem anyag gyár tás cél já ra ér té ke sí ti,
hasz nál ja fel;

b) az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram
(a továb biak ban: ÚMVP) ke re té ben, az ügy fél, az ügy fél
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, vagy an nak ügy fél ál tal ki je lölt al -
kal ma zott ja, vagy szö vet ke zet ese tén a szö vet ke zet ki je lölt 
tag ja e jog cím tár gyá ban szer ve zett kö te le zõ kép zé sen
részt vesz az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ -
zõ en, ki vé ve, ha a tá mo ga tá si ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö -
ve tõ 30 nap és az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ 30 nap kö zött nem volt kép zés (a továb biak ban:
kép zé si kö te le zett ség);

c) biz to sít ja, hogy az elõ ál lí tott nyers szesz, il let ve
nyers olaj gyár tá sa meg fe lel jen az Eu ró pai Unió vo nat ko zó 
ren del ke zé sei alap ján ki ala kí tott, az Irá nyí tó Ha tó ság ál tal
ki adott fenn tart ha tó sá gi kri té ri u mok nak;

d) TCs ügy fél a fej lesz tés be fe je zé sét kö ve tõ 4. évre
a pénz ügyi terv ben vál lalt ár be vé tel nek leg alább 50%-át
el éri;

e) me zõ gaz da sá gi ter me lõ vagy fel dol go zó ügy fél
a fej lesz tés be fe je zé sét kö ve tõ 4. évre a pénz ügyi terv ben
vál lalt ár be vé tel ará nyos jö ve del me zõ ség leg alább 50%-át
el éri;

f) az üze mel te té si kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt, min -
den év ben az ér té ke sí tés bõl szár ma zó ár be vé te lé nek leg -
alább 50%-a nem-fel dol go zott me zõ gaz da sá gi ter mé kek
ér té ke sí té sé bõl szár maz zon, ha a (3) be kez dés a) pont ja
sze rin ti nyi lat ko za tá ban a tá mo ga tást me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ ügy fél ként vagy TCs-ként igé nyel te;

g) az üze mel te té si kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt, min -
den év ben az ér té ke sí tés bõl szár ma zó ár be vé te lé nek ke ve -
sebb mint 50%-a nem-fel dol go zott me zõ gaz da sá gi ter mék
ér té ke sí té sé bõl szár maz zon és üzem mé re te KKV vagy
nagy vál la lat ma rad, ha a (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti
nyi lat ko za tá ban a tá mo ga tást fel dol go zó ügy fél ként igé -
nyel te;

h) a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ tel jes le zárt gaz -
da sá gi évre me zõ gaz da sá gi üze mé nek mé re te el éri
a 4 EUM E-t, ha a tá mo ga tást in du ló vál lal ko zás ként és
a (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tá ban a tá mo ga -
tást me zõ gaz da sá gi ter me lõ ügy fél ként igé nyel te.

(11) Az e ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás ból vá sá -
rolt gép, be ren de zés olyan esz köz re cse rél he tõ le, ame lyik

a 8.  § (2) be kez dés alap ján egyen ér té kû nek te kint he tõ, és
amely cse ré jé vel a tá mo ga tás sal érin tett gyár tá si blokk
éves ka pa ci tá sa nem csök ken.

A támogatás forrása és mértéke

5.  §

(1) A tá mo ga tás for rá sa:

a) ha az ügy fél a tá mo ga tást a 4.  § (3) be kez dés a) pont -
ja sze rin ti nyi lat ko za ta alap ján me zõ gaz da sá gi ter me lõ
ügy fél ként vagy TCs-ként igény li, ak kor az ÚMVP „Me -
zõ gaz da sá gi üze mek kor sze rû sí té se”,

b) ha az ügy fél a tá mo ga tást a 4.  § (3) be kez dés b) pont -
ja sze rin ti nyi lat ko za ta alap ján fel dol go zó ügy fél ként
igény li, ak kor az ÚMVP „Me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér ték -
nö ve lé se”

in téz ke dés hez ren delt ke ret összeg [az a)–b) pon tok
a továb biak ban együtt: ke ret összeg].

(2) Egy ké re lem be nyúj tá sá val igény be ve he tõ támo -
gatás

a) leg ma ga sabb össze ge 735 000 ezer eu ró nak meg fe -
le lõ fo rint összeg, ha az ügy fél a tá mo ga tást mezõgazda -
sági ter me lõ ügy fél ként, il let ve TCs ügy fél ként igény li;

b) leg ki sebb össze ge 6000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
összeg, leg ma ga sabb össze ge 1 000 000 eu ró nak meg fe le -
lõ fo rint összeg, ha az ügy fél a tá mo ga tást fel dol go zó ügy -
fél ként igény li.

(3) E ren de let sze rin ti jog cím re egy ké re lem be nyúj tá si
idõ szak ban egy ügy fél leg fel jebb egy ké rel met nyújt -
hat be.

(4) Ha az ügy fél a tá mo ga tást me zõ gaz da sá gi ter me lõ
ügy fél ként vagy TCs ügy fél ként igény li, ak kor a tá mo ga -
tás mér té ke az el szá mol ha tó ki adá sok:

a) 40%-a;

b) 50%-a, ha a fej lesz tés ked ve zõt len adott sá gú
(a továb biak ban: KAT) vagy Na tu ra 2000 te rü le ten
 valósul meg, vagy az ügy fél leg ké sõbb a tá mo ga tá si ké re -
lem be nyúj tá si idõ sza ká nak utol só nap já ig fi a tal me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ nek mi nõ sül;

c) 60%-a, ha az ügy fél leg ké sõbb a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá si idõ sza ká nak utol só nap já ig fi a tal mezõgazda -
sági ter me lõ nek mi nõ sül és a fej lesz tés

ca) Na tu ra 2000 te rü le ten  valósul meg, vagy

cb) KAT te rü le ten  valósul meg.

(5) Ha az ügy fél a tá mo ga tást fel dol go zó ügy fél ként
igény li, ak kor a tá mo ga tás mér té ke az el szá mol ha tó ki adá -
sok:

a) 40%-a a Kö zép-Ma gyar or szá gi Ré gi ó ban meg -
valósuló fej lesz tés ese tén;

b) 50%-a a nem Kö zép-Ma gyar or szá gi Ré gi ó ban meg -
valósuló fej lesz tés ese tén.
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(6) Ha az ügy fél a tá mo ga tást fel dol go zó ügy fél ként
igény li és nagy vál la lat nak mi nõ sül, ak kor a tá mo ga tás
mér té ke az (5) be kez dés ben rög zí tett tá mo ga tás mér té ké -
nek 50%-a.

(7) A (4) be kez dés al kal ma zá sá ban a Na tu ra 2000, KAT 
te rü le ti be so ro lás meg ál la pí tá sa a te lep hely Me PAR fi zi -
kai blokk sze rin ti be so ro lá sá nak meg fele lõen ke rül meg -
ha tá ro zá sá ra.

(8) E ren de let al kal ma zá sá ban el szá mol ha tó ki adás:

a) tech no ló gi ai blokk üze mel te té sé hez kap cso ló dó
gép, be ren de zés, la bor esz köz be szer zé sé re, azok üzem be
he lye zé sé vel, sze re lé sé vel kap cso lat ban fel me rült anyag -
jel le gû rá for dí tá sok,

b) az épí té si nor ma gyûj te mény ben be azo no sít ha tó épí -
tés-, épü let gé pé szet-, elekt ro mos- (gyen ge és erõs áram),
kap cso ló dó inf ra struk tú ra-ki ala kí tás, -fel újí tás ra és -kor -
sze rû sí tés re,

c) a Vhr. 31.  §-a sze rin ti egyéb el szá mol ha tó kiadá -
sokra,

d) a fej lesz tés bár mely te rü le tét szol gá ló, az adott te rü -
let re egye di leg adap tált szoft ver – ki vé ve a szá mí tó gép
mû kö dé sét le he tõ vé tévõ ope rá ci ós rend szer – és al kal ma -
zá sát biz to sí tó hard ver esz köz

ki fi ze tett vagy ki fi zet ni ter ve zett összeg.

(9) A tá mo ga tás el szá mol ha tó ki adá sai nem ha lad hat ják
meg:

a) a (8) be kez dés a) és d) pont jai alá tar to zó té te lek ese -
té ben a Vhr. 27.  § (1) be kez dés g) pont ja sze rin ti el já rás sal
meg ál la pí tott, el fo ga dott árat;

b) a (8) be kez dés b) pont ja alá tar to zó té te lek ese té ben
az épí té si nor ma gyûj te mény ben sze rep lõ re fe ren cia árat;

c) a mel lék ter mék vo nal blokk el szá mol ha tó ki adá sa az
egyéb el szá mol ha tó ki adá sok nél kül szá mí tott összes el -
szá mol ha tó ki adás 20%-át;

d) a kap cso ló dó inf ra struk tú ra el szá mol ha tó ki adá sai
a 20 mil lió fo rin tot.

A támogatási kérelem benyújtása

6.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2009. au gusz tus 1. és au gusz -
tus 31. kö zött pos tai úton le het be nyúj ta ni az MVH-hoz.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) a tech no ló gi ai ter vet és arra vo nat ko zó an az MGI
szak vé le mé nyét;

b) a tá mo ga tás hoz rend sze re sí tett for ma nyom tat vá -
nyon a pénz ügyi ter vet, tá mo ga tá si igény ér ték ha tá rá tól
füg get le nül az üz le ti ter vet és az azt meg ala po zó do ku -
men tu mok má so la tát;

c) az ér té ke lé si szem pon tok hoz a mel lék let ben meg ha -
tá ro zott iga zo lá so kat, do ku men tu mo kat;

d) a 4.  § (3) be kez dés a) vagy b) pont já ra vo nat ko zó és
(10) be kez dés sze rin ti vál la lá sok ra vo nat ko zó nyi lat ko za -
to kat;

e) az 5.  § (8) be kez dés a) és d) pont jai sze rin ti ter ve zett
ki adá sok hoz a Vhr. 27.  § (1) be kez dés g) pont ja sze rin ti ár -
aján la tot és in dok lást;

f) az 5.  § (8) be kez dés a) pont ja sze rint ter ve zett ki adá -
sok hoz az MGI szak vé le mé nyét.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem az ér de mi ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé ig bár mely idõ pont ban rész ben vagy egész ben
vissza von ha tó a Tv. 43.  § (1) be kez dé sé nek figye lembe -
véte lével. A tá mo ga tá si ké re lem rész le ges vissza vo ná sa
ki zá ró lag tá mo ga tá si egy ség re, a hoz zá kap cso ló dó mér -
ték re, il let ve összeg re vo nat koz hat.

A kérelem elbírálása

7.  §

A tá mo ga tá si ké rel met az MVH e ren de let ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek sze rint bí rál ja el, és a mel lék let ben meg -
ha tá ro zott pon to zá si rend szer alap ján vég zett ér té ke lés sel,
a Tv. 32.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján, az 5.  §
(1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt for rá sok fel -
hasz ná lá sá ra kü lön-kü lön rang sor ál lí tá sá val hoz dön tést.

Kifizetési kérelem

8.  §

(1) A ki fi ze té si ké rel met a 2010. év tõl kez dõ dõ en
éven te:

a) ja nu ár 1–31.,
b) áp ri lis 1–30.,
c) jú li us 1–31., valamint
d) ok tó ber 1–31.

kö zöt ti idõ szak ban le het be nyúj ta ni az MVH-hoz pos tai
úton.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem mó do sí tá sá ra gép, technoló giai
be ren de zés te kin te té ben az e ren de let alap ján helyt adó, vagy
rész ben helyt adó tá mo ga tá si ha tá ro zat tal ren del ke zõ ügy fél -
nek (a továb biak ban: ked vez mé nye zett) a ki fi ze té si ké re lem
be nyúj tá sa kor van le he tõ sé ge. Ki zá ró lag a tá mo ga tá si ha tá ro -
zat ban sze rep lõ gé pek kel, tech no ló gi ai be ren de zé sek kel
egyen ér té kû gé pek, tech no ló gi ai be ren de zé sek be szer zé se tá -
mo gat ha tó a ki fi ze té si ké re lem el bí rá lá sa so rán. Egyen ér té -
kû nek kell te kin te ni a gé pet, be ren de zést, ha azo nos funk ci ót
lát el, és a ked vez mé nye zett in do kol ja a gép, be ren de zés
meg vál toz ta tá sá nak szük sé ges sé gét.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti el já rás ke re té ben mó do sí tott
gép, be ren de zés el szá mol ha tó ki adá sai nem ha lad hat ják
meg a tá mo ga tá si dön tés ben sze rep lõ gép re, be ren de zés re
jó vá ha gyott el szá mol ha tó ki adá so kat.
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(4) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) ha a fej lesz tés ke re té ben jö ve dé ki ter mé kek elõ ál lí -

tá sa is meg valósul, ak kor a fej lesz tés re vo nat ko zó adó rak -
tá ri en ge dély hi te les má so la tát;

b) a 4.  § (10) be kez dés b) pont ja sze rin ti kép zé sen  való
rész vé tel rõl  szóló iga zo lást, ki vé ve, ha a tá mo ga tá si ha tá -
ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ 30. nap és az utol só ki fi ze té si
ké re lem be nyúj tá si idõ szak elsõ nap ját meg elõ zõ 30. nap
kö zött nem volt kép zés.

Jogkövetkezmények

9.  §

(1) Amennyi ben az el len õr zés so rán be bi zo nyo so dik,
hogy a ked vez mé nye zett:

a) a 4.  § (10) be kez dés a) pont já ban fog lalt vál la lá sát
meg sért ve a fej lesz tés sel elõ ál lí tott nyers szeszt, il let ve
nyers ola jat nem bio-üzem anyag gyár tás cél já ra hasz nál ja
fel, il let ve nem ilyen cél lal ér té ke sí ti;

b) jö ve dé ki ter mék elõ ál lí tá sa ese tén adó rak tá ri en ge -
dé lye a Jöt. sze rint vissza vo nás ra ke rül;

c) in du ló vál lal ko zás nak mi nõ sü lõ me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ ügy fél nem tel je sí ti a 4.  § (10) be kez dés h) pont já ban
fog lalt vál la lá sát;

d) a 4.  § (10) be kez dés f) vagy g) pont já ban fog lalt vál -
la lá sát meg sér ti
ak kor kö te les a már fel vett tá mo ga tá si össze get a jo go su -
lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint vissza fi zet ni és a ked vez mé nye zett tá mo ga tás hoz
 való joga meg szû nik.

(2) Ha a ked vez mé nye zett a 4.  § (10) be kez dés b) pont -
já ban meg ha tá ro zott kép zé si kö te le zett sé gé nek nem tesz
ele get, ak kor kö te les az igény be vett tá mo ga tás 20%-át
a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint vissza fi zet ni.

(3) Ha TCs ügy fél nek mi nõ sü lõ ked vez mé nye zett a 4.  §
(10) be kez dés d) pont já ban fog lalt vál la lá sát meg sért ve

a fej lesz tés be fe je zé sét kö ve tõ 4. év ben re a li zált ár be vé te le 
nem éri el a pénz ügyi terv ben a 4. évre vál lalt ár be vé tel
50%-át, ak kor kö te les az el ma ra dás ará nyá ban szá za lék -
pon ton ként az igény be vett tá mo ga tás ere jé ig a tá mo ga tás
5%-át vissza fi zet ni.

(4) Amennyi ben me zõ gaz da sá gi ter me lõ vagy fel dol go -
zó ügy fél nek mi nõ sü lõ ked vez mé nye zett a 4.  § (10) be kez -
dés e) pont já ban fog lalt vál la lá sát meg sért ve a be nyúj tás
évé tõl szá mí tott 4. év ben re a li zált ár be vé tel ará nyos jö ve -
del me zõ sé ge 50%-ot meg ha la dó an ma rad el a be nyúj tás
évé tõl szá mí tott 4. évre vál lalt ár be vé tel ará nyos jö ve del -
me zõ ség tõl, ak kor a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, ezért kö te les az
50%-ot meg ha la dó csök ke né sén túl szá za lék pon ton ként
az igény be vett tá mo ga tás ere jé ig a tá mo ga tá si összeg
5%-át vissza fi zet ni.

Záró rendelkezések

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

11.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról
 szóló, 2005. szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi ren de -
let 26. és 28. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del -
ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

Szak mai szem pon tok
In teg rált – Ter me lõi
Cso por tok be vo ná sá val
tör té nõ – meg valósítás

Mg. ter me lõ ügy fél ese tén az
ügy fél TCs tag

TCS tag ság iga zo lá sa
(for ma nyom tat vá nyon)

3

TCs ügy fél Nyi lat ko zat 3
Fel dol go zó ügy fél TCs-tõl is
vá sá rol alap anya got

Nyi lat ko zat és leg alább
egy TCS
szán dék nyi lat ko za ta
a fel dol go zó ügy fél
szá má ra tör té nõ
alap anyag-ér té ke sí tés rõl

3

Meg lé võ
inf ra struk tu rá lis ele mek
hasz no sí tá sa

Az ügy fél nem igé nyel tá mo ga tást
fo ga dó blokk ra

Ké re lem ada tai 2

In no vá ció,
alap anyag-di ver zi fi ká ció1

Az üzem nyers szesz elõ ál lí tá sa
ese tén má so dik ge ne rá ci ós al ko hol
tech no ló gia, vagy a komp lett
tech no ló gia nem kon ven ci o ná lis
alap anyag fel dol go zá sá ra is
al kal mas

A tech no ló gi ai terv
alap ján az MGI
szak vé le mé nyé nek
figye lembe véte lével

10

Nyers olaj elõ ál lí tá sa ese tén
a po gá csa olaj tar tal ma max. 8%

10

Ál lat tar tás elõ se gí té se Az üze mel te té si kö te le zett ség alatt
éves át lag ban leg alább 200
ál lat egy ség/nap ta kar mány igé nyét
biz to sí tó mel lék ter mék gyár tás,
vagy a gyár tás so rán ál lat tar tó
te lep hez kap csolt bio gáz üzem bõl
szár ma zó ener gia for rás, ener gia
fel hasz ná lá sa

A tech no ló gi ai terv
alap ján az MGI
szak vé le mé nyé nek
figye lembe véte lével

5

Össze sen 20 pont

Ho ri zon tá lis szem pon tok

A ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ 12 hó nap át lag
lét szá má nak szin ten
tar tá sa (leg alább 1 fõ)2

Nyi lat ko zat 5

A ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ 12 hó nap át lag
lét szá má hoz ké pest
a fog lal koz ta tot tak
szá má nak bõ ví té se
a fej lesz tés ha tá sá ra

Igé nyelt tá mo ga tás össze ge/új
mun ka he lyek szá ma

0–25  000  000 Ft/új mun ka hely 7

25 000 001–50 000 000 Ft/új
mun ka hely

6

50  000 001–75 000 000 Ft/új
mun ka hely

5

75 000 001–100 000 000 Ft/új
mun ka hely

4

100 000 001–125 000 000 Ft/új
mun ka hely

3

125 000 001–150 000 000 Ft/új
mun ka hely

2

150 000 001–175 000 000 Ft/új
mun ka hely

1

175 000 001 Ft/új mun ka hely fe lett 0
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A meg valósítás he lye A ké re lem mel érin tett összes
te lep hely hát rá nyos hely ze tû
tér ség ben van

Vhr. 3.  § 14. pont ja
sze rint

2

Esély egyen lõ ség, nõk
fog lal koz ta tá sa

Ha az ügy fél ter mé sze tes
sze mély ként nõ

Nyi lat ko zat 2

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély és a fog lal koz ta tot tak több 
mint 45%-a nõ

2

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély és a fog lal koz ta tot tak
20–45%-a nõ

1

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély és a fog lal koz ta tot tak
ke ve sebb mint 20%-a nõ

0

Esély egyen lõ ség, roma
fel zár kóz ta tás

A fej lesz tés a roma
fel zár kóz ta tás hoz hoz zá já rul

Ci gány ön kor mány zat
tá mo ga tó nyi lat ko za ta3

2

Esély egyen lõ ség,
csök kent
mun ka ké pes sé gû ek
fog lal koz ta tá sa

Ha az ügy fél csök kent
mun ka ké pes sé gû ter mé sze tes
sze mély és hoz zá já rul az ez zel
kap cso la tos kü lön le ges ada tá nak
ke ze lé sé hez

Nyi lat ko zat 2

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély és csök kent
mun ka ké pes sé gût fog lal koz tat és
a csök kent mun ka ké pes sé gû
mun ka vál la ló ja hoz zá já rul az ez zel 
kap cso la tos kü lön le ges ada tá nak
ke ze lé sé hez4

2

Össze sen 20 pont

Pénz ügyi terv

Me zõ gaz da sá gi ter me lõ és fel dol go zó ügy fél ese tén

Az ügy fél pénz ügyi
ter vé nek ko he ren ci á ja

Tár gyi esz kö zök nö vek mé nye 2

Sa ját tõke po zi tív vál to zá sa a be ru há zás idõ tar ta ma alatt 1

Sa ját tõke po zi tív vál to zá sa a mû köd te té si idõ szak alatt 2

Vál la lat ér té ke lés Az ügy fél pénz ügyi táb lá já ban fel tün te tett bá zisada ta i nak össze ve té se
re fe ren cia ada tok kal

Sa ját tõke ará nyos jö ve del me zõ ség 1

Esz köz ará nyos jö ve del me zõ ség 1

Kész le tek for gá si se bes sé ge 1

Egy fõre jutó brut tó hoz zá adott ér ték 1

Ela dó so dott sá gi mu ta tó 1

Lik vi di tá si mu ta tó 1

Pénz ügyi terv
 valóságtartalom vizs gá la ta

Pénz ügyi táb la ada ta i nak re fe ren cia ada tok kal tör té nõ össze ve té se a mû köd te tés alatt

Esz köz ará nyos jö ve del me zõ ség 1

Kész le tek for gá si se bes sé ge 1

Egy fõre jutó brut tó hoz zá adott ér ték 1

Lik vi di tá si mu ta tó 1

Pénz ügyi terv
üze mel te té si-ha té kony sá gi 
vizs gá la ta

Ha az ügy fél a be nyúj tást kö ve tõ há rom év ben re a li zált
ár be vé te lé ben, a be nyúj tás évé hez (bá zisév hez) ké pest
a nö vek mé nyek össze ge el éri a tá mo ga tás 1-sze re sét, ak kor 1 pont,
ha az 1,2-sze re sét, ak kor 2 pont

2

2009/49. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14341



Ha az ügy fél ár be vé tel ará nyos adó zás elõt ti ered mé nye a be nyúj tás 
évé tõl szá mí tott 4. évre néz ve a bá zisév hez ké pest 10%-nál ki sebb
mér ték ben bõ vül, ak kor 1 pont, ha 10 és 20% kö zött, ak kor 2 pont,
ha több, mint 20%-kal, ak kor 3 pont

3

Össze sen 20 pont

TCs ügy fél ese tén
Pénz ügyi terv ko he ren ci á ja Be fek te tett esz kö zök vál to zá sa 2

Sa ját tõke vál to zá sa a be ru há zás
idõ tar ta ma alatt

2

Ér ték csök ke nés vál to zá sa 2
Sa ját tõke vál to zá sa
a mû köd te té si idõ szak alatt

2

Vál la lat ér té ke lés A vál lal ko zás bá zisévé ben az
ár be vé tel

In du ló ter me lõi cso port
ese té ben a szá mí tást a ké re lem 
és az azt kö ve tõ 2 év
terv ada tai alap ján kell
el vé gez ni

meg ha lad ja az 1 mil li árd fo rin tot 6
500 mil lió Ft – 1 mil li árd Ft
kö zöt ti

3

500 mil lió fo rint alat ti 2
Pénz ügyi terv
üze mel te té si-ha té kony ság
vizs gá la ta

A vál lal ko zás ár be vé te le
a be nyúj tás évé tõl szá mí tott 
4. évre néz ve a be nyúj tás évé hez
ké pest több mint

In du ló ter me lõi cso port
eset ben, ha el éri

20%-kal bõ vül 700 mil lió fo rin tot 2
10%-kal bõ vül 500 mil lió fo rin tot 1
Ha az ügy fél a be nyúj tást kö ve tõ
3 év ben ter ve zett ár be vé te le
a be nyúj tás évé ben ter ve zett
(bá zis év) ár be vé te lé hez ké pest
a nö vek mé nyek ér té ke el éri
a tá mo ga tás
1,4-sze re sét 4
1,2-sze re sét 2

Össze sen 20 pont
Üz le ti terv

Pi ac elem zés és ér té ke sí tés
meg ala po zott sá ga

15

Alap anyag be szál lí tás
biz ton sá ga

10

Mû kö dé si terv 5
Fej lesz tés be mu ta tá sa,
elõ ké szí tett sé ge

10

Össze sen 40 pont
Össze sen: 100 pont
Tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lá si terv +5
Kom mu ni ká ci ós terv +5
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Ma gya rá za tok, ki egé szí té sek, meg jegy zé sek:
1. Ha az ügy fél nyers szesz és nyers olaj gyár tá sá ra is

igé nyel tá mo ga tást, ak kor a pont szám csak ak kor ítél he tõ
meg, ha mind két tech no ló gi ai sor tel je sí ti a vo nat ko zó fel -
té telt (össze sen max. 10 pont).

2. A Ho ri zon tá lis szem pon tok cím ben, ha az ügy fél
„a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 12 hó nap át lag lét szá má -
hoz ké pest a fog lal koz ta tot tak szá má nak bõ ví té se a fej lesz -
tés ha tá sá ra” so rán a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já hoz
ké pest leg alább egy új mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sát is vál -
lal ja, ak kor ér te lem sze rû en „a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ -
zõ 12 hó nap át lag lét szá má nak szin ten tar tá sa (leg alább
1 fõ)” szem pont pont szá ma is meg ál la pí tás ra ke rül.

3. Ha a fej lesz tés he lye sze rin ti te le pü lé sen nincs ci -
gány ki sebb sé gi ön kor mány zat, ak kor a me gyei vagy az
Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat nyi lat ko za ta alap ján.

4. Nem ter mé sze tes sze mély ügy fél ese tén a pont szám
csak ak kor ke rül meg ál la pí tás ra, ha az ügy fél egy ide jû leg
nyi lat ko zik ar ról, hogy a mun ka vál la ló ja hoz zá já rult az
adat ke ze lés hez.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

45/2009. (IV. 11.) FVM
rendelete

az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve
leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének 

és kifizetésének rendjérõl  szóló 
148/2007. (XII. 8.) 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.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  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 egyes ál lat be teg sé gek meg elõ zé sé vel, il let ve le -
küz dé sé vel kap cso la tos tá mo ga tá sok igény lé sé nek és ki fi -
ze té sé nek rend jé rõl  szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 5.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés sze rin ti jó vá ha gyás ra az az ál lat tar tó
jo go sult, aki/amely:]

„d)  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 (a továb biak ban: Tv.) sze rint re giszt rá ci ós
kö te le zett sé gé nek ele get tett.”

(2) Az R. 5.  § (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás
igény be vé te lé re  való jo go sult ság ról az MgSzH dön tést
hoz. A jo go sult ság ról  szóló dön tés bir to ká ban ren del he tõ
meg a tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás az en ge -
dé lyes tõl. A jó vá ha gyás a ked vez mé nye zet tet csak az
adott nap tá ri év ben jo go sít ja fel a tá mo ga tott ál lat-egész -
ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te lé re. A jo go sult sá gi dön -
tés hi á nyá ban tel je sí tett vagy a jó vá ha gyá si ké re lem ben
nem sze rep lõ ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást tar tal ma zó
szám la alap ján igé nyelt tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be -
vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(5) Az en ge dé lyes a ked vez mé nye zett ré szé re az el vég -
zett szol gál ta tás ról szám lát ál lít ki, amely té te le sen tar tal -
maz za az ál lat faj meg ne ve zé sét, az ál lat egész ség ügyi szol -
gál ta tás 1. szá mú mel lék let sze rin ti meg ne ve zé sét, el len ér -
té két, va la mint a szol gál ta tás el len ér té ké nek tá mo ga tás
tar tal mát. A tá mo ga tás tar ta lom nem ha lad hat ja meg az
adott tá mo ga tá si jog cím hez az 1. szá mú mel lék let ben meg -
ha tá ro zott ma xi má lis össze get. A nem la bo ra tó ri u mi di ag -
nosz ti kai vizs gá lat ról ki ál lí tott szám lá kon sze re pel nie kell
a ked vez mé nye zett ügy fél-re giszt rá ci ós szá má nak és nyi -
lat ko za tá nak, amellyel iga zol ja a szol gál ta tás tel je sí té sét.”

2.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„(1) Az en ge dé lyes az el vég zett ál lat-egész ség ügyi

szol gál ta tá sok ról a tárgy hó nap ban ki ál lí tott szám lák má -
so la tát a 3. szá mú mel lék let sze rin ti össze sí tõ höz csa tol va
a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap ti zen ötö dik nap já ig pos tai
úton két pél dány ban meg kül di a ked vez mé nye zett te lep he -
lye sze rint ille té kes MgSzH-hoz. A tá mo ga tott ál lat-egész -
ség ügyi szol gál ta tás ra vo nat ko zó össze sí tõ ket és szám lá -
kat a ba rom fi fé lék re, il let ve egyéb ál lat fa jok ra vonatko -
zóan kü lön kell el ké szí te ni és be nyúj ta ni.

(2) Az MgSzH tá mo ga tá si összeg ként a szám la sze rin ti,
de leg fel jebb az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott el -
szá mol ha tó szol gál ta tá si ér té ke ket ve szi figye lembe, il let -
ve el len õr zi az össze sí tõn sze rep lõ ked vez mé nye zet tek nek 
a csa tolt szám lá kon fel tün te tett szol gál ta tá sok igény be vé -
te lé re vo nat ko zó jo go sult sá gát.

(3) Az MgSzH a jó vá ha gyás ról  szóló dön tés, az össze sí -
tõ, va la mint a szám lák alap ján meg ál la pít ja a tá mo ga tás ra
 való jo go sult sá got, és – az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott el szá mol ha tó ér té kek re fi gye lem mel – a tá mo ga tá si
össze get, és azt az en ge dé lyes össze sí tõ jén iga zol ja.

(4) Az MgSzH az iga zo lás sal el lá tott össze sí tõ ket azok
mel lék le te i vel, va la mint a be nyúj tás idõ pont ját iga zo ló
do ku men tum mal, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap utol só
nap já ig meg kül di a szol gál ta tó ré szé re. A ba rom fi fé lék re
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vo nat ko zó tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást tar -
tal ma zó össze sí tõ ket és szám lá kat a Ba rom fi Termék -
tanácshoz, az egyéb ál lat fa jok ra vo nat ko zó össze sí tõ ket és 
szám lá kat a Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács hoz kell meg -
kül de ni.

(5) Az MgSzH ál tal iga zolt össze sí tõk alap ján a szol gál -
ta tó 15 na pon be lül a 4. szá mú mel lék let sze rin ti tá mo ga tá -
si ké rel met meg kül di a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si 
Hi va tal köz pon ti szer vé hez (a továb biak ban: MVH),
mely hez csa tol ja az MgSzH ál tal jó vá ha gyott 3. szá mú
mel lék let sze rin ti össze sí tõ ket.

(6) Az MVH a ké rel me ket be nyúj tá suk sor rend jé ben bí -
rál ja el, majd ha tá ro za tot hoz a tá mo ga tás össze gé rõl és azt 
ked vez mé nye zet ten kén ti rész le te zés ben meg kül di a ba -
rom fi fé lék re vo nat ko zó an tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi
szol gál ta tás ese tén a Ba rom fi Ter mék ta nács, az egyéb ál -
lat faj ese té ben a Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács, mint
szol gál ta tó ré szé re. Hi á nyo san vagy hi bá san be nyúj tott
ké rel mek ese tén a be nyúj tá si sor ren det a hi ány pót lás, ki -
egé szí tés be nyúj tá sa ha tá roz za meg.

(7) A szol gál ta tó az MVH ha tá ro za ta alap ján az el vég -
zett tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás tá mo ga tás -
tar tal má nak meg fe le lõ össze get fo lyó sít ja az en ge dé lyes
ré szé re.

(8) Amennyi ben az MVH meg ál la pít ja, hogy a ked vez -
mé nye zett a tá mo ga tott szol gál ta tás ra nem, vagy az össze -
sí tõ ben fel tün te tett nél ki sebb összeg ben jo go sult, azt ha tá -
ro zat ban köz li a ked vez mé nye zet tel, és fel hív ja a fi gyel -
mét arra, hogy kö te les az igény be vett szol gál ta tás tá mo ga -
tás tar tal má nak – az el uta sí tás mér té ké nek meg fe le lõ –
össze gét az en ge dé lyes ré szé re meg fi zet ni.

(9) Amennyi ben a tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol -
gál ta tás ról  szóló szám la ki bo csá tá sát köve tõen a tá mo ga -
tá si ke ret ki me rül, azt a ked vez mé nye zet tel az MVH ha tá -
ro zat ban köz li, és fel hív ja a fi gyel mét arra, hogy kö te les az 
igény be vett szol gál ta tás ér té ké nek tel jes össze gét az en ge -
dé lyes ré szé re meg fi zet ni.

(10) Az MVH éven te egy al ka lom mal a tárgy évet kö ve -
tõ év áp ri lis 15-éig össze sí tõ ér te sí tést küld a ked vez mé -
nye zett ré szé re a tárgy év ben igény be vett tá mo ga tott ál -

lat-egész ség ügyi szol gál ta tás ról és an nak tá mo ga tás tar tal -
má ról.

(11) A jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg rõl az MVH, a ki -
fi ze tett tá mo ga tás ról a szol gál ta tó ha von ta tá jé koz ta tást
küld az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek (a továb biak -
ban: mi nisz ter).”

3.  §

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

„(3) A for rás ki me rü lé se ese tén a mi nisz ter a Tv. 78.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint jár el.”

4.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

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

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

5.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba az zal, hogy az R. e ren de let tel mó do sí tott ren del -
ke zé se it – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – az
MGSZH te rü le ti szer vé hez az e ren de let ha tály ba lé pé sét
köve tõen be nyúj tott ké rel mek alap ján in dult ügyek ben
kell al kal maz ni.

(2) Az R. e ren de let tel mó do sí tott 6.  § (10) be kez dé sé -
ben fog lal ta kat a fo lya mat ban lévõ el já rá sok ban is al kal -
maz ni kell.

(3) E ren de let 2010. ja nu ár 1-jén 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 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

„1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének 
és kifizetésének rendjérõl  szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján támogatható szolgáltatások 

és elismerhetõ maximális költségeik

Tech ni kai
kód

Tá mo ga tá si jog cím (ál lat be teg ség 
meg ne ve zé se)

Tá mo gat ha tó ál lat fa jok

Tá mo gat ha tó költ sé gek ma xi má lis, áfát nem tar tal ma zó ér té ke
fo rint ban, szol gál ta tá si egy sé gen ként, amely tar tal maz za

a fel hasz nált esz kö zök, ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek, to váb bá
a min ta kül dés költ sé ge it

A001 Szar vas mar ha-tu ber ku ló 
zis

szar vas mar ha, bi valy,
szar vas fé lék

Al ler gi ás bõr pró ba: 
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft 
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft

A002 Szar vas mar ha-bru cel ló zi
s

szar vas mar ha, bi valy Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 700 Ft

A003 En zo o ti ás
szar vas mar ha-le u kó zis

szar vas mar ha Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 600 Ft

B002 IBR/IPV szar vas mar ha Im mu ni zá lás: 700 Ft/egyed/al ka lom
Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 800 Ft

A004 Juh/Kecs ke Bru cel ló zis
(Bru cel la me li ten sis)

juh, kecs ke Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 700 Ft

A005 Au jesz ky-fé le be teg ség ser tés, vad disz nó Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 900 Ft

B003 Sal mo nel la pul lo rum há zi tyúk Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
min den to váb bi egyed: 20 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 300 Ft

B004 Sal mo nel la gal li na rum há zi tyúk Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
min den to váb bi egyed: 20 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 300 Ft

A006 Klasszi kus ser tés pes tis ser tés, vad disz nó Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 1100 Ft
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Tech ni kai
kód

Tá mo ga tá si jog cím (ál lat be teg ség 
meg ne ve zé se)

Tá mo gat ha tó ál lat fa jok

Tá mo gat ha tó költ sé gek ma xi má lis, áfát nem tar tal ma zó ér té ke
fo rint ban, szol gál ta tá si egy sé gen ként, amely tar tal maz za

a fel hasz nált esz kö zök, ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek, to váb bá
a min ta kül dés költ sé ge it

B005 Afrikai sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 7000 Ft

B006 Sertések hólyagos
betegsége

sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft

A007 Madárinfluenza valamennyi madárfaj Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: HAG
próba: 600 Ft
RT PCR: 8900 Ft

B007 Kéknyelv betegség szarvasmarha, juh, kecske Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikái vizsgálat: 900 Ft

B008 Paratuberkulózis szarvasmarha Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft

A008 Szarvasmarhák szivacsos 
agyvelõbántalma vagy
egyéb lassan kifejlõdõ
betegségek

valamennyi emlõs állatfaj Mintavétel: 2500 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Prion ELISA: 4000 Ft

B009 Campylobacteriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 5000 Ft

B010 Listeriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 8000 Ft

A009 Szalmonellózis valamennyi gazdasági
haszonállat

Immunizálás: 50 Ft/egyed/alkalom
Gyógykezelés: 5 Ft/egyed (csak a nemzeti
ellenõrzési terv alá még nem tartozó állományok
esetében)
Mintavétel: 5000 Ft/légtér
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Szalmonella kimutatása: 4500 Ft/minta
Szalmonella szerotipizálása: 5500 Ft/db
Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 2500 Ft/db

B011 Leptospirózis sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat
szerotípusonként: 300 Ft

A010 Sertés brucellózis sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft
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Tech ni kai
kód

Tá mo ga tá si jog cím (ál lat be teg ség 
meg ne ve zé se)

Tá mo gat ha tó ál lat fa jok

Tá mo gat ha tó költ sé gek ma xi má lis, áfát nem tar tal ma zó ér té ke
fo rint ban, szol gál ta tá si egy sé gen ként, amely tar tal maz za

a fel hasz nált esz kö zök, ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek, to váb bá
a min ta kül dés költ sé ge it

A011 PRRS sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1300 Ft

C001 Kapcsolódó
állat-egészségügyi
szolgáltatás,
gyógykezelés,
immunizálás

sertés, baromfi,
szarvasmarha

Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb
3000 Ft/vágóhídra értékesített állategység (ÁE)*

 * Ál lat egy ség: „A puly ka ki vé te lé vel a Bi zott ság 1974/2006/EK ren de le te az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá sok ról  szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról”  szóló ren de let V. mel lék le te sze rint. A
puly ka ese té ben a ba rom fi ága zat ban igény be ve he tõ ál lat jó lé ti tá mo ga tá sok fel té te le i rõl  szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rint.”

2. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 4. és 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„Nyi lat ko za tok

4.1. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mé lyi, jogi sze mé lyi -
ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok (a vo nat ko zó rész alá hú -
zan dó).

4.2. Nyi lat ko zom, hogy le járt köz tar to zá som nincs.

4.3. Nyi lat ko zom, hogy va la mennyi ál lat-egész ség ügyi nyil ván tar tás ba vé te li, nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gem nek ele get tet tem.

4.4. Nyi lat ko zom, hogy men te sí té si prog ra mok ese té ben nem té rek el az ál lat ál lo má nyom ra az ál lat-egész ség ügyi ha -
tó ság ál tal jó vá ha gyott men te sí té si prog ram tól.

4.5. Nyi lat ko zom, hogy az ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást arra en ge déllyel és/vagy akk re di tá ci ó val, va la mint ügy -
fél-re giszt rá ci ós szám mal ren del ke zõ sze méllyel, szerv vel, il let ve in téz ménnyel vé gez te tem el.

4.6. Nyi lat ko zom, hogy amennyi ben ál lat-egész ség ügyi szak ta nács adá si te vé keny ség re tá mo ga tást igény lek, ren del -
ke zem az ál lat ál lo má nyom ál lat-egész ség ügyi el lá tá sá ra vo nat ko zó írás be li szer zõ dés sel.

4.7. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a ..................... Ter mék ta nács az ál ta lam igény be vett ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás -
hoz kap cso ló dó szám lán, va la mint a szol gál ta tást nyúj tó ál tal a szám lák alap ján ki ál lí tott össze sí tõ ben sze rep lõ ada ta i -
mat az ál ta lam igény be vett tá mo ga tott szol gál ta tás el len ér té ké nek fo lyó sí tá sa cél já ból az egyes ál lat be teg sé gek meg elõ -
zé sé vel, il let ve le küz dé sé vel kap cso la tos tá mo ga tá sok igény lé sé nek és ki fi ze té sé nek rend jé rõl  szóló 148/2007. (XII. 8.)
FVM ren de let ben meg ha tá ro zott mér ték ben ke zel je.

5. Kö te le zett ség vál la lás:

Kö te le zett sé get vál la lok arra, hogy a tá mo ga tá si ke ret ki me rü lé se ese tén, va la mint a jo go sult sá gi fel té te lek bár me lyi -
ké nek hi á nya ese tén az el vég zett ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás szám la sze rin ti tel jes össze gét a szol gál ta tást nyúj tó en -
ge dé lyes ré szé re meg fi ze tem.”
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3. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

„3. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

ÖSSZESÍTÕ
az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérõl  szóló 148/2007. (XII. 8.)

FVM rendelet alapján elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokról

I. Az ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást vég zõ en ge dé lyes ada tai

Neve: ....................................................................................................................................................................................................................................................

Szék he lye: .............................................................................................................................................................................................................................................

Ügy fél-re giszt rá ci ós szá ma: ..................................................................................................................................................................................................................

II. Az el vég zett ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tá sok rész le te zé se

Tárgy idõ szak: ......... év .............................. hó nap

Ál lat faj*:   Ba rom fi

             Egyéb

* A meg fe le lõt kér jük X-szel je löl ni. Az össze sí tõn csak egy ál lat faj ra vo nat ko zó szám lák nyújt ha tók be.

Sor szám

A ked vez mé nye zett
Az el vég zett szol gál ta tás

1. mel lék let sze rin ti tech ni kai
kód ja

A ki ál lí tott szám la szá ma A szám lán fel tün te tett
tá mo gat ha tó net tó költ ség (Ft)

neve re giszt rá ci ós szá ma kkv stá tu sa* jo go sult sá gát meg ál la pí tó
MgSzH iga zo lás szá ma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Össze sen

* 1 mik ro-; 2 kis-; 3 kö zép vál lal ko zás – a meg fe le lõ kód szá mot kell be ír ni.
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III. Igé nyelt tá mo ga tás össze ge ................................................................................ Ft

azaz ..................................................................................................................... fo rint.

IV. Nyi lat ko zat:
Nyi lat ko zom, hogy az ille té kes ál lat-egész ség ügyi ha tó ság és/vagy a Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra en ge dé lyé vel, il let ve a 148/2007. (XII. 8.) FVM ren de let 1. szá mú 
mel lék let sze rin ti ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás el vég zé sé re en ge déllyel, la bo ra tó ri um ese té ben akk re di tá ci ó val, vagy jog sza bá lyi fel ha tal ma zás sal ren del ke zem
(a vo nat ko zó rész alá hú zan dó).

Kelt: .............................................., .............. év ...................... hó nap ........... nap

..............................................................................

a tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást 
vég zõ en ge dé lyes

Mel lék le tek: ........ db szám la má so lat

IV. A me gyei MgSzH iga zo lá sa

................................................... Me gyei MgSzH

Ik ta tó szám: ......................................

Iga zo lom, hogy az össze sí tõ I. pont já ban meg je lölt en ge dé lyes az egyes ál lat be teg sé gek meg elõ zé sé vel, il let ve le küz dé sé vel kap cso la tos tá mo ga tá sok igény lé sé nek 
és ki fi ze té sé nek rend jé rõl  szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM ren de let alap ján meg ha tá ro zott fel té te le ket tel je sí tet te, és

a) ....................... Ft, azaz  ...................................................... .......................... Ft tá mo ga tá si összeg re jo go sult.

b) ....................... Ft, azaz ................................................................... Ft tá mo ga tá si összeg re

..................................................................................................  mi att nem jo go sult.

Kelt: .............................................., .............. év ...................... hó nap ........... nap

..................................................

igaz ga tó fõ ál lat or vos”
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
9/2009. (IV. 11.) NFGM

rendelete

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
elõirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget

létrehozó Szerzõdés 87. cikk (1) bekezdés hatálya alá
tartozó támogatások felhasználásáról  szóló 

27/2007. (X. 10.) ÖTM rendelet módosításáról

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,
a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2008. évi CII. tör vény 51.  § (6) be kez dé sé ben, a nem ze ti
fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § h) pont já ban,
va la mint 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 pénz ügy mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

A Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram elõ -
irány za tá ból nyúj tott, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés 87. cikk (1) be kez dés ha tá lya alá tar to zó tá mo -
ga tá sok fel hasz ná lá sá ról  szóló 27/2007. (X. 10.) ÖTM
ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. acél ipar: a Szer zõ dés  87. és 88. cik ke al kal ma zá sá -

ban a tá mo ga tá sok bi zo nyos faj tá i nak a kö zös pi ac cal
össze egyez tet he tõ nek nyil vá ní tá sá ról  szóló, 2008. au gusz -
tus 6-i 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban:
800/2008/EK bi zott sá gi ren de let) 2. cikk 29. pont já ban
meg ha tá ro zott fo ga lom,

2. alap ku ta tás: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
30. cikk 2. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

3. ál la mi tá mo ga tás: az EK Szer zõ dés 87. cikk (1) be -
kez dé se sze rin ti tá mo ga tás, va la mint a Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá -
sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi
ren de let (a továb biak ban: 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de -
let) sze rin ti cse kély össze gû tá mo ga tás (a továb biak ban:
tá mo ga tás),

4. bér költ ség: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
2. cikk 15. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

5. disz kont ka mat láb: az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá -
mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és re gi o ná lis tá mo ga -
tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let
[a továb biak ban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let] 1.  §
36. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

6. ha jó gyár tás: a ha jó gyár tás hoz nyúj tott ál la mi tá mo -
ga tá sok ról  szóló ke ret sza bály (2003/C 317/06) 3.1 pont
(11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fo ga lom,

7. ha lá szat hoz és ak va kul tú rá hoz kap cso ló dó te vé keny -
ség: a ha lá sza ti és ak va kul tú ra ter mé kek pi a cá nak kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló, 1999. de cem ber 17-i 104/2000/EK ta -
ná csi ren de let sze rin ti ha lá sza ti és ak va kul tú ra te vé keny -
sé get szol gá ló be ru há zá sok hoz, to váb bá ha lá sza ti ter mé -
kek fel dol go zá sát és for gal ma zá sát szol gá ló be ru há zás hoz
kap cso ló dó te vé keny ség,

8. im ma te ri á lis ja vak: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de -
let 2. cikk 11. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

9. ipa ri ku ta tás: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
30. cikk 3. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

10. kis- és kö zép vál lal ko zás (a továb biak ban együtt:
KKV): az a vál lal ko zás, amely a tá mo ga tá si ké re lem be -
nyúj tá sá nak idõ pont já ban meg fe lel a 800/2008/EK bi zott -
sá gi ren de let I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott vál lal ko zá -
sok va la me lyi ké nek,

11. kí sér le ti fej lesz tés: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren -
de let 30. cikk 4. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

12. köz szol gál ta tás: az EK Szer zõ dés 86. cikk (2) be -
kez dé se sze rin ti ál ta lá nos gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tás,

13. köz vet le nül a be ru há zá si pro jekt ál tal te rem tett
mun ka he lyek: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 2. cikk
14. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

14. K+F pro jekt tá mo ga tás: alap ku ta tás ra, ipa ri ku ta -
tás ra vagy kí sér le ti fej lesz tés re irá nyu ló pro jekt hez nyúj -
tott tá mo ga tás, 

15. ku ta tá si szer ve zet: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de -
let 30. cikk 1. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

16. me zõ gaz da sá gi ter mék: a 800/2008/EK bi zott sá gi
ren de let 2. cikk 22. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

17. me zõ gaz da sá gi ter mék fel dol go zá sa: a 800/2008/
EK bi zott sá gi ren de let 2. cikk 23. pont já ban meg ha tá ro zott 
fo ga lom,

18. me zõ gaz da sá gi ter mék for ga lom ba ho za ta la:
a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 2. cikk 24. pont já ban
meg ha tá ro zott fo ga lom,

19. nagy be ru há zá si pro jekt: a 800/2008/EK bi zott sá gi
ren de let 2. cikk 12. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

20. ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a 85/2004.
(IV. 19.) Korm. ren de let 8. szá mú mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott fo ga lom,

21. re fe ren cia alap ka mat láb: a 85/2004. (IV. 19.)
Korm. ren de let 1.  § 20. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

22. sa ját for rás: a ked vez mé nye zett ál tal a fej lesz té si
prog ram hoz biz to sí tott for rás, amely be az ál lam ház tar tás
al rend sze re i bõl ka pott tá mo ga tás nem szá mít ha tó be, ki vé -
ve az ál lam ház tar tás al rend sze re i be tar to zó tá mo ga tást
igény lõ, pá lyá zó költ ség ve té si szerv ese té ben az ezen költ -
ség ve té si szerv fel ügye le ti szer vé nek költ ség ve té sé ben az
adott cél ra elõ irány zott összeg, va la mint az Ön kor mány za -
ti EU Ön erõ Alap ból nyúj tott tá mo ga tás,

23. szén: az Egye sült Nem ze tek Eu ró pai Gaz da sá gi Bi -
zott sá ga ál tal a szén te kin te té ben meg ál la pí tott nem zet kö zi 
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ko di fi ká ci ós rend szer ér tel mé ben ki vá ló mi nõ sé gû, kö ze -
pes mi nõ sé gû és gyen ge mi nõ sé gû A és B cso port ba so rolt
szén,

24. szén ipar: az Egye sült Nem ze tek Eu ró pai Gaz da sá -
gi Bi zott sá ga ál tal a szén te kin te té ben meg ál la pí tott nem -
zet kö zi ko di fi ká ci ós rend szer ér tel mé ben ki vá ló mi nõ sé -
gû, kö ze pes mi nõ sé gû és gyen ge mi nõ sé gû A és B cso port -
ba so rolt szén ki ter me lé se,

25. szin ten tar tást szol gá ló esz köz: olyan esz köz, amely 
a ked vez mé nye zett ál tal már hasz nált tár gyi esz közt, im -
ma te ri á lis ja va kat vált ja ki anél kül, hogy a ki vál tás az elõ -
ál lí tott ter mék, a nyúj tott szol gál ta tás, a ter me lé si, il let ve
a szol gál ta tá si fo lya mat alap ve tõ vál to zá sát vagy bõ vü lé -
sét ered mé nyez né,

26. szin te ti kus szál-ipar: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren -
de let 2. cikk 30. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

27. tá mo ga tá si in ten zi tás: a 85/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let 1.  § 24. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

28. tá mo ga tás tar ta lom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let 1.  § 31. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

29.  elszámolható költ ség: a tá mo ga tás alap já nak meg -
ha tá ro zá sa kor figye lembe vett, a tá mo ga tás tár gyá val
össze füg gés ben köz vet le nül fel me rült vagy ah hoz köz ve -
tett mó don hoz zá ren del he tõ költ sé gek, rá for dí tá sok és be -
szer zett esz kö zök be ke rü lé si ér té ke, ame lyek fi nan szí ro zá -
sá ra a tá mo ga tás fel hasz nál ha tó,

30. tár gyi esz köz: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
2. cikk 10. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom.”

2.  §

Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ h), i) és j) pont tal egé szül ki:
[A Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram elõ -

irány za tok ból nyújt ha tó ál la mi tá mo ga tás nak mi nõ sü lõ
tá mo ga tá sok az aláb bi jog cí me ken hasz nál ha tók fel:]

„h)  köz szol gál ta tá si fel ada tok el lá tá sa;
i) kul tu rá lis kö zös sé gi lé te sít mé nyek ki ala kí tá sa, fej -

lesz té se;
j) köz gyûj te mé nyek is ko la ba rát fej lesz té se, a kul tu rá lis 

örök ség ér té ke i nek hoz zá fér he tõ vé té te le.”

3.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § A 4.  §-ban meg je lölt jog cí mek alap ján a kö vet ke zõ 

tí pu sú tá mo ga tás nyújt ha tó:
a) cse kély össze gû tá mo ga tás nyújt ha tó a 4.  § a), e) és

f) pont ja alap ján, cse kély össze gû tá mo ga tás is nyújt ha tó
a 4.  § c) és h) pont ja alap ján, amely re az 1998/2006/EK bi -
zott sá gi ren de let, va la mint a 8.  §-ban fog lal tak az irány adók,

b) re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás (a továb biak ban:
be ru há zá si tá mo ga tás) nyújt ha tó a 4.  § g) pont ja alap ján,
be ru há zá si tá mo ga tás nyújt ha tó a 4.  § a), d) és f) pont ja
alap ján, amely re a 9–15.  §-ban, a 85/2004. (IV. 19.) Korm. 

ren de let ben, va la mint a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
I. fe je ze té ben, II. fe je zet 1. sza ka szá ban fog lal tak az irány -
adók, to váb bá e ren de let alap ján, ha a nagy be ru há zá si pro -
jek tek nek nyúj tott – az összes for rás ból szár ma zó – tá mo -
ga tás tel jes össze ge meg ha lad ja azt az össze get, ame lyet az 
adott ré gi ó ban egy 100 mil lió euró el szá mol ha tó költ ség -
gel ren del ke zõ be ru há zás az ér vé nyes re gi o ná lis be ru há zá -
si tér kép alap ján kap hat na, az EK Szer zõ dés 88. cikk
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rás, va la mint
a 2007–2013 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó nem ze ti re gi o -
ná lis tá mo ga tá sok ról  szóló irány mu ta tás (HL C so ro zat
2006/C 54/08) sze rint kell eljárni,

c) K+F pro jekt tá mo ga tás, mû sza ki meg valósíthatósági
ta nul má nyok hoz nyúj tott tá mo ga tás és KKV ré szé re sza -
ba dal mak és ipar jog vé del mi jo gok meg szer zé sé hez nyúj -
tott tá mo ga tás is nyújt ha tó a 4.  § b) és c) pont ja alap ján, ha
ki zá ró lag a ku ta tás-fej lesz té si és in no vá ci ós célú pro jekt -
hez kap cso ló dó te vé keny sé gek ré sze sül nek tá mo ga tás ban, 
amely re a  16–18.  §-ban, va la mint a 800/2008/EK bi zott -
sá gi ren de let I. fe je ze té ben,  II. fe je zet 7. sza ka szá ban fog -
lal tak az irány adók,

d) KKV ré szé re ta nács adás ra és KKV vá sá ro kon, ki ál -
lí tá so kon  való rész vé te lé hez (a továb biak ban: KKV tá mo -
ga tás ta nács adás ra) is nyújt ha tó tá mo ga tás a 4.  §
b)–d) pont ja alap ján, amely re a 800/2008/EK bi zott sá gi
ren de let I. fe je ze té ben, II. fe je zet 5. sza ka szá ban, va la mint
a  19.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek az irány adók,

e) köz szol gál ta tá sok el len té te le zé se for má já ban tá mo -
ga tás is nyújt ha tó a 4.  § h) pont ja alap ján, amely re az EK
Szer zõ dés 86. cik ke (2) be kez dé sé nek az ál ta lá nos gaz da -
sá gi ér de kû szol gál ta tá sok mû köd te té sé vel meg bí zott vál -
lal ko zá sok nak köz szol gál ta tá sért járó el len té te le zés for -
má já ban meg ítélt ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá -
sá ról  szóló, 2005. no vem ber 28-i 2005/842/EK bi zott sá gi
ha tá ro zat ban (a továb biak ban: 2005/842/EK bi zott sá gi ha -
tá ro zat), va la mint a 19/A.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek az
irányadók,

f) a 4.  § i)–j) pont ja alap ján, ha azok elõ se gí tik
fa) a kul tú ra te rü le ti és tár sa dal mi fel zár kó zás ra, ak ti vi -

tás ra ösz tön zõ sze re pé nek erõ sí té sét,
fb) a nem-for má lis és in for má lis ta nu lá si for mák bõ ví -

té sét, az is ko la elõt ti és is ko lás ko ri kész ség- és ké pes ség -
fej lesz tést, az egész éle ten át tar tó ta nu lás tá mo ga tá sát,
a kre a ti vi tás fej lesz té sét,

fc) az ok ta tás és a kul tu rá lis in téz mé nyek part ne ri
együtt mû kö dé sé nek erõ sí té sét,

fd) a köz mû ve lõ dé si és köz gyûj te mé nyi in téz mény -
rend szer ál tal köz ve tí tett tu dás hoz, va la mint az azt köz ve -
tí tõ szol gál ta tá sok hoz  való egyen lõ esé lyû hoz zá fé rés biz -
to sí tá sát,

fe) a kul tu rá lis kö zös sé gi prog ra mok hely szí ne i nek ki -
ala kí tá sát, al ko tó cso por tok és mû he lyek mû kö dé sé hez
szük sé ges inf ra struk tú ra meg te rem té sét,
kul tu rá lis célú tá mo ga tás nyújt ha tó a 19/B–19/C.  §-ban
fog lal tak nak meg fele lõen, ha az erre vo nat ko zó tá mo ga tá -
si prog ra mot az Eu ró pai Bi zott ság az EK Szer zõ dés
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88. cikk (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rás ban en ge -
dé lyez te.”

4.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § (1) A cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel -

té te le a ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta ar ról, hogy az elõ zõ
há rom pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett cse kély össze gû
tá mo ga tá sok tá mo ga tás tar tal ma nem ha lad ja meg
a 200 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get.

(2) Több rész let ben fi ze ten dõ tá mo ga tást az oda íté lé se
idõ pont já ban ér vé nyes ér ték re kell disz kon tál ni.

(3) Min den egyes új cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté -
lé se kor az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két
pénz ügyi év alatt oda ítélt cse kély össze gû tá mo ga tás tel jes
össze gét figye lembe kell ven ni.

(4) Az 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let 3. cikk
1. pont ja sze rin ti kö te le zett sé get a tá mo ga tást nyúj tó kö te -
les tel je sí te ni.”

5.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás csak ab -

ban az eset ben nyújt ha tó, ha a be ru há zás költ sé gei az aláb -
bi költ sé gek bõl te võd nek össze:

a) tár gyi esz köz be vagy im ma te ri á lis ja vak ba tör té nõ
be ru há zás, amely új lé te sít mény lét re ho zá sá hoz, meg lé võ
lé te sít mény bõ ví té sé hez, egy lé te sít mény ter me lé sé nek to -
váb bi új ter mé kek kel tör té nõ di ver zi fi ká ci ó já hoz vagy egy 
meg lé võ lé te sít mény ter me lé si fo lya ma tá nak alap ve tõ
meg vál toz ta tá sá hoz kap cso ló dik, vagy

b) egy lé te sít mény hez köz vet le nül kap cso ló dó be fek te -
tett esz kö zök be szer zé se, ha a lé te sít mény be zá rás ra ke rült
vagy be zá rás ra ke rült vol na –  ha nem vá sá rol ják meg – és
az esz kö zö ket füg get len be ru há zó vá sá rol ja meg.”

6.  §

(1) Az R. 10.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az egyes, azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren -
del ke zõ pro jek tek hez nyújt ha tó bár mely tá mo ga tás in ten -
zi tá sa nem ha lad hat ja meg a (2)–(4) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott mér té ke ket. A tá mo ga tá si in ten zi tást a tár gyi esz -
kö zök be és im ma te ri á lis ja vak ba tör té nõ be ru há zás el szá -
mol ha tó költ sé ge i nek há nya da ként, il let ve – köz vet le nül
a be ru há zá si pro jekt tel lét re ho zott mun ka he lyek ese tén –
az új mun ka vál la ló két éves be csült bér költ sé gé nek há nya -
da ként, vagy e fen ti két mód szer együt tes al kal ma zá sá val
kell ki szá mí ta ni, fel té ve, hogy a tá mo ga tás nem lépi túl

a két faj ta szá mí tás al kal ma zá sá ból ere dõ ked ve zõbb
értéket.”

(2) Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Ha egy vál lal ko zás a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ba
tör té nõ koc ká za ti tõ ke-be fek te té sek elõ moz dí tá sát cél zó
ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló kö zös sé gi irány mu ta tás alap -
ján ré sze sül tá mo ga tás nak mi nõ sü lõ koc ká za ti tõ ke-jut ta -
tás ban, a tõ ke jut ta tás tól szá mí tott há rom éven be lül
– a nyúj tott tõke össze gé ig – az adott vál lal ko zás nak e ren -
de let alap ján meg ítélt be ru há zá si tá mo ga tás in ten zi tá sát
20 szá za lék kal csök ken te ni kell.”

7.  §

Az R. 11.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím, az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tá mo ga tott be ru há zás el szá mol ha tó költ sé gei és
a be ru há zás ál tal in du kált el szá mol ha tó költ sé gek

11.  § (1) Az aláb bi költ sé gek szá mol ha tó ak el:
a) a be ru há zás cél ját szol gá ló tár gyi esz köz nek a szám -

vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb biak ban: Sztv.)
sze rin ti be ke rü lé si ér té ke,

b) a tár gyi esz köz vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor,
c) im ma te ri á lis ja vak kö zül a ta lál mány, a sza ba da lom,

a li cenc és a know-how Sztv. sze rin ti be ke rü lé si ér té ke
(a továb biak ban: tá mo gat ha tó im ma te ri á lis ja vak),

d) pénz ügyi lí zing gel kap cso la tos költ sé ge ket,
e) in gat lan bér le té nek költ sé gei, vagy
f) a be ru há zás üzem be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik év

vé gé ig új on nan lét re ho zott mun ka kö rök ben fog lal koz ta -
tott mun ka vál la lók – az Sztv. 79.  §-a sze rint elszámol -
ható – sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sá nak 24 havi össze ge,
a mun ka kör lét re ho zá sá nak nap já tól szá mít va.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el szá mol ha tó
költ sé gek rész le tes fel so ro lá sát a pá lyá za ti do ku men tá ció
tar tal maz za. A pá lyá za ti do ku men tá ció az el szá mol ha tó
költ sé gek kö rét az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak tól
szû keb ben is meg ha tá roz hat ja.

(3) Az el szá mol ha tó költ sé get szo ká sos pi a ci áron kell
figye lembe ven ni, ha a ked vez mé nye zett és a vele kap csolt 
vál lal ko zá si vi szony ban lévõ sze mély kö zött a szo ká sos
pi a ci ár tól el té rõ áron kö tött szer zõ dés alap ján me rült fel.

(4) A föld te rü let és az épü le tek ki vé te lé vel az esz kö zök
lí zing jé vel kap cso la tos költ sé ge ket csak ak kor le het figye -
lembe ven ni, ha az pénz ügyi lí zing for má já ban  valósul
meg, va la mint a szer zõ dés tar tal maz za az esz köz nek a fu -
tam idõ le jár ta utá ni meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett -
sé gét. Föld te rü let és épü le tek bér lé se ese tén a be ru há zá si
pro jekt be fe je zé sé nek vár ha tó idõ pont ját köve tõen a bér -
let nek nagy vál la la tok ese té ben még leg alább öt évig, KKV 
ese té ben há rom évig kell foly ta tód nia.

(5) A tá mo ga tott pro jekt kap csán be szer zett esz köz nek
új nak kell len nie, ki vé ve a fel vá sár lás ese tét vagy ha KKV
ré sze sül tá mo ga tás ban. Fel vá sár lás, il let ve KKV ál tal vá -
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sá rolt hasz nált esz köz tá mo ga tá sa ese tén az ügy let vagy az
esz köz vá sár lá sa ki zá ró lag pi a ci ér té ken tör tén het.”

8.  §

(1) Az R. 13.  § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A be ru há zá si tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha
a ked vez mé nye zett kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a be -
ru há zást an nak be fe je zé sé tõl (üzem be he lye zés idõ pont já -
tól) szá mí tott leg alább öt évig – KKV ese té ben leg alább
há rom évig – fenn tart ja (kö te le zõ üze mel te té si idõ szak) az
érin tett ré gi ó ban.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mény
nem zár ja ki a gyors tech no ló gi ai vál to zá sok  miatt a meg -
ha tá ro zott fenn tar tá si idõ szak alatt kor sze rût len né vált esz -
köz cse ré jét, ha a fenn tar tá si idõ szak alatt a gaz da sá gi te -
vé keny ség fenn tar tá sa az érin tett ré gi ó ban biz to sí tott. A
kor sze rût len né vált üzem, il let ve esz köz, to váb bá cse ré jét
kö ve tõ fenn tar tá si idõ szak ban a ked vez mé nye zett az üzem 
vagy a fej lesz tés cse ré jé re tá mo ga tás ban nem ré sze sül het.”

(2) Az R. 13.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A be ru há zá si tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha
a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ immate -
riális ja va kat a kö te le zõ üze mel te té si idõ szak alatt az érin -
tett ré gi ó ban hasz nál ja fel. Nagy vál la la tok ese té ben az im -
ma te ri á lis ja vak ará nya nem ha lad hat ja meg az el szá mol -
ha tó költ sé gek 50%-át. Az im ma te ri á lis ja vak csak ab ban
az eset ben szá mol ha tó ak el, ha tel je sí tik az aláb bi fel té te le -
ket:

a) ki zá ró lag a re gi o ná lis tá mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te -
sít mény ben hasz nál ha tó ak fel,

b) adott im ma te ri á lis ja vak nál ér ték csök ke né si le írás
al kal ma zan dó,

c) pi a ci fel té te lek mel lett olyan tár sa ság tól sze rez ték
be, amely fe lett a ked vez mé nye zett nek kü lön jog sza bály
sze rin ti sem köz vet len, sem köz ve tett be fo lyá sa nincs,

d) a vál la lat esz kö zei közé kell so rol ni õket, és leg alább 
öt évig, KKV ese tén há rom évig a re gi o ná lis tá mo ga tás ban 
ré sze sü lõ lé te sít mény ben kell ma rad ni uk.”

(3) Az R. 13.  § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(8) Mun ka hely te rem tést szol gá ló be ru há zás ese tén
a tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le, hogy az új on nan
lét re ho zott mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott net tó mun ka -
vál la lói lét szám a ké re lem (pá lyá zat) be nyúj tá sát meg elõ -
zõ 12 hó nap át la gá ban a ked vez mé nye zett adott szék he -
lyén, te lep he lyén, fi ók te le pén köz vet le nül tel jes mun ka -
idõ ben al kal ma zott sze mé lyek szá má hoz ké pest nö ve ked -
jen. Az új on nan lét re ho zott mun ka kö rök szá má nak meg ál -
la pí tá sa kor a rész mun ka idõs és az idény mun kás al kal ma -
zot tak a tel jes mun ka idõ ben al kal ma zot tak ará nyos tört ré -
szé nek felelnek meg.”

9.  §

Az R. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„15.  § (1) A tá mo ga tott pro jek tek meg kez dé se idõ pont -
já nak az aláb bi idõ pon tok mi nõ sül nek:

a) épí té si te vé keny sé get tar tal ma zó pro jekt ese tén:

aa) az épí té si nap ló ba tör tént elsõ be jegy zés idõ pont ja
(épí té si nap ló val iga zol va),

ab) olyan épí té si jel le gû mun kák ese té ben, ahol épí té si
nap ló ve ze té se nem kö te le zõ, ott a ki vi te le zõi szer zõ dés
alap ján a ki vi te le zõ nyi lat ko za ta a mun ká la tok meg kez dé -
sé re vo nat ko zó an,

b) gép, be ren de zés, anyag, ter mék be szer zé sét tar tal -
ma zó pro jekt ese tén az elsõ be szer zett gép, be ren de zés,
anyag, ter mék meg ren de lé sét iga zo ló ok má nyon fel tün te -
tett nap,

c) egyéb te vé keny ség hez kap cso ló dó pro jekt ese tén
a meg valósításra meg kö tött elsõ szer zõ dés lét re jöt té nek
nap ja,

d) ha a pá lyá zat ban is mer te tett pro jek tet több cél te rü -
let re (épí tés, be szer zés vagy egyéb) ki ter je dõ en  valósítják
meg, a pro jekt meg kez dé sé nek idõ pont ja az egyes cél te rü -
le tek nek meg fe le lõ te vé keny sé gek kez dé si idõ pont jai kö -
zül a leg ko ráb bi idõ pont.

(2) A pro jekt elõ ké szí tõ ta nul má nyok meg ren de lé se, el -
ké szí té se nem mi nõ sül a fej lesz tés, be ru há zás (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott meg kez dé sé nek.”

10.  §

(1) Az R. 16.  §-át meg elõ zõ cím és al cím he lyé be  a kö -
vet ke zõ cím és al cím lép:

,,Vál lal ko zá sok ku ta tás-fej lesz té si és in no vá ci ós
tá mo ga tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok

A tá mo ga tás cél ja”

(2) Az R. 16. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„16.  § E ren de let alap ján ku ta tás-fej lesz té si és innová -
ciós tá mo ga tás alap ku ta tás hoz, ipa ri ku ta tás hoz, kí sér le ti
fej lesz tés hez, mû sza ki meg valósíthatósági ta nul má nyok
ké szí té sé hez, sza ba dal mak, ipar jog vé del mi jo gok meg -
szer zé sé hez és ér vé nye sí té sé hez nyújt ha tó.”

11.  §

Az R. 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„17.  § (1) K+F pro jekt tá mo ga tás ese tén az egyes, azo -
nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del ke zõ pro jek tek hez
nyújt ha tó tá mo ga tás in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg

a) a 100%-ot alap ku ta tás ese tén,

b) az 50%-ot ipa ri ku ta tás ese tén,

c) a 25%-ot kí sér le ti fej lesz tés ese tén.
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(2) Ha egy pro jekt több fel ada tot fog lal ma gá ban, az
egyes fel ada to kat mi nõ sí te ni kell asze rint, hogy me lyik, az 
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ku ta tás faj ták közé tar to -
zik.

(3) A tá mo ga tá si in ten zi tást kü lön kell meg ál la pí ta ni az
egyes ked vez mé nye zet tek re, ide ért ve a (4) be kez dés
b) pont ba) al pont ja sze rin ti együtt mû kö dé si pro jekt ben
részt ve võ ket. Ha olyan pro jekt ré sze sül tá mo ga tás ban,
amely ku ta tá si szer ve ze tek és vál lal ko zá sok együtt mû kö -
dé sé ben  valósul meg, az adott pro jekt hez nyúj tott köz vet -
len kor mány za ti hoz zá já ru lás és – ha tá mo ga tás nak mi nõ -
sül – a ku ta tá si szer ve ze tek pro jekt hez nyúj tott hoz zá já ru -
lá sa nem ha lad hat ja meg az egyes ked vez mé nye zett re al -
kal ma zan dó tá mo ga tá si intenzitást.

(4) Az ipa ri ku ta tás ra és kí sér le ti fej lesz tés re az (1) be -
kez dés ben meg ál la pí tott tá mo ga tá si in ten zi tá sok a kö vet -
ke zõk sze rint nö vel he tõk:

a) ha a tá mo ga tást KKV-nak nyújt ják, a ma xi má lis tá -
mo ga tá si in ten zi tás 10 szá za lék pont tal nö vel he tõ a kö zép -
vál lal ko zá sok, 20 szá za lék pont tal a kis vál lal ko zá sok ese -
té ben,

b) az el szá mol ha tó költ sé gek 80%-ának meg fe le lõ tá -
mo ga tá si in ten zi tá sig to váb bi 15 szá za lék pon tos nö ve lés
ad ha tó, ha

ba) a pro jekt leg alább két, egy más tól füg get len vál lal -
ko zás tény le ges együtt mû kö dé sé vel  valósul meg, és a kö -
vet ke zõ fel té te lek tel je sül nek:

baa) egyik vál lal ko zás sem vi se li az együtt mû kö dé sen
ala pu ló pro jekt el szá mol ha tó költ sé ge i nek több mint
70%-át, és

bab) a pro jekt leg alább egy KKV-val foly ta tott együtt -
mû kö dés ben  valósul meg, vagy leg alább két kü lön bö zõ
tag ál lam ban vég zik, vagy

bb) a pro jekt egy vál lal ko zás és egy ku ta tá si szer ve zet
tény le ges együtt mû kö dé sé vel  valósul meg, és a kö vet ke zõ
fel té te lek tel je sül nek:

bba) a ku ta tá si szer ve zet az el szá mol ha tó pro jekt költ sé -
gek leg alább 10%-át vi se li és

bbb) a ku ta tá si szer ve zet jo go sult a ku ta tá si pro jek tek
ered mé nye i nek köz zé té te lé re, ha azok a szer ve zet ál tal
vég zett ku ta tás ból szár maz nak, vagy

bc) ipa ri ku ta tás ese té ben a pro jekt ered mé nye it szé les
kör ben, tech ni kai és tu do má nyos kon fe ren ci ák ke re té ben,
tu do má nyos és mû sza ki fo lyó ira tok ban, sza ba don hoz zá -
fér he tõ adat tá rak ban (adat ban kok, ame lyek ben bár ki hoz -
zá fér het a ku ta tá si nyers ada tok hoz) vagy nyílt és sza bad
for rás kó dú szoft ve re ken ke resz tül ter jesz tik.

(5) A (4) be kez dés b) pont ba) és bb) al pont já nak al kal -
ma zá sa szem pont já ból az al vál lal ko zás ba adás nem mi nõ -
sül tény le ges együtt mû kö dés nek.

(6) A mû sza ki meg valósíthatósági ta nul má nyok tá mo -
ga tá sa ese té ben a tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja
meg

a) KKV-nál az ipa ri ku ta tá si te vé keny sé ge ket elõ ké szí -
tõ ta nul má nyok ese té ben az el szá mol ha tó költ sé gek

75%-át, a kí sér le ti fej lesz té si te vé keny sé ge ket elõ ké szí tõ
ta nul má nyok ese té ben az el szá mol ha tó költ sé gek 50%-át,

b) nagy vál lal ko zá sok nál az ipa ri ku ta tá si te vé keny sé -
ge ket elõ ké szí tõ ta nul má nyok ese té ben az el szá mol ha tó
költ sé gek 65%-át, a kí sér le ti fej lesz té si te vé keny sé ge ket
elõ ké szí tõ ta nul má nyok ese té ben az el szá mol ha tó költ sé -
gek 40%-át.

(7) A KKV ré szé re sza ba dal mak, ipar jog vé del mi jo gok
meg szer zé sé hez és ér vé nye sí té sé hez nyúj tott tá mo ga tá sok
ese té ben a tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té ket az zal, hogy ah -
hoz a ku ta tá si te vé keny ség hez tar to zó tá mo ga tá si in ten zi -
tást kell figye lembe ven ni, amellyel elõ ször si ke rült meg -
sze rez ni az érin tett sza ba dal mi vagy ipar jog vé del mi
jogot.”

12.  §

Az R. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„18.  § (1) K+F pro jekt tá mo ga tás al kal ma zá sá ban el szá -

mol ha tó költ sé gek a kö vet ke zõk:
a) a pro jekt tel össze füg gés ben köz vet le nül fel me rült

sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok az Sztv. sze rint, ide ért ve ki -
zá ró lag a ku ta tók, fej lesz tõk, tech ni ku sok és egyéb ki se gí -
tõ sze mély zet hez kap cso ló dó an fel me rült sze mé lyi jel le gû
rá for dí tá sok a tá mo ga tott pro jekt ben  való fog lal koz ta tá suk 
ará nyá ban,

b) a pro jekt tel össze füg gés ben köz vet le nül fel me rült
anyag jel le gû rá for dí tá sok, ide ért ve

ba) az anyag költ sé get,
bb) az igény be vett szol gál ta tá so kat (be le ért ve a szer -

zõ dé ses ku ta tás-fej lesz tés költ sé gét, a ta nács adás és ha -
son ló szol gál ta tá sok igény be vé te le költ sé gét, va la mint az
épü let- és föld hasz ná lat tal össze füg gés ben igény be vett
szol gál ta tá sok  miatti költ sé ge ket),

bc) az egyéb szol gál ta tá so kat,
c) az ál ta lá nos költ sé gek nek a pro jekt hez – a ku ta -

tás-fej lesz tést meg fele lõen jel lem zõ – ve tí té si alap ará nyá -
ban, a szám vi te li po li ti ká ban meg ha tá ro zott mó don hoz zá -
ren delt össze ge,

d) pro jekt tel össze füg gés ben hasz nált épü let Sztv. sze -
rin ti ér ték csök ke né si le írá sá nak a tá mo ga tott pro jekt ben
 való hasz ná lat mér té ké ben meg ha tá ro zott össze ge, a pro -
jekt tel össze füg gés ben hasz nált föld te rü let be szer zé se ese -
tén an nak be ke rü lé si ér té ke, va la mint az adás vé tel lel
össze füg gés ben fel me rü lõ egyéb költ sé gei,

e) mû sza ki be ren de zé sek, gé pek és egyéb be ren de zé -
sek, fel sze re lé sek  Sztv. sze rin ti be ke rü lé si ér té ke a tá mo -
ga tott pro jekt ben  való hasz ná la tuk mér té ké ig,

f) har ma dik fél tõl pi a ci áron meg vá sá rolt, pénz ügyi lí -
zing be vett tu dás és sza ba dal mak Sztv. sze rin ti be ke rü lé si
ér té ke, il let ve a lí zing dí jak tõ ke tör lesz tõ ré sze.

(2) Az (1) be kez dés b) pont bb) al pont ja sze rin ti szer zõ -
dé ses ku ta tás-fej lesz tés költ sé ge, va la mint az (1) be kez dés 
f) pont ja sze rint vá sá rolt, pénz ügyi lí zing be vett tu dás és
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sza ba da lom be ke rü lé si ér té ke, il let ve lí zing dí já nak tõ ke -
tör lesz tõ össze ge ab ban az eset ben ve he tõ figye lembe az
el szá mol ha tó költ sé gek kö zött, ha a szer zõ dés kö tés re a pi -
a ci fel té te lek nek meg fele lõen ke rült sor.

(3) K+F pro jekt tá mo ga tás ese tén va la mennyi el szá mol -
ha tó költ ség nek a ku ta tás-fej lesz tés adott faj tá já hoz kell
kap cso lód nia.

(4) Meg valósíthatósági ta nul má nyok tá mo ga tá sa al kal -
ma zá sá ban el szá mol ha tó költ sé gek a ta nul mánnyal össze -
füg gés ben fel me rült anyag jel le gû és sze mé lyi jel le gû rá -
for dí tá sok.

(5) A KKV ré szé re sza ba dal mak, ipar jog vé del mi jo gok
meg szer zé sé nek és ér vé nye sí té sé nek tá mo ga tá sa al kal ma -
zá sá ban el szá mol ha tó költ sé gek a kö vet ke zõk:

a) az ol ta lom nak az elsõ ipar jog vé del mi ha tó ság ál tal
tör té nõ meg íté lé sét meg elõ zõ en fel me rü lõ va la mennyi
költ ség, be le ért ve a be je len tés elõ ké szí té sé hez, be nyúj tá -
sá hoz és a vizs gá la tá hoz kap cso ló dó költ sé ge ket, va la mint 
az ol ta lom meg adá sa elõtt az ipar jog vé del mi ol ta lom meg -
szer zé se irán ti el já rás ban fel me rü lõ költ sé ge ket,

b) for dí tá si és egyéb költ sé gek, ame lyek az ol ta lom nak
– az a) pont ban sze rep lõ ipar jog vé del mi ha tó ság tól el té rõ –
má sik ipar jog vé del mi ha tó ság elõtt, az ol ta lom meg szer zé -
sé vel vagy ér vé nye sí té sé vel kap cso lat ban me rül nek fel,

c) az ol ta lom meg adá sa irán ti hi va ta los el já rás ban, il -
let ve az eset le ges fel szó la lá si el já rás so rán az ol ta lom ér -
vé nyes sé gé nek vé del me ér de ké ben fel me rü lõ költ sé gek,
ab ban az eset ben is, ha ezek a költ sé gek az ol ta lom meg -
adá sát köve tõen me rül nek fel.”

13.  §

Az R. 19.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím, az R. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„KKV ré szé re nyújt ha tó tá mo ga tás ta nács adás hoz 
és ki ál lí tá so kon, vá sá ro kon  való rész vé tel hez

19.  § (1) E ren de let alap ján ta nács adás ra, va la mint vá sá -
ro kon, ki ál lí tá son  való rész vé tel re tá mo ga tás KKV szá má -
ra nyújt ha tó.

(2) Kül sõ ta nács adók ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok ese té -
ben a brut tó tá mo ga tás nem ha lad hat ja meg az ilyen szol -
gál ta tá sok költ sé gé nek az 50%-át. Az érin tett szol gál ta tás
nem le het fo lya ma tos vagy vissza té rõ te vé keny ség, és nem 
kap cso lód hat a vál lal ko zás szo ká sos mû kö dé si költ sé ge i -
hez, kü lö nö sen a fo lya ma tos adó ta nács adás hoz, rend sze -
res jogi szol gál ta tás hoz vagy hir de tés hez.

(3) E ren de let alap ján, vá sá ro kon, ki ál lí tá so kon  való
rész vé tel re ki zá ró lag az adott ki ál lí tá son, vá sá ron  való leg -
el sõ meg je le nés hez nyújt ha tó tá mo ga tás.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott te vé keny ség te -
kin te té ben el szá mol ha tó költ sé gek ki zá ró lag a ki ál lí tó he -
lyi ség bér le té nek, ki ala kí tá sá nak és mû köd te té sé nek költ -
sé gei.

(5) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott te vé keny ség re
nyújt ha tó ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás az el szá mol ha -
tó költ sé gek ma xi mum 50%-a.”

14.  §

Az R. a 19. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ al cím mel és
19/A.  §-sal egé szül ki:

„Köz szol gál ta tá sok el len té te le zé se for má já ban 
nyújt ha tó tá mo ga tás

19/A.  § (1) A köz szol gál ta tá sok el len té te le zé se for má -
já ban nyúj tott tá mo ga tás ki zá ró lag a köz szol gál ta tás el lá -
tá sá val meg bí zott vál lal ko zás ré szé re nyújt ha tó.

(2) A köz szol gál ta tá sok el lá tá sá ért nyúj tott tá mo ga tás
csak olyan mér ték ben kor lá toz hat ja a ver senyt, amely min -
den kép pen szük sé ges a fel adat ha té kony el lá tá sá hoz.

(3) A tá mo ga tás mér té ke nem ha lad hat ja meg a köz szol -
gál ta tás el lá tá sá nak net tó költ sé gét, azaz a köz szol gál ta tás
mû köd te té sé vel kap cso lat ban fel me rült költ sé gek és az ez -
zel össze füg gés ben ke let ke zett be vé te lek kü lönb sé gét,
figye lembe véve egy, a köz szol gál ta tás el lá tá sá hoz kap -
cso ló dó sa ját tõ ke-rész alap ján vár ha tó éssze rû pro fi tot is.

(4) A ked vez mé nye zett a ka pott tá mo ga tás ról kü lön el -
szá mo lást kö te les ve zet ni, amely el szá mo lás alap ján
a (2)–(3) be kez dé sek ben fog lal tak tel je sü lé se ellenõriz -
hetõ.”

15.  §

Az R. a 19/A. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ al cím mel és
19/B.  §-sal egé szül ki:

„A kul tu rá lis célú tá mo ga tás cél ja és igény be vé te lé nek
alap ve tõ fel té te lei

19/B.  § (1) E ren de let alap ján kul tu rá lis célú tá mo ga tás
ki zá ró lag olyan te vé keny ség hez nyújt ha tó, amely iga zol -
tan elõ se gí ti

a) a kul tú ra te rü le ti és tár sa dal mi fel zár kó zás ra, ak ti vi -
tás ra ösz tön zõ funk ci ó i nak ki hasz ná lá sát,

b) a nem-for má lis és in for má lis ta nu lá si for mák bõ ví té -
sét, az is ko la elõt ti és is ko lás ko ri kész ség- és ké pes ség fej -
lesz tést, az egész éle ten át tar tó ta nu lás tá mo ga tá sát, a kre -
a ti vi tás fej lesz té sét,

c) az ok ta tás és a kul tu rá lis in téz mé nyek part ne ri
együtt mû kö dé sé nek erõ sí té sét,

d) a köz mû ve lõ dé si és köz gyûj te mé nyi in téz mény rend -
szer ál tal köz ve tí tett tu dás hoz, va la mint az azt köz ve tí tõ
szol gál ta tá sok hoz  való egyen lõ esé lyû hoz zá fé rést,

e) a kul tu rá lis kö zös sé gi prog ra mok hely szí ne i nek ki -
ala kí tá sát, al ko tó cso por tok és mû he lyek mû kö dé sé hez
szük sé ges inf ra struk tú ra meg te rem té sét.

(2) Az (1) be kez dés ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé gek -
hez nyúj tott tá mo ga tás ban az 5.  §-ban meg ha tá ro zot tak
köre ré sze sül het, kü lö nö sen az aláb bi ak:

a) Ma gyar or szág 6 kon ver gen cia ré gi ó já ban tér sé gi
köz pon ti sze re pet el lá tó nagy vá ro sok ön kor mány za tai, to -
váb bá az ön kor mány zat fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel vagy
gaz da sá gi tár sa ság gal kö tött kon zor ci u mai, ha a pro jekt -
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gaz da az ön kor mány zat és a kon zor ci u mi part ner nem ré -
sze sül tá mo ga tás ban,

b) a kul tu rá lis in téz mé nyek, a mu ze á lis in téz mé nyek -
rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl
 szóló tör vény ben fog lalt köz mû ve lõ dé si, mú ze u mi és
könyv tá ri in téz mé nyek, ezek tu laj do no sai, fenn tar tói, va -
gyon ke ze lõi.”

16.  §

Az R. a 19/B. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ al cím mel és
19/C.  §-sal egé szül ki:

„A kul tu rá lis célú tá mo ga tás mér té ke

19/C.  § (1) A kul tu rá lis célú tá mo ga tá sok al kal ma zá sá -
ban az el szá mol ha tó költ sé gek köre a kul tú ra te rü le ti és
tár sa dal mi fel zár kó zás ra, ak ti vi tás ra ösz tön zõ funk ci ó i nak 
ki hasz ná lá sa, a nem-for má lis és in for má lis ta nu lá si for mák 
bõ ví té se, az is ko la elõt ti és is ko lás ko ri kész ség- és ké pes -
ség fej lesz tés, az egész éle ten át tar tó ta nu lás tá mo ga tá sa,
a kre a ti vi tás fej lesz té se, az ok ta tás és a kul tu rá lis in téz mé -
nyek part ne ri együtt mû kö dé sé nek erõ sí té se, a köz mû ve lõ -
dé si és köz gyûj te mé nyi in téz mény rend szer ál tal köz ve tí -
tett tu dás hoz, va la mint az azt köz ve tí tõ szol gál ta tá sok hoz
 való egyen lõ esé lyû hoz zá fé rés meg te rem té se, a kul tu rá lis
kö zös sé gi prog ra mok hely szí ne i nek ki ala kí tá sa, al ko tó
cso por tok és mû he lyek mû kö dé sé hez szük sé ges inf ra -
struk tú ra meg te rem té se so rán köz vet le nül fel me rü lõ, iga -
zol tan e célra fordított költségek.

(2) Az igény be ve he tõ tá mo ga tás ma xi má lis mér té ke
nem ha lad hat ja meg az el szá mol ha tó költ sé gek 100%-át.

(3) A tá mo ga tás mér té ké nek fel sõ ha tá rát és az el szá -
mol ha tó költ sé gek kö rét a pá lyá za ti do ku men tá ció tar tal -
maz za.”

17.  §

Az R. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„20.  § (1) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás
a) azon szer ve zet ré szé re, amellyel szem ben az Eu ró pai 

Bi zott ság nak va la mely tá mo ga tás vissza fi ze té sé re kö te le -
zõ ha tá ro za ta van ér vény ben,

b) csõd-, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt
álló szer ve zet nek és a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás -
nak,

c) azon sze mély vagy szer ve zet ré szé re, aki vagy amely 
a tá mo ga tás irán ti pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom
nap tá ri éven be lül az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl, az
Eu ró pai Unió elõ csat la ko zá si esz kö ze i bõl vagy a struk tu -
rá lis ala pok ból jut ta tott va la mely tá mo ga tás sal össze füg -
gés ben a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gét
nem vagy csak rész ben tel je sí tet te, ki vé ve a vis ma i or
esetét,

d) azon sze mély vagy szer ve zet ré szé re, aki nek vagy
amely nek 60 na pot meg ha la dó adó- vagy adók mód já ra

be hajt ha tó köz tar to zá sa van, ki vé ve ha szá má ra az adó ha -
tó ság fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze tést en ge dé lye zett,

e) azon szer ve zet ré szé re, ame lyet a tá mo ga tás irán ti
pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két nap tá ri éven be lül ál -
lam igaz ga tá si szerv ha tá ro za tá val vagy an nak bí ró sá gi fe -
lül vizs gá la ta ese tén a bí ró ság mun ka vál la lók be je len tés
nél kü li vagy mun ka vál la lá si en ge dély nél kü li fog lal koz ta -
tá sa  miatt jog erõ sen bír ság meg fi ze té sé re kö te le zett,

f) azon sze mély vagy szer ve zet ré szé re, aki vagy amely
a tá mo ga tott pro jekt ke re té ben vég zett te vé keny ség foly ta -
tá sá hoz szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek kel nem ren del ke -
zik,

g) an nak a gaz dál ko dó szer ve zet nek a ré szé re, amely -
nek a szám vi te li jog sza bá lyok sze rint szá mí tott sa ját tõ ké -
je a törzs tõ ke (alap tõ ke) jog sza bály ban elõ írt leg ki sebb
mér té ke alá csök kent,

h) an nak a sze mély nek vagy szer ve zet nek a ré szé re, aki 
a be ru há zást, il let ve a fej lesz tést olyan in gat la non kí ván ja
meg valósítani, amely a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já -
ban nem per- és igény men tes, ki vé ve ha a pá lyá zó az igény 
jo go sult ja,  továbbá ha bé relt in gat lan ese té ben a bér le ti
szer zõ dés ki zá ró la gos jog gal nem biz to sít ja a tá mo ga tás sal 
meg valósuló lé te sít mény üze mel te té sé nek le he tõ sé gét leg -
alább a kü lön ren de let ben elõ írt üze mel te té si kö te le zett ség 
idejére,

i) azon szer ve ze tek ré szé re, ame lyek nem fe lel nek meg
a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok Áht. 15.  §-ában meg -
ha tá ro zott fel té te le i nek, ille t ve ezen fel té te lek fenn ál lá sát
nem vagy nem a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó -
don iga zol ják.

(2) E ren de let alap ján nem nyújt ha tó
a) tá mo ga tás a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 1. cikk

(3) be kez dés a) pont já ban fog lalt te vé keny sé gek hez az
aláb bi ki vé te lek kel:

aa) ku ta tás-fej lesz té si és in no vá ci ós tá mo ga tás,
b) tá mo ga tás a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 1. cikk

(3) be kez dés b) pont já ban fog lalt te vé keny sé gek hez az
aláb bi ki vé te lek kel,

ba) ku ta tás-fej lesz té si és in no vá ci ós tá mo ga tás;
c) tá mo ga tás a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 1. cikk

(3) be kez dés c) pont já ban fog lalt te vé keny sé gek hez,
d) tá mo ga tás a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 1. cikk

(3) be kez dés d) pont já ban fog lalt te vé keny sé gek hez az
aláb bi ki vé te lek kel:

da) ku ta tás-fej lesz té si és in no vá ci ós tá mo ga tás,
e) tá mo ga tás a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 1. cikk

(3) be kez dés e)–g) pont já ban fog lalt te vé keny sé gek hez,
f) tá mo ga tás a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 1. cikk

(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cél ra, ki vé ve a tu risz ti kai
te vé keny sé gek re irá nyu ló prog ra mok ese té ben,

g) tá mo ga tás a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 1. cikk
(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok ra.

(3) E ren de let alap ján tá mo ga tás csak ak kor ítél he tõ
meg, ha a ked vez mé nye zett még a pro jekt tel kap cso la tos
mun ká la tok vagy te vé keny sé gek meg kez dé se elõtt a tá mo -
ga tás irán ti ké rel mét be nyújt ja. Nagy vál lal ko zá sok ese té -
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ben a fen ti e ken kí vül a ked vez mé nye zet tek kö te le sek bi zo -
nyí ta ni, hogy a tá mo ga tás se gít sé gé vel lé nye ge sen nö vek -
szik a pro jekt mé re te, ki szé le se dik a te vé keny ség köre, nö -
vek szik a ked vez mé nye zett ál tal a pro jekt re for dí tan dó
összeg, lé nye ge sen fel gyor sul a pro jekt vég re haj tá si üte -
me, vagy be ru há zá si tá mo ga tás ese té ben a pro jekt a tá mo -
ga tás hi á nyá ban nem az érin tett tá mo ga tott ré gi ó ban
 valósult vol na meg.

(4) Az e ren de let ben sze rep lõ, a 800/2008/EK bi zott sá gi 
ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott
tá mo ga tás kü lön bö zõ el szá mol ha tó költ sé gek ese tén hal -
moz ha tó más, a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let ha tá lya
alá tar to zó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott tá mo ga tás sal.
Azo nos vagy rész ben azo nos el szá mol ha tó költ sé gek ese -
té ben a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let ha tá lya alá tar to -
zó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott tá mo ga tás ab ban az eset -
ben hal moz ha tó más, a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott tá mo ga -
tás sal, il let ve cse kély össze gû tá mo ga tás sal, ha az nem ve -
zet a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let sze rin ti leg ma ga -
sabb tá mo ga tá si in ten zi tás, il let ve tá mo ga tá si összeg túl lé -
pé sé hez.

(5) A tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá nak nö ve lé se cél já ból
e ren de let nek a 800/2008/EK ren de let ha tá lya alá tar to zó
tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó elõ írásai a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség hon lap ján is köz zé té tel re ke rül nek. A tá mo ga -
tá si prog ra mot nem le het a  közzététel elõtt el in dí ta ni.”

18.  §

(1) Az R. 23.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést cse kély
össze gû tá mo ga tás, a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let, va -
la mint az N 293/2008. szá mú ha tá ro zat alap ján a kul tu rá lis 
célú tá mo ga tás ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá sok te kin te té -
ben 2013. de cem ber 31-ig le het hoz ni.”

(2) Az R. 23.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Ez a ren de let
a) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo -

ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379., 2006. 12.
28., 5–10. o.),

b) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ke al kal ma zá sá ban a tá mo -
ga tá sok bi zo nyos faj tá i nak a kö zös pi ac cal össze egyez tet -
he tõ nek nyil vá ní tá sá ról  szóló, 800/2008/EK bi zott sá gi
ren de let (HL L 214., 2008. 08. 09., 3–47. o.),

c) az EK-Szer zõ dés 86. cik ke (2) be kez dé sé nek az ál ta -
lá nos gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tá sok mû köd te té sé vel
meg bí zott vál lal ko zá sok nak köz szol gál ta tá sért járó el len -
té te le zés for má já ban meg ítélt ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té -
nõ al kal ma zá sá ról  szóló, 2005. no vem ber 28-i
2005/842/EK bi zott sá gi ha tá ro zat (HL L 312., 2005. 11.
29., 67–73. o.)
ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal maz.”

19.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba, és a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 12.  § e) pont ja, 13.  § (5), (6) be -
kez dé se, 14.  §-a, va la mint 23.  § (3) be kez dé se.

(3) Az R. 1. §-ában a „Szer zõ dés” szö veg rész he lyé be a
„Szer zõ dés (a to váb bi ak ban: EK Szer zõ dés)” szö veg lép.

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

A pénzügyminiszter és a szociális 
és munkaügyi miniszter

7/2009. (IV. 11.) PM–SZMM 
együttes rendelete

a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti
munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,

illetve családtag ápolását köve tõen munkát
keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl,

továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról  szóló
2004. évi CXXIII. törvény 8.  §-ában meghatározott

járulékkedvezmények érvényesítésének
és ellenõrzésének részletes feltételeirõl és szabályairól

A pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti munkanélkü -
liek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve csa lád tag
ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog lal koz ta tá sá nak elõ -
se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ról  szóló
2004. évi CXXIII. tör vény 17.  §-ának (4) be kez dé sé ben
fog lalt 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 d) és e) pont já ban, va la mint a szo ci á lis és mun -
ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban fog lalt
fel adat kö rök ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek

el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény ha tá lya alá tar to zó
mun ka adó ra (a továb biak ban: mun ka adó),

b) arra a START EXTRA kár tyá val ren del ke zõ, ren del -
ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sult ál lás ke re sõ re, aki nek
a fog lal koz ta tá sá ra a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év
 feletti mun ka nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát,
il let ve csa lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog lal -
koz ta tá sá nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal -
koz ta tás ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény (a továb biak -
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ban: Pftv.) 8.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek kel ke rül sor
(a továb biak ban: mun ka vál la ló),

c) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal ra,
d) a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok ra (a továb biak -

ban: mun ka ügyi köz pont),
e) az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ra (a továb -

biak ban: ál la mi adó ha tó ság),
f) a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ra, mint

a Mun ka erõ pi a ci Alap ke ze lõ szer ve ze té re,
g) az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság ra,

mint a Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lõ szer ve ze té re,
 továbbá

h) az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ra, mint az
Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lõ szer ve ze té re.

2.  §

(1) A Pftv. 8.  §-ában meg ha tá ro zott fog lal koz ta tá si ked -
vez mény igény be vé te lé hez a mun ka ügyi köz pont a mun -
ka adó val a fog lal koz ta tás ról meg ál la po dást köt, amely tar -
tal maz za:

a) mun ka vál lal ón ként
aa) a há rom éves fog lal koz ta tá si kö te le zett sé get, an nak

kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját,
ab) a mun ka vál la lók mun ka ide jét, va la mint an nak ará -

nyát a mun ka vál la ló ra vo nat ko zó tel jes mun ka idõ höz
 viszonyítva,

ac) a mun ka vál la lók mun ka bé ré nek össze gét;
b) mun ka vál lal ón ként a START EXTRA kár tya ér vé -

nyes sé gi ide jét;
c) a meg ál la po dás – ha több meg ál la po dás kö té sé re

 kerül sor, az elsõ meg ál la po dás – meg kö té sét meg elõ zõ
12 hó na pos idõ szak – ha a mun ka adó en nél rö vi debb ide je
mû kö dik, a mû kö dé sé nek tel jes idõ sza ka – ala pul vé te lé vel 
a mun ka adó át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá mát;

d) mun ka vál lal ón ként a mun ka adót meg il le tõ ked vez -
mény há rom éves idõ tar ta má nak kez dõ és be fe je zõ idõ -
pont ját;

e) a mun ka adó kö te le zett ség vál la lá sát a Pftv. 8.  §
(1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal tak ra;

f) a mun ka adó Pftv. 8.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
fog lalt kö te le zett sé gét;

g) a meg ál la po dás be tar tá sa el len õr zé sé nek mód ját,
meg sze gé sé nek a 3.  § (1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
jog kö vet kez mé nye it.

(2) A meg ál la po dás meg kö té se elõtt a mun ka ügyi köz -
pont

a) el len õr zi, hogy
aa) a mun ka vál la ló a START EXTRA kár tya ki vál tá sát 

meg elõ zõ en ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sult
 álláskeresõ volt-e,

ab) a mun ka vál la ló la kó he lye a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott, gaz da sá gi, inf ra struk tu rá lis, tár sa dal mi,
szo ci á lis fog lal koz ta tá si szem pont ból leg ked ve zõt le nebb
hely ze tû kis tér ség ben vagy te le pü lé sen ta lál ha tó-e,

ac) a mun ka adó a fog lal koz ta tás sal nö ve li-e az éves
sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá mát, va la mint

b) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Adat bá zis ada tai alap -
ján el len õr zi az aa) al pont sze rin ti kö rül mény fenn ál lá sát.

3.  §

(1) A mun ka ügyi köz pont a fog lal koz ta tá si kö te le zett -
ség meg tar tá sát el len õr zi. Ha meg ál la pít ja, hogy a mun ka -
adó a kö te le zett sé get nem tel je sí tet te, er rõl ha la dék ta la nul
ér te sí ti a mun ka adó adó ügyé ben ille té kes ál la mi adó ha tó -
sá got.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság a já ru lék ked vez mény el len õr -
zé se, a jo go su lat la nul igény be vett ked vez mény vissza kö -
ve te lé se, to váb bá a vissza kö ve telt összeg jo go sult ré szé re
tör té nõ át adá sa so rán az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény sza bá lyai sze rint jár el.

(3) Az ál la mi adó ha tó ság az adott ne gyed év ben le zá rult
el len õr zé sek ered mé nye ként a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap
20-áig ér te sí ti az Egész ség biz to sí tá si Alap, a Nyug díj biz -
to sí tá si Alap, va la mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ke ze lõ jét
a jo go su lat la nul igény be vett já ru lék ked vez mé nyek össze -
gé rõl a fog lal koz ta tás éve sze rint adó ne men kén ti bon tás -
ban az érin tett mun ka vál la lók lét szá má nak és a jogosult -
sági hó na pok szá má nak egy ide jû köz lé sé vel.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér te sí tés alap -
ján a jo go su lat la nul igény be vett és a Pftv. 8.  §-ának
(7)  bekezdése alap ján ko ráb ban meg té rí tett já ru lék ked vez -
mény bõl a

a) a nyug díj biz to sí tá si já ru lék ked vez ményt a Nyug díj -
biz to sí tá si Alap,

b) az egész ség biz to sí tá si já ru lék ked vez ményt és a té te -
les egész ség ügyi hoz zá já ru lás já ru lék ked vez mé nyét az
Egész ség biz to sí tá si Alap,
az ér te sí tést kö ve tõ hó nap utol só nap já ig át utal ja a Mun -
kaerõpiaci Alap 10032000-01857025-00000000 szá mú
szám lájára.

4.  §

A mun ka ügyi köz pont nak a já ru lék ked vez mény fel té te -
le i nek és a fog lal koz ta tá si kö te le zett ség meg tar tá sá nak
 ellenõrzésére vo nat ko zó el já rá sá ra a köz igaz ga tá si ható -
sági el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

5.  §

(1) A mun ka ügyi köz pont az ál ta la kö tött foglalkozta -
tási meg ál la po dá sok ban fog lal tak alap ján a ked vez -
ménnyel érin tett
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a) mun ka vál la lók szá má ról nem és kor sze rin ti meg -
osz lás sze rint,

b) a mun ka adók szá má ról éves át la gos sta tisz ti kai ál lo -
má nyi lét szám fel tün te té sé vel ha von ta ada tot szol gál tat
a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal ré szé re.

(2) Az ada to kat a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal
ne gyed éven ként, ha von kén ti és te rü le ti bon tás ban össze -
síti, és a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só nap já ig meg kül di 
a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ré szé re.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ve res Já nos s. k., Szûcs Eri ka s. k.,
pénz ügy mi nisz ter szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A pénzügyminiszter
8/2009. (IV. 11.) PM

rendelete

a START-kártya felhasználásának,
a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá

elszámolásának részletes szabályairól  szóló 
31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosításáról

A pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § d)–e) pont ja i ban
fog lalt fel adat kör ben el jár va, a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt -
ven év fe let ti mun ka nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do -
zá sát, il let ve a csa lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re -
sõk fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön -
dí jas fog lal koz ta tás ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény
17.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja i ban fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A START-kár tya fel hasz ná lá sá nak, a já ru lék ked -
vez mény ér vé nye sí té sé nek, to váb bá el szá mo lá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 31/2005. (IX. 29.) PM ren de let
(a továb biak ban: PM ren de let) 1. szá mú mel lék le té nek he -
lyé be a je len ren de let 1. szá mú mel lék le te lép.

(2) A PM ren de let 2. szá mú mel lék le té nek he lyé be a je -
len ren de let 2. szá mú mel lék le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let ki hir de tést kö ve tõ 5. na pon lép ha tály -
ba.

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

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

1. számú melléklet
a 8/2009. (IV. 11.) PM rendelethez

A ren de let 7.  §-ának (1) be kez dé se alap ján az adat szol -
gál ta tást a kö vet ke zõ tar ta lom mal és ha tár idõk sze rint kell
tel je sí te ni:

1. Össze sen hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént
Start Prog ram hoz kap cso ló dó kár tya ked vez mény igény -
be vé te lé vel (gön gyö lí tett ada tok):

Eb bõl:
a) START-kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 25 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.
b) START PLUSZ kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 25 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.
c) START EXTRA kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént nul la szá -

za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
= eb bõl hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént

a Pftv. 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fe le lõ több let-já ru lék ked -
vez mény ér vé nye sí té sé vel a fog lal koz ta tás éve
sze rin ti bon tás ban,

– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -
lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.

Adat szol gál ta tás ha tár ide je:
– a tárgy hó nap ról a be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt hó na -

pot kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap ja.

2. Az összes Start Prog ram hoz kap cso ló dó kár tya ked -
vez mény igény be vé te lé vel fog lal koz ta tott kö zül hány fõ
fog lal koz ta tá sa tör tént költ ség ve té si szerv nél (gön gyö lí -
tett ada tok):

Eb bõl:
a) START-kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 25 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.
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b) START PLUSZ kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 25 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.
c) START EXTRA kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént nul la szá -

za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
= eb bõl hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént

a Pftv.8.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
fel té te lek nek meg fe le lõ több let-já ru lék ked vez -
mény ér vé nye sí té sé vel a fog lal koz ta tás éve sze -
rin ti bon tás ban,

– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -
lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.

Adat szol gál ta tás ha tár ide je:
– a tárgy hó nap ról a be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt hó na -

pot kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap ja.

3. Az összes Start Prog ram hoz kap cso ló dó kár tya ked -
vez mény igény be vé te lé vel fog lal koz ta tott kö zül hány fõ
fog lal koz ta tá sa tör tént nem költ ség ve té si szerv nél (gön -
gyö lí tett ada tok):

Eb bõl:
a) START-kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 25 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.
b) START PLUSZ kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 25 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.
c) START EXTRA kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént nul la szá -

za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
= eb bõl hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént

a Pftv. 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fe le lõ több let-já ru lék ked -
vez mény ér vé nye sí té sé vel a fog lal koz ta tás éve
sze rin ti bon tás ban,

– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -
lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.

Adat szol gál ta tás ha tár ide je:
– a tárgy hó nap ról a be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt hó na -

pot kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap ja.

4. Igé nyelt START-kár tyák, START PLUSZ kár tyák
és START EXTRA kár tyák da rab szá ma (gön gyö lí tett ada -
tok):

Eb bõl START-kár tya ese tén: mennyi a fel sõ fo kú vég -
zett ség gel ren del ke zõ igény lõk szá ma.

Adat szol gál ta tás ha tár ide je: a tárgy hó na pot kö ve tõ hó
15-éig.

5. El uta sí tott START-kár tya, START PLUSZ kár tya és 
START EXTRA kár tya igény lé sek da rab szá ma (gön gyö lí -
tett ada tok):

Eb bõl START-kár tya ese tén: mennyi a fel sõ fo kú vég -
zett ség gel ren del ke zõk szá ma.

Adat szol gál ta tás ha tár ide je: a tárgy hó na pot kö ve tõ hó
15-éig.

6. Ki adott START-kár tyák, START PLUSZ kár tyák és 
START EXTRA kár tyák da rab szá ma (gön gyö lí tett ada -
tok):

Eb bõl START-kár tya ese tén: hány da rab kár tya ke rült
ki adás ra a fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ sze mé lyek
ré szé re, to váb bá

a) a tárgy hó nap utol só nap ján ér vé nyes START-kár -
tyák, START PLUSZ kár tyák és START EXTRA kár tyák
da rab szá ma

Eb bõl: mennyi a fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ
sze mé lyek ér vé nyes START-kár tyá i nak da rab szá ma, to -
váb bá

b) a tárgy hó nap utol só nap já ig le járt START-kár tyák,
START PLUSZ kár tyák és START EXTRA kár tyák da -
rab szá ma.

Eb bõl: hány da rab START-kár tya ke rült ki adás ra a fel -
sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ sze mé lyek ré szé re.

c) azon START EXTRA kár tyák da rab szá ma, ame lyek
a tárgy hó nap utol só nap já ig le jár tak, és ame lyek után
a Pftv. 8.  §-a sze rin ti fog lal koz ta tás ese tén já ru lék ked vez -
ményt vet tek igény be.

Adat szol gál ta tás ha tár ide je: a tárgy hó na pot kö ve tõ hó
15-éig.

7. A START PLUSZ és START EXTRA kár tyák kal
fog lal koz ta tot tak a kár tya ér vé nyes sé gi idõ tar ta mán be lül
a biz to sí tá si idõ szak ban töl tött na pok szá ma (gön gyö lí tett
ada tok).

Adat szol gál ta tás ha tár ide je: a tárgy hó na pot kö ve tõ má -
so dik hó 15-éig.

8. START-kár tyá val, START PLUSZ kár tyá val,
START EXTRA kár tyá val tör tént, bün te tõ el já rást maga
után vonó vissza élé sek szá ma, a vissza élés for má já nak rö -
vid le írá sa:

Adat szol gál ta tás: a tárgy hó na pot kö ve tõ má so dik hó
15-éig.

9. Az adat szol gál ta tást az ál la mi adó ha tó ság –
a 8. pont ban fog lalt ada tok ki vé te lé vel – elekt ro ni kus úton
tel je sí ti.

2. számú melléklet
a 8/2009. (IV. 11.) PM rendelethez

A ren de let 7.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az adat szol -
gál ta tást – kár tya tí pu son kén ti bon tás ban [eb ben az eset ben 
kü lön kár tya tí pus nak te kin ten dõ a Pftv. 8.  § (1) bekezdé -
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sében meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ, a ked vez -
mény ér vé nye sí té sé re szol gá ló START EXTRA kár tya],
sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don – a kö vet ke zõ
tar ta lom nak és ha tár idõk nek meg fele lõen kell tel je sí te ni:

1. a) Adott tárgy hó nap ban be nyúj tott, az adat szol gál ta -
tás to váb bí tá sá ig fel dol go zott, az Art. 31.  § (2) be kez dé se
sze rin ti havi be val lá sok ból nyer he tõ a Pftv. 7.  § (1)
b) pont ja sze rin ti – nul la szá za lé kos mér té kû ked vez mé -
nyes já ru lék szint hez tar to zó – ked vez mé nyes já ru lék alap
össze sí tett össze ge, a ked vez mény nél kül szá mí tott köz te -
her kö te le zett ség össze sí tett össze ge, a já ru lék ked vez -
mény figye lembevétele nél kül, il let ve a já ru lék ked vez -
mény figye lembe véte lével ki szá mí tott kö te le zett ség kü -
lön bö ze té nek össze sí tett össze ge, to váb bá a kü lön bö zet bõl 
a Nyug díj biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, az Egész -
ség biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, il let ve a Mun -
kaerõpiaci Ala pot meg il le tõ összeg (ide nem ért ve a téte -
les egész ség ügyi hoz zá já ru lás szá mí tott össze gét):
............. E Ft (vagy Ft).

1. b) Adott tárgy hó nap ban be nyúj tott, az adat szol gál ta -
tás to váb bí tá sá ig fel dol go zott, az Art. 31.  § (2) be kez dé se
sze rin ti havi be val lá sok ból nyer he tõ a Pftv. 8.  § (1) sze rin ti 
a fog lal koz ta tás éve sze rin ti bon tás ban meg ha tá ro zott
– nul la szá za lé kos mér té kû ked vez mé nyes já ru lék szint hez
tar to zó – ked vez mé nyes já ru lék alap össze sí tett össze ge,
a ked vez mény nél kül szá mí tott köz te her kö te le zett ség
össze sí tett össze ge, a já ru lék ked vez mény figye lem -
bevétele nél kül, il let ve a já ru lék ked vez mény figye lembe -
véte lével ki szá mí tott kö te le zett ség kü lön bö ze té nek össze -
sí tett össze ge [a fog lal koz ta tás má so dik évé ben a Pftv 7.  §
(1) b) pont ja sze rin ti já ru lék ked vez ményt kell figye lembe
ven ni, az zal, hogy kü lön so ron fel kell tün tet ni a Pftv. 8.  §
(3) be kez dés sze rin ti több let-já ru lék ked vez mény össze -
gét], to váb bá a kü lön bö zet bõl, va la mint a több let-já ru lék -
ked vez mény bõl a Nyug díj biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ
összeg, az Egész ség biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, il -
let ve a Mun ka erõ pi a ci Ala pot meg il le tõ összeg (ide nem
ért ve a té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás szá mí tott össze -
gét): ............. E Ft (vagy Ft).

2. Adott tárgy hó nap ban be nyúj tott, az adat szol gál ta tás
to váb bí tá sá ig fel dol go zott, az Art. 31.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti havi be val lá sok ból nyer he tõ – 15 szá za lé kos mér té kû
ked vez mé nyes já ru lék szint hez tar to zó – ked vez mé nyes já -
ru lék alap össze sí tett össze ge, a ked vez mény nél kül szá mí -
tott köz te her kö te le zett ség össze sí tett össze ge, a já ru lék -
ked vez mény figye lembevétele nél kül, il let ve a já ru lék ked -
vez mény figye lembe véte lével ki szá mí tott kö te le zett ség
kü lön bö ze té nek össze sí tett össze ge, to váb bá a kü lön bö -
zet bõl a Nyug díj biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, az
Egész ség biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, il let ve
a Mun ka erõ pi a ci Ala pot meg il le tõ összeg (ide nem ért ve
a té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás szá mí tott össze -
gét): ............................. E Ft (vagy Ft).

3. Adott tárgy hó nap ban be nyúj tott, az adat szol gál ta tás
to váb bí tá sá ig fel dol go zott, az Art. 31.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti havi be val lá sok ból nyer he tõ – 25 szá za lé kos mér té kû
ked vez mé nyes já ru lék szint hez tar to zó – ked vez mé nyes já -
ru lék alap össze sí tett össze ge, a ked vez mény nél kül szá mí -
tott köz te her kö te le zett ség össze sí tett össze ge, a já ru lék -
ked vez mény figye lembevétele nél kül, il let ve a já ru lék ked -
vez mény figye lembe véte lével ki szá mí tott kö te le zett ség
kü lön bö ze té nek össze sí tett össze ge, to váb bá a kü lön bö -
zet bõl a Nyug díj biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, az
Egész ség biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, il let ve
a Mun ka erõ pi a ci Ala pot meg il le tõ összeg (ide nem ért ve
a té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás szá mí tott össze -
gét): .............. E Ft (vagy Ft).

4. Adott tárgy hó nap ban be nyúj tott, az adat szol gál ta tás
to váb bí tá sá ig fel dol go zott, az Art. 31.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti havi be val lá sok ból nyer he tõ té te les egész ség ügyi
hoz zá já ru lás szá mí tott össze gé nek össze sí tett ér té -
ke: ........................... E Ft (vagy Ft). A Pftv. 8.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ
START EXTRA kár tya ese té ben az adat szol gál ta tás nak
a fog lal koz ta tás éve sze rin ti bon tás ban kell tar tal maz nia
a té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás szá mí tott össze gét.

5. Az adat szol gál ta tá sok ha tár ide je:

a) havi adat szol gál ta tás ese tén a tárgy hó nap ról az Art.
31.  § (2) be kez dé se sze rin ti be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt
hó na pot kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap ja,

b) hal mo zott ne gyed éves adat szol gál ta tás ese tén, mely
a tárgy ne gyed év ben meg kül dött havi adat szol gál ta tá sok
össze sí tett ér té két, és a fo lyó sí tás (pro jekt) in du lá sá tól kez -
dõ dõ en meg kül dött havi adat szol gál ta tá sok ban sze rep lõ
össze gek ku mu lált ér té két tar tal maz za, jo go sult sá gok sze -
rin ti bon tás ban, mely nek ha tár ide je meg egye zik a tárgy ne -
gyed év utol só hó nap já ban kül den dõ havi adat szol gál ta tás
idõ pont já val. Tárgy hó nap alatt min den eset ben a fog lal koz -
ta tó havi be val lá sa és ab ban tel je sí tett adat szol gál ta tá sa kez -
dõ és záró idõ pont ja kö zöt ti idõ tar ta mot kell ér te ni.

6. Az ál la mi adó ha tó ság az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz -
té si Alap ra, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós
Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek megállapítá -
sáról  szóló 1083/2006/EK ta ná csi ren de let, va la mint az
 Európai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ról  szóló
1080/2006/EK eu ró pai par la men ti és a ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
 szóló 1828/2006/EK (2006. de cem ber 8.) Bi zott sá gi ren -
de let XXIII. mel lék le té ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom ból 
az Eu ró pai Szo ci á lis Alap mû ve le te i ben részt ve võk ada tai
kö zül a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-éig a START
PLUSZ, ille tõ leg a START EXTRA kár tyá val – ezen be lül 
a Pftv. 8.  §-a (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek meg fe le lõ több let já ru lék ked vez mény igény be vé te lé -
vel – fog lal koz ta tott sze mé lyek szá má ról ne mek, START
EXTRA kár tyák kal fog lal koz ta tott sze mé lyek ese tén is ko -
lai vég zett ség sze rin ti bon tás ban, to váb bá ezen sze mé lyek
fi a tal (15–24 éves) és idõ sebb dol go zó (55–64 éves) cso -
por to sí tás ban ada tot szol gál tat az MPA ke ze lõ je ré szé re.
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7. Az ál la mi adó ha tó ság az e mel lék let 1–5. pont ja i ban
meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal és ha tár idõ re – a ren de let
2.  § (4) be kez dé se g) pont ja és (7) be kez dé se f) pont ja sze -
rin ti el len õr zés cél já ra – az össze sí tett ada to kat alá tá masz -
tó rész le tes ki mu ta tást (ana li ti kát) ké szít. A ki mu ta tás az
ada to kat a mun kál ta tó szék he lye sze rin ti re gi o ná lis bon -
tás ban (kü lön-kü lön a Kö zép-Ma gyar or szá gi ré gi ó ba tar -
to zó, ille tõ leg a Kö zép-Ma gyar or szá gi ré gi ón kí vü li szék -
hellyel ren del ke zõ mun kál ta tók sze rin ti cso por to sí tás ban)
kár tya tu laj do no son ként – sze mély azo no sí tás ra al kal mas
mó don – té te le sen tar tal maz za. A ki mu ta tás el ké szí té sé nek 
ha tár ide je meg egye zik az össze sí tett ada tok el ké szí té si ha -
tár ide jé vel. Az e pont sze rin ti ki mu ta tás más szerv ré szé re
nem ke rül át adás ra, an nak ada ta i ba azon ban tör vény vagy
uni ós jogi ak tus ál tal el len õr zés re fel ha tal ma zott szerv
vizs gá la ta ke re té ben az ál la mi adó ha tó ság nál be te kint het.

A szociális és munkaügyi miniszter
9/2009. (IV. 11.) SZMM

rendelete

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény 132.  § (2) be kez dés b), c), h) és
k) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a szo ci á lis
és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) és c) pont já ban
meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételérõl  szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet

módosítása

1.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok
igény be vé te lé rõl  szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let
(a továb biak ban: Ir.) 12.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A (2) be kez dés sze rin ti ér te sí tés hez mel lé kel ni kell
a meg ál la po dás ter ve ze tét, va la mint az in téz mény há zi -
rend jét.”

2.  §

Az Ir. 21.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A fo gya té kos sze mé lyek, il let ve a pszi chi át ri ai és
szen ve dély be te gek bent la ká sos in téz mé nyé be tör té nõ fel -

vé tel, va la mint a fo gya té kos sze mé lyek és a pszi chi át ri ai
be te gek nap pa li el lá tá sá nak igény be vé te le irán ti ké re lem -
hez mel lé kel ni kell az igény be vevõ szak or vo sá nak, ke ze -
lõ or vo sá nak szak vé le mé nyét.”

3.  §

Az Ir. 22/A.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A va gyo ni ér té kû jo gok be csült for gal mi ér té ké nek

meg ha tá ro zá sa kor az il le té kek rõl  szóló 1990. évi
XCIII. tör vénynek a va gyo ni ér té kû jo gok ér té ké re vo nat -
ko zó sza bá lya it kell al kal maz ni.”

4.  §

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

(2) Az Ir. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te
sze rint mó do sul.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl  szóló

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

5.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé -
nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 6.  §
(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A (6) be kez dés sze rin ti ve ze tõi meg bí zás sal, il let ve
ki ne ve zés sel ren del ke zõ sze mély a meg bí zást, ki ne ve zést
kö ve tõ két éven be lül kö te les – a sze mé lyes gon dos ko dást
vég zõ sze mé lyek to vább kép zé sé rõl és a szo ci á lis szak -
vizs gá ról  szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM ren de let 5.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel – a szo ci á -
lis szak vizs gát le ten ni. Ha a ve ze tõ a szo ci á lis szak vizs gát
ha tár idõ ben nem te szi le, a (6) be kez dés sze rin ti ve ze tõi
be osz tás ban a szo ci á lis szak vizs ga meg szer zé sé ig nem
fog lal koz tat ha tó.”

6.  §

Az R. 19.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) Az alap szol gál ta tá sok nyúj tá sát a fenn tar tó nem
szü ne tel tet he ti, a fo lya ma tos mû kö dés rõl tá vol lét ese tén a
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott mó -
don, a szol gál ta tást vég zõ sze mély nek a 3. szá mú mel lék -
let nek meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze méllyel tör -
ténõ he lyet te sí té se, il let ve má sik szo ci á lis szol gál ta tó val,
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in téz ménnyel, il let ve an nak fenn tar tó já val kö tött meg ál la -
po dás ré vén gon dos ko dik.”

7.  §

Az R. 28.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A csak jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ban
 részesülõk szá ma szol gál tat ón ként, in téz mé nyen ként,
 illetve az Szt. 65.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben
az el lá tot tak össze sí tett szá má nak figye lembe véte lével
nem ha lad hat ja meg a házi se gít ség nyúj tás ban ré sze sü lõ
sze mé lyek szá má nak há rom szo ro sát, az zal, hogy az arány
a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás el szá mo lá sa kor figye lembe 
ve he tõ napi át lag el lá tot ti lét szám ra vo nat ko zik. Ha a jel -
zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ban ré sze sü lõ el lá tott
házi se gít ség nyúj tást igé nyel, és a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott gon do zá si szük ség le te fenn áll, a ré szé re jel -
zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tást biz to sí tó kö te les a házi
se gít ség nyúj tást is nyúj ta ni, il let ve az Szt. 65.  § (1) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti eset ben meg szer vez ni.”

8.  §

Az R. 39/I.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„39/I.  § Kö zös sé gi gon do zó vagy kö zös sé gi ko or di ná tor 

mun ka kör ben al kal ma zott sze mély nek a fog lal koz ta tás
kez dõ idõ pont já tól ren del kez nie kell a Nem ze ti Szak kép -
zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet ál tal ki adott kö zös sé gi pszi -
chi át ri ai el lá tás sal kap cso la tos kép zés ta nú sít vá nyá val.
Fel men tés ad ha tó, amennyi ben a mun ka kört be töl ten dõ
sze mély a kép zés ben már hall ga tói jog vi szonnyal ren del -
ke zik és azt két éven be lül el vég zi. A kö zös sé gi pszi chi át -
ri ai el lá tás sal kap cso la tos kép zés re tör té nõ je lent ke zé se ket 
a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet hez kell
be nyúj ta ni.”

9.  §

Az R. 10. szá mú mel lék le te e ren de let 3. mel lék le te sze -
rint mó do sul.

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl
és vizsgakövetelményeirõl  szóló

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

10.  §

Az egyes szo ci á lis szol gál ta tá so kat vég zõk kép zé sé rõl
és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 81/2004. (IX. 18.)
ESZCSM ren de let (a továb biak ban: Vr.) 16.  §-a a követ -
kezõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Az or vos, il let ve a kli ni kai szak pszi cho ló gus ké pe -
sí tés sel ren del ke zõk ese té ben az (1) és (2) be kez dés sze -
rinti kép zé sek nél az el mé le ti ok ta tás 40 óra, a gya kor la ti
ok ta tás 10 óra.”

11.  §

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

(2) Az R. 39/I.  §-ának a kö zös sé gi gon do zó vagy kö zös -
sé gi ko or di ná tor mun ka kör ben al kal ma zott sze mé lyek
kép zé sé re vo nat ko zó – e ren de let tel meg ál la pí tott – mó do -
sí tá sát a mun ka kö rök nek e ren de let hatályba lépését kö ve tõ 
be töl té se ese tén kell al kal maz ni.

(3) A Vr. 16.  §-ának – e ren de let tel meg ál la pí tott –
(5) be kez dé se sze rin ti ren del ke zést az e ren de let hatályba -
lépésekor fo lya mat ban levõ kép zé sek ese té ben is al kal -
maz ni kell.

(4) Ha tá lyát vesz ti
a) az Ir.
aa) 13.  § (2) be kez dé se,
ab) 18.  §-a,
ac) 6. szá mú mel lék le te;
b) az R.
ba) 13.  § d) pont já ban a „bent la ká sos in téz mény ese -

tén” szö veg rész,
bb) 14.  §-át meg elõ zõ „Az in téz mé nyek mun ká já nak

se gí té se, az in téz mé nyek kö zöt ti szak mai ko or di ná ció sza -
bá lyai” al cím,

bc) 29.  §-át meg elõ zõ en a „4. Cím” szö veg rész,
bd) 29.  § (3) be kez dé sé nek má so dik és har ma dik mon -

da ta,
be) 114.  § (4) be kez dé se.

(5) Az
a) Ir.
aa) 22.  § (4) be kez dé sé ben a „7” szö veg rész he lyé be

a „8” szö veg,
ab) 9. és 10. szá mú mel lék le té ben az „igény lõ” szö veg -

ré szek he lyé be az „igény lõ/ab ban ré sze sü lõ” szö veg,
ac) 10. szá mú mel lék le té ben a „va gyon ér ték” szö veg -

rész he lyé be a „va gyon ér ték, is mé telt ki ál lí tás ese tén az
 ellátás igény lé se kor meg ál la pí tott va gyon ér ték” szö veg;

b) R.
ba) 3.  § (2) be kez dé sé ben a „há zi gon do zó, a sze mé lyi

se gí tõ” szö veg rész he lyé be a „sze mé lyes gon dos ko dást
vég zõ sze mély,” szö veg,

bb) 6.  § (11) be kez dé sé ben a „113/1992. (VII. 14.)
Korm. ren de let 1” szö veg rész he lyé be a „257/2000.
(XII. 26.) Korm. ren de let 2” szö veg,

bc) 21.  § (3) be kez dé sé ben a „ven dég lá tás és köz ét kez -
te tés ke re té ben tör té nõ élel mi szer-elõ ál lí tás és -for gal ma -
zás fel té te le i rõl  szóló 80/1999. (XII. 28.) GM–EüM–FVM 
együt tes ren de let (a továb biak ban: Ér.) 2. szá mú” szö veg -
rész he lyé be a „ven dég lá tó ter mé kek elõ ál lí tá sá nak fel -
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tételeirõl  szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM–EüM–FVM–
SZMM együt tes ren de let (a továb biak ban: Vr.)” szö veg,

bd) 23.  § (3) be kez dé sé ben az „az Ér. 2. szá mú” szö -
veg rész he lyé be az „a Vr.” szö veg,

be) 30.  §-át meg elõ zõ „Csa lád se gí tés” al cím he lyé be
a „4. Cím Csa lád se gí tés” szö veg,

bf) 45.  § (1) be kez dé sé ben a „la kó ott hon” szö veg rész
he lyé be a „re ha bi li tá ci ós célú la kó ott hon” szö veg,

bg) 2. szá mú mel lék le te I. Alap szol gál ta tá sok ré szé nek
3. pont já ban a „30 000 la ko son ként” szö veg rész he lyé be
a „30 000 la kos ra ve tít ve” szö veg,

bh) 7. szá mú mel lék le te Út mu ta tó a for gal mi nap ló fej -
lé cé nek ki töl té sé hez ré szé nek 2. pont já ban a „30-áig” szö -
veg rész he lyé be a „31-éig” szö veg, 7. pont já nak 7.2 al -
pont já ban a „kap cso la ti” szö veg rész he lyé be a „kap cso la ti
(7.2.1 csa lá don be lü li bán tal ma zás)” szö veg, 9. pont já ban
a „Csa lád tá mo ga tás” szö veg rész he lyé be a „Csa lád lá to ga -
tás” szö veg
lép.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

1. melléklet
a 9/2009. (IV. 11.) SZMM rendelethez

1. Az Ir. 1. szá mú mel lék le te A ré szé nek 2.6. la kó ott -
hon pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.6. la kó ott hon
   fo gya té kos sze mé lyek la kó ott ho na  
     ápo ló-gon do zó célú  
     re ha bi li tá ci ós célú  
   pszi chi át ri ai be te gek la kó ott ho na  
   szen ve dély be te gek la kó ott ho na ”

2. Az Ir. 1. szá mú mel lék le te C III. ré szé nek 6. pont -
jában a „Be csült for gal mi ér ték” szö veg rész he lyé be az
„In gat lan be csült for gal mi ér té ke” szö veg lép.

2. melléklet
a 9/2009. (IV. 11.) SZMM rendelethez

Az Ir. 2. szá mú mel lék le té nek 5. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„5. Szo ci á lis hely ze té re vo nat ko zó ada tok:
a) ré sze sült-e az igény be vé telt meg elõ zõ 6 hó na pon be lül:

aa) nap pa li el lá tás ban,
ab) ét kez te tés ben,
ac) házi se gít ség nyúj tás ban,
ad) jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ban,
ae) ott hon ápo lás ban,
af) tá mo ga tó szol gál ta tás ban,

ag) csa lád se gí tés ben,
ah) pszi chi át ri ai be te gek kö zös sé gi el lá tá sá ban,
ai) szen ve dély be te gek kö zös sé gi el lá tá sá ban,
aj) pénz be li vagy ter mé szet be ni szo ci á lis se gély -

ben,
ak) át me ne ti ott ho ni el he lye zés ben.”

3. melléklet
a 9/2009. (IV. 11.) SZMM rendelethez

Az R. 10. szá mú mel lék le té ben az „El lá tot tak szá ma
össze sen: ......” szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„El lá tot tak szá ma – pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek
el lá tá sa ki vé te lé vel – össze sen: ......

Pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek el lá tá sa ese tén az
Szt. 94/B., il let ve 94/D.  §-a sze rin ti meg ál la po dás sal ren -
del ke zõk szá ma össze sen: ......”

IX. Ha tá ro za tok Tára

Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság ha tá ro za tai

Az Országos Választási Bizottság
114/2009. (IV. 11.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. áp ri lis 9-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a P. P. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. már ci us 31-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy az or szág gyû lé si vá lasz tá so kon a
te rü le ti vá lasz tó ke rü le tek ben a lis tás kép vi se lõ ket úgy vá -
lasszuk meg, hogy össze sen há rom sza va za ti le he tõ sé gün -
ket tet szõ le ge sen fel hasz nál va, az in du ló pár tok lis tái kö -
zül ki vá lasz tott leg fel jebb há rom lis tát (akár egy lis tát
3 sza va zat tal is) tá mo gat has sunk?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A kez de mé nye zés a vá lasz tá si rend szer egy lé -
nye ges ele mét kí ván ja meg vál toz tat ni, amely szé le sebb
össze füg gé sei  miatt a vá lasz tó pol gá rok szá má ra ön ma gá -
ban nem ér tel mez he tõ. A vá lasz tá si rend szer lé nye ges ele -
mé nek meg vál toz ta tá sa az anya gi és el já rá si jog sza bá lyok
szo ros össze füg gé sei  miatt a vá lasz tó pol gár szá má ra elõ re
nem ki szá mít ha tó vál to zá so kat in du kál. Meg té vesz tõ le het 
az ál lam pol gár szá má ra az is, hogy a zá ró jel be fog lalt tag -
mon dat rej tett op ci ó kat tar tal maz. Mind ezek alap ján az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a kér dés
egy ér tel mû en nem vá la szol ha tó meg, így az alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nya nem hi te le sít he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
115/2009. (IV. 11.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. áp ri lis 9-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a dr. E. Cs.,
Sz. Zs. és Sz. B. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos 

nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2009. áp ri lis 1-jén alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés az 1978. évi
IV. tör vényt ak ként mó do sít sa, hogy ne le gyen bün tet he tõ
az a sze mély (il le tõ leg cse lek mény bün tet he tõ sé get ki zá ró
ok le gyen), aki sa ját, il le tõ leg má sok sze mé lyét, la ká sát,
tu laj do nát, tes ti ép sé gét, éle tét fe nye ge tõ, ve szé lyez te tõ
jog ta lan tá ma dást úgy há rít el vagy elõz meg, hogy a meg -
elõ zés hez, el há rí tás hoz szük sé ges mér té ket bár mi lyen
arány ban, bár mi lyen esz köz zel túl lé pi, még ak kor sem, ha
a tá ma dás meg elõ zé se, meg aka dá lyo zá sa, el há rí tá sa köz -
ben és an nak kö vet kez té ben a tá ma dó sú lyo san meg sé rül
vagy éle tét vesz ti?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény a jo gos vé de lem kö ré ben az ará nyos ság (a jog -
ta lan tá ma dás el há rí tá sá hoz szük sé ges cse lek mény) túl lé -
pé sét a 29.  § (2) be kez dé sé ben em lí ti, amely sze rint nem
bün tet he tõ az, aki az el há rí tás szük sé ges mér té két azért
lépi túl, mert azt ijedt ség bõl vagy ment he tõ fel in du lás ból
kép te len fel is mer ni. Nem ál la pít ha tó meg, hogy a si ke res
nép sza va zás a bün tet he tõ sé get ki zá ró okot mi lyen mér ték -
ben ter jesz te né ki, azaz mi lyen cse lek mé nyek el há rí tá sa
ese tén zár ha tó ki a bün te tés. Kü lö nö sen igaz ez a na gyon
ál ta lá nos „meg elõ zés hez” ki té tel ese tén, ami kor a je len
kez de mé nye zés ér tel mez he tõ úgy is, hogy a meg sem kez -
dett, sõt csak a vé del mi hely zet ben lévõ sze mély ál tal vé -
lel me zett el kö ve té si szán dék is meg ala poz élet ve szélyt
vagy ha lált oko zó „elõ ze tes el há rí tást”. Nem ér tel mez he tõ
to váb bá pon to san a „bár mi lyen arány ban”, „bár mi lyen
esz köz zel” meg fo gal ma zás sem.
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To váb bi egy ér tel mû sé gi prob lé ma a kér dés sel kap cso -
lat ban, hogy meg té vesz ti a vá lasz tó pol gá ro kat, mert a kér -
dés ön ma gán túl mu ta tó je len tõ ség gel bír, ugyan is tár gya
nem il leszt he tõ a bün te tõ jog je len le gi rend sze ré be, így an -
nak lé nye ges át ala kí tá sát ten né szük sé ges sé.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
kez de mé nye zés meg fo gal ma zá sa olyan szél sõ sé ges ér tel -
me zést is meg en ged, amely nek alap ján a jo gos vé de lem in -
téz mé nyé nek tar tal ma el len tét be ke rül ne a Ma gyar Köz tár -
sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
(a továb biak ban: Al kot mány) 54.  §-ában meg fo gal ma zott
élet hez és em be ri mél tó ság hoz való jog gal.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 54.  §-án, az Nsztv. 2.  §-án és
10.  §-ának b) és c) pont ja in, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
116/2009. (IV. 11.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. áp ri lis 9-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a H. Sz. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 2-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -

hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõi
tiszt ség össze fér he tet len le gyen a pol gár mes te ri és az ön -
kor mány za ti kép vi se lõi tiszt ség gel?”

Az OVB 36/2009. OVB szá mú ha tá ro za tá val a je len el -
já rás tár gyát ké pe zõ kez de mé nye zés sel azo nos tar tal mú
kér dést már hi te le sí tett: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or -
szág gyû lé si kép vi se lõi tiszt ség össze fér he tet len le gyen a
pol gár mes te ri tiszt ség gel?”. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság nak az alá írás gyûj tõ ív, il let ve a kér dés hi te le sí té sé -
vel kap cso la tos dön té se el len a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C tör vény (a továb biak ban Ve.) 130.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott tör vényes ha tár idõn be lül nem ér -
ke zett ki fo gás. E kér dés ben a kez de mé nye zõ nek 2009. jú -
ni us15-én jár le az alá írá sok össze gyûj té sé re ren del ke zés re 
álló, a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi 
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/E.  §-ában
meg ha tá ro zott, négy hó na pos ha tár idõ.

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 12.  §
c) pont ja sze rint, ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ívet hi te le sí tet te, ugyan azon tar tal mú kér dés -
ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ív újabb min ta pél dá -
nya az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló
ha tár idõ ered mény te len el tel té ig. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság az Nsztv. 12.  §-ában fog lal tak ra te kin tet tel a je -
len el já rás ban tár gyalt alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak
hi te le sí té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án,10.  §-ának b) pont ján és
12.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
117/2009. (IV. 11.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. áp ri lis 9-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a H. Sz. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 2-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk
ezen tiszt sé gük ben csak egy szer le gye nek új ra vá laszt ha -
tók?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 70.  § (1) be kez -
dé se ki mond ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó -
hellyel ren del ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt
az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán meg il le ti a vá -
lasz tás és a vá laszt ha tó ság joga. Ezen al kot má nyos alap jog 
– va gyis a vá lasz tás és a vá laszt ha tó ság – gya kor lá sá nak
ki zá ró ese te it az Al kot mány 70.  § (5) be kez dé se so rol ja fel. 
A je len el já rás tár gyát ké pe zõ kér dés ben tar tan dó ered mé -
nyes nép sza va zás ese tén az Al kot mány mó do sí tá sa vál na
szük sé ges sé, hi szen a kez de mé nye zés cél ja a passzív vá -
lasz tó jog, azaz a vá laszt ha tó ság kor lá to zá sa. Az Al kot -
mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB,
25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999.
(XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.)
AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin -
tet tel al kot mány mó do sí tás csak az Al kot mány ban elõ írt el -
já rá si rend ben [Alk. 24.  § (3) be kez dés] tör tén het; az Al -
kot mány mó do sí tá sá ra irá nyu ló kér dés ben vá lasz tó pol gá -
rok ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás nak nincs he lye.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 70.  §-ának (1) és (5) be kez -
dé sén, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1993. évi III. tör vény 2.  §-án és 10.  §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
118/2009. (IV. 11.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. áp ri lis 9-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a H. Sz. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 2-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a lo pás bûn tett nek mi nõ sül jön
te kin tet nél kül az el kö ve té si ér ték re és az el kö ve té si mód -
ra?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. Az ál lam pol gá rok tól azon ban nem el vár ha tó a
pon tos jogi ter mi no ló gia is me re te, a sza bály sér té si, vét sé -
gi, bûn tet ti alak za tok is me re te, ami szük sé ges ah hoz, hogy 
fel mér je a kér dés ben tar tott nép sza va zás kö vet kez té ben
be ál ló vál to zá so kat. To váb bá nem egy ér tel mû a jog al ko tó
szá má ra, hogy a kér dés ben tar tott ered mé nyes nép sza va -
zás kö vet kez mé nye ként elég-e a je len le gi bün te té si mér té -
kek kel bûn tet té nyil vá ní ta ni a lo pás tény ál lá sá nak va la -
mennyi for má ját, vagy – a kér dés ben meg nem ha tá ro zott
mér ték ben – a bün te té si té te le ket is meg kell vál toz tat nia.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának c) pont ján és 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog -
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or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
119/2009. (IV. 11.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. áp ri lis 9-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a H. Sz. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 2-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a Bûn te tõ Tör vény könyv ben a
ha tá ro zott ide ig tar tó sza bad ság vesz tés ál ta lá nos és az
egyes bûn cse lek mé nyek nél té te le sen meg ha tá ro zott leg rö -
vi debb és leg hosszabb tar ta ma, va la mint hal ma za ti és
össz bün te tés be fog lalt ma xi mu ma egy sé ge sen a je len le gi
két sze re sé re emel ked jen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. Nem te kint he tõ egy ér tel mû nek az a kez de mé -
nye zés, amely több kér dést tar tal maz, ame lyek rõl így a vá -

lasz tó pol gár nak nincs mód ja kü lön-kü lön vé le ményt nyil -
vá ní ta ni. A je len el já rás ban vizs gált kér dés ben több kér -
dés nek te kint he tõ a Bün te tõ Tör vény könyv ál ta lá nos ré -
szé ben meg ha tá ro zott bün te té si té te lek, va la mint az egyes
bûn cse lek mény re ki szab ha tó bün te té sek össze vo ná sa. Ez
ugyan is a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség ki zá rá sa mel lett a 
jog al ko tói egy ér tel mû sé get sem te szi le he tõ vé, hi szen az
egyes cse lek mé nyek egy be vo ná sa  miatt nem el dönt he tõ,
hogy az ered mé nyes nép sza va zást köve tõen az Or szág -
gyû lés nek van-e le he tõ sé ge egyes cse lek mé nyek dek ri mi -
na li zá lá sá ra, vagy va la mennyi bün te tõ jo gi tény ál lást meg
kell õriz ni a nép sza va zást kö ve tõ há rom évig a meg emelt
bün te té si té te lek kel.

Meg ál la pít ha tó to váb bá, hogy a bün te té si té te lek dup lá -
já ra eme lé se – amennyi ben a ma ha tá lyos bün te té si té te lek
az Al kot mány sze rint ará nyos nak mi nõ sül nek – el len té tes
az Al kot mány 54.  §-ának (2) be kez dé sé vel, amely sze rint
nem le het az ál lam pol gá ro kat arány ta lan, ez ál tal em ber te -
len bün te tés nek ki ten ni.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
120/2009. (IV. 11.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. áp ri lis 9-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a H. Sz. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 2-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az a köz igaz ga tá si szerv, amely
a szá má ra elõ írt és eset le ge sen meg hosszab bí tott ügy in té -
zé si ha tár idõn be lül ér de mi ha tá ro za tát nem hoz za meg, az 
ügy fél ré szé re a be fi ze tett el já rá si il le ték két sze re sé nek a
vissza fi ze té sé re, il le ték men tes el já rá sok ban az elsõ fokú
köz igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos té te lû el já rá si il le té ké nek
a meg fi ze té sé re le gyen kö te les?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. Nem te kint he tõ egy ér tel mû nek a kez de mé nye -
zés, mert a vá lasz tó pol gá rok nak meg té vesz tõ en azt su gall -
ja, hogy a köz igaz ga tá si szer vek ké se del me ese té re nincs
szank ció. Az Or szág gyû lés azon ban el fo gad ta a 2008. évi
CXI. tör vényt, amely a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vényt (a továb biak ban: Ket.) a kez de mé nye zés sel azo -
nos tar tal mú sza bállyal egé szí tet te ki. A Ket. 2009. ok tó -
ber 1-jé tõl ha tá lyos 33/A.  § (1) be kez dé se sze rint: „Ha a
ha tó ság a rá irány adó ügy in té zé si ha tár idõt az ügy fél nek és 
az el já rás egyéb részt ve võ jé nek fel nem ró ha tó ok ból túl lé -
pi, kö te les az ügy fél ál tal az el já rás le foly ta tá sá ért meg fi -
ze tett il le ték nek vagy díj nak meg fe le lõ össze get, ha pe dig
az ügy in té zés idõ tar ta ma meg ha lad ja az irány adó ügy in té -
zé si ha tár idõ két sze re sét, az el sõ fo kú el já rás meg in dí tá sá ra 
irá nyu ló ügy fél ál tal meg fi ze tett il le ték nek vagy díj nak
meg fe le lõ összeg két sze re sét az ügy fél ré szé re vissza fi zet -
ni”. A (2) be kez dés ér tel mé ben ha ügy fél nem kö te le zett
vagy csak rész ben kö te le zett díj fi ze tés re, az össze get az
ügy fél ál tal meg nem fi ze tett rész ará nyá ban a köz pon ti
költ ség ve tés ré szé re kell meg fi zet ni.

Nem egy ér tel mû to váb bá a kér dés je len for má já ban a
jog al ko tó szá má ra sem, mert nem de rül, ki, hogy az il le ték
mel lett a díj fi ze tés re kö te le zett ügy fe lek el já rá sa i ban ér vé -
nye sül ne-e a vissza fi ze té si kö te le zett ség.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
121/2009. (IV. 11.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. áp ri lis 9-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pont já ban
fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a B. Cs. ma gán sze mély ál tal
be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 2-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
sze re pelt:

,,– Kez de mé nyez zük, hogy a Zöld Párt PROFETA
prog ram ja (Prog resszív, Fe le lõs Tár sa dal mi prog ram) le -
gyen a ma gyar kor mány po li ti ka-gaz da sá gi prog ram ja.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) Al kot mány
19.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben a Par la ment dönt a Kor -
mány prog ram já ról. Ez a sza bály azon ban nem je len ti azt,
hogy az Or szág gyû lés nek ha tás kö ri jo go sít vá nya len ne a
prog ram el fo ga dá sán túl an nak meg al ko tá sá ra is, hi szen
en nek ele mei az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé se alap ján a
Kor mány ha tás kö ré be tar toz nak. Mind ezek alap ján az Al -
kot mány mó do sí tá sát igé nyel né, hogy az Or szág gyû lés a
ha tás kö ré be nem tar to zó kér dést meg tár gyal has sa.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy a kez de mé nye zés utol só tag mon da tá nak „po li ti -
ka-gaz da sá gi prog ram ja” for du la ta nyelv ta ni lag értel -
metlen.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 19.  §-ának (3) be kez dé sén, a
28/D.  §-án és 35.  §-ának (1) be kez dé sén, az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény 2.  §-án, 17.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá -
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jékoztatás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén és 131.  §-án
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
122/2009. (IV. 11.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. áp ri lis 9-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pont já ban
fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a B. Cs. ma gán sze mély ál tal
be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 2-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
sze re pelt:

,,– Kez de mé nyez zük, hogy a Zöld Párt PROFETA
prog ram ja (Prog resszív, Fe le lõs Tár sa dal mi prog ram) le -
gyen Ma gyar or szág Al kot má nyá nak az alap ja.”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
17.  §-a sze rint a népi kez de mé nye zés nek pon to san és egy -
ér tel mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér -
dést. A népi kez de mé nye zés meg fo gal ma zá sa nem egy ér -
tel mû, mert nem de rül ki be lõ le, hogy az Or szág gyû lés nek
a párt prog ram já ról kel le ne-e tár gyal nia, vagy ar ról a kí -
ván sá gá ról, hogy a prog ram le gyen az Al kot mány alap ja.
Az sem nyil ván va ló to váb bá, hogy mit ért a kez de mé nye zõ 
az Al kot mány „alap ján”.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 17.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
123/2009. (IV. 11.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. áp ri lis 9-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pont já ban
fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a B. Cs. ma gán sze mély ál tal
be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 2-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
sze re pelt:

,,– Kez de mé nyez zük, hogy a Par la ment tûz ze na pi rend -
jé re a Zöld Párt PROFETA prog ram já nak (Prog resszív,
Fe le lõs Tár sa dal mi prog ram) meg vi ta tá sát a tár sa dal mi,
a gaz da sá gi és az öko ló gi ai vál ság meg ol dá sá nak ér de ké -
ben.”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
17.  §-a sze rint a népi kez de mé nye zés nek pon to san és egy -
ér tel mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér -
dést. A népi kez de mé nye zés meg fo gal ma zá sa nem egy ér -
tel mû, mert nem de rül ki be lõ le, hogy az Or szág gyû lés nek
a párt prog ram já ról kel le ne-e tár gyal nia, vagy ar ról hogy a
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kez de mé nye zés ben fog lal tak nak meg fele lõen vi tas sa-e
meg a prog ra mot a „tár sa dal mi, gaz da sá gi és öko ló gi ai
vál ság meg ol dá sá nak ér de ké ben”. Meg ál la pít ha tó to váb -
bá, hogy a kez de mé nye zés a vá lasz tó pol gá rok szá má ra
sem egy ér tel mû, amennyi ben a kér dé ses prog ra mot nem
is me rik.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 17.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
124/2009. (IV. 11.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. áp ri lis 9-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pont já ban
fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a B.-né M. J. ma gán sze mély
ál tal be nyúj tott kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 3-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ ív fej ré szén a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,Népi kez de mé nye zés Nép sza va zás ról 1. Egyet ér tek az
Elõ re ho zott vá lasz tá sok kal”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de -
let (a továb biak ban: Ren de let) mel lék le te ha tá roz za meg.
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be nyúj -

tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban meg -
ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ve.-ben meg ha tá ro -
zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott min -
tá nak. Fél re ve ze tõ a kez de mé nye zés ab ban a te kin tet ben,
hogy or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re vagy népi kez de -
mé nye zés tá mo ga tá sá ra irá nyul. Hi ány zik, il let ve nem
pon tos az alá írás gyûj tõ ív több ro va ta, nem sze re pel raj ta a
fel hí vás, amely sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye -
zést csak egy alá írás sal tá mo gat hat ja, to váb bá „az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa” szö veg rész, va la mint nem a Ren de -
let ben meg ha tá ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va -
tok fej lé ce.

II.

A ha tá ro zat a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé sén, a
11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de le ten, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
125/2009. (IV. 11.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. áp ri lis 9-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pont já ban
fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a B.-né M. J. ma gán sze mély
ál tal be nyúj tott kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 3-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ ív fej ré szén a kö -
vet ke zõ sze re pelt:
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,,Népi kez de mé nye zés Nép sza va zás ról 2. egyet ér tek az -
zal hogy, az or szág gyû lé si kép vi se lõk lét szá ma ne ha lad ja
meg a 100 fõt”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de -
let (a továb biak ban: Ren de let) mel lék le te ha tá roz za meg.
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be nyúj -
tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban meg -
ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ve.-ben meg ha tá ro -
zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott min -
tá nak. Fél re ve ze tõ a kez de mé nye zés ab ban a te kin tet ben,
hogy or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re vagy népi kez de -
mé nye zés tá mo ga tá sá ra irá nyul. Hi ány zik, il let ve nem
pon tos az alá írás gyûj tõ ív több ro va ta, nem sze re pel raj ta a
fel hí vás, amely sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye -
zést csak egy alá írás sal tá mo gat hat ja, to váb bá „az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa” szö veg rész, va la mint nem a Ren de -
let ben meg ha tá ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va -
tok fej lé ce.

II.

A ha tá ro zat a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé sén, a
11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de le ten, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
126/2009. (IV. 11.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. áp ri lis 9-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pont já ban
fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a B.-né M. J. ma gán sze mély
ál tal be nyúj tott kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 3-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ ív fej ré szén a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,Népi kez de mé nye zés Nép sza va zás ról 3. Egyet ér tek az -
zal hogy, az or szág gyû lé si kép vi se lõk költ ség té rí té sét tö -
röl jék el, a köz tiszt vi se lõi Tv. alap ján kap ják bé re zé sü ket”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de -
let (a továb biak ban: Ren de let) mel lék le te ha tá roz za meg.
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be nyúj -
tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban meg -
ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ve.-ben meg ha tá ro -
zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott min -
tá nak. Fél re ve ze tõ a kez de mé nye zés ab ban a te kin tet ben,
hogy or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re vagy népi kez de -
mé nye zés tá mo ga tá sá ra irá nyul. Hi ány zik, il let ve nem
pon tos az alá írás gyûj tõ ív több ro va ta, nem sze re pel raj ta a
fel hí vás, amely sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye -
zést csak egy alá írás sal tá mo gat hat ja, to váb bá „az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa” szö veg rész, va la mint nem a Ren de -
let ben meg ha tá ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va -
tok fej lé ce.

II.

A ha tá ro zat a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé sén, a
11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de le ten, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

14372 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/49. szám



2009/49. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 14373

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

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 �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

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 �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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