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II. Törvények
2009. évi XXVIII.
törvény
egyes agrártárgyú törvények módosításáról*
Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény
módosítása
1. § (1) Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 8. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § meglevõ szövegének
megjelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) A külön jogszabályban meghatározott állatokat
a levágás során az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, illetve a külön jogszabályban meghatározott módon és feltételek szerint minõsíteni kell.”
(2) Az Átv. 16. §-ának a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A tenyésztési hatóság az állattenyésztés szervezési feladatainak keretében]
„a) országos állattenyésztési adatbankot hoz létre és
tart fenn – a 8. §, a 9. §, a 18. § (5) bekezdése és a 30. §
(4) bekezdése alapján – és ellátja az adatok tárolását, feldolgozását;”
(3) Az Átv. 17. §-ának h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A tenyésztési hatóság az állattenyésztés hatósági feladatainak keretében]
„h) nyilvántartást vezet a 18. § (5) bekezdésében meghatározott körben;”
(4) Az Átv. 18. §-a a következõ (5)–(8) bekezdésekkel
egészül ki:
„(5) A tenyésztési hatóság hatósági feladatainak ellátása
érdekében külön jogszabályban meghatározottak szerint
nyilvántartást vezet
a) a mesterséges termékenyítõ állomásokról, embrióátültetõ állomásokról, spermatároló központokról;
b) az inszeminátorokról, embrióátültetõkrõl;
c) az állattartókról, tenyészetekrõl, tartási helyekrõl;
d) az egyedi azonosítású állatokról, törzsállományokról;
e) az engedélyezett baromfikeltetõ állomásokról, halkeltetõ állomásokról, a méhanyanevelõ telepekrõl;
f) a megbízott teljesítményvizsgálati szervezetekrõl és
telephelyekrõl, teljesítményvizsgálati bizonyítvánnyal
rendelkezõ szakemberekrõl;
g) az elismert tenyésztõszervezetekrõl és tenyésztésvezetõkrõl, valamint állatfajtákról, hibridekrõl és keresztezési programokról;
* A törvényt az Országgyûlés a 2009. április 20-i ülésnapján fogadta el.
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h) a vágóhídi minõsítõ helyekrõl, minõsítõ szervezetekrõl, vágóállat-minõsítõkrõl, minõsítéshez szükséges
bélyegzõkrõl, mûszerekrõl, a vágóállat-minõsítési adatokról;
i) az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási
rendszerében igényelhetõ füljelzõkrõl.
(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) természetes személy esetén a nevet, születési nevet,
születési helyet, születési idõt, anyja nevét, állampolgárságot, lakhelyet, telephelyet, elérhetõséget (telefonszám,
faxszám, e-mail cím, levelezési cím), számlázási nevet,
számlázási címet;
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet esetén a cégnevet, adószámot, székhelyet, telephelyet, elérhetõséget (telefonszám,
faxszám, e-mail cím, levelezési cím).
(7) A tenyésztési hatóság az általa nyilvántartott adatokból adatbázist hoz létre.
(8) A tenyésztési hatóság közigazgatási eljárásban országos illetékességgel hozott döntése ellen közigazgatási
eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.”
(5) Az Átv. A tenyésztési hatóság feladatai alcím alatt
a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § A törzskönyv, illetve az annak alapján kiállított származási igazolás a tenyészállat tenyésztõjére, illetve tulajdonosára vonatkozóan tartalmazza
a) természetes személy esetében a nevet, lakhelyet;
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet esetén a cégnevet, székhelyet.”
(6) Az Átv. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„33. § (1) Mesterséges termékenyítési szolgáltatást
nyújtó inszeminátori, embrióátültetõi tevékenységet az
a szakember végezhet, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) Aki az (1) bekezdés szerinti tevékenységet kíván
folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a tenyésztési
hatóságnak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni
a bejelentõ természetes személyazonosító adatait.”
(7) Az Átv. 47/A. §-a a következõ 33. ponttal egészül ki:
[Ez a törvény]
„33. a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek”
[való megfelelést szolgálja.]
(8) Az Átv. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„49. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) rendeletben szabályozza
1. a tenyészállat- és szaporítóanyag-használat, -felajánlás és -értékesítés feltételeit;

2009/63. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

2. a teljesítményvizsgálatok, tenyészértékbecslés rendjét;
3. a tenyészállatok teljesítményeinek adatgyûjtési
módját, rendjét;
4. a kisállatfajok e törvénnyel érintett meghatározott
körét;
5. az apaállat-ellátás módját, feltételét és költség-hozzájárulásának módját;
6. a védett õshonos fajták genetikai fenntartásának és
támogatásának rendjét;
7. az állattartók, a tenyészetek és a tartási helyek nyilvántartásának rendjét;
8. a fajta és tenyésztõ szervezeti elismerésnek, az elismerés felfüggesztésének és visszavonásának szabályait;
9. az állatok egységes nyilvántartási és azonosítási
rendjét;
10. a mesterséges termékenyítõállomás, spermatároló
központ, embrióátültetõ állomás, baromfi- és halkeltetõ állomás, méhanyanevelõ telep engedélyezésével, üzemeltetésével kapcsolatos részletes szabályokat;
11. a mûvi szaporító tevékenységgel összefüggõ részletes szabályokat;
12. a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalának és
kivitelének elõírásait;
13. a törzskönyv vezetésének és a származás igazolás
kiállításának szabályait;
14. a szakképesítéshez kötött tevékenységeket;
15. az állattenyésztési bírság befizetésének és felhasználásának módját;
16. az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésével kapcsolatos eljárási szabályokat, az igazgatási szolgáltatási díjfizetés ellenében végzett feladatokat, valamint az igazgatási
szolgáltatási díjak felhasználásának szabályait;
17. a vágás utáni minõsítési kötelezettség alá esõ állatok körét, a minõsítés rendjét és ezen állatok kereskedelmi
jelölésének szabályait;
18. a mesterséges termékenyítési szolgáltatást nyújtó
inszeminátori, embrióátültetõi tevékenység folytatásának
részletes feltételeit, a tevékenység bejelentésének és az inszeminátorok, embrióátültetõk nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes
eljárási szabályokat, továbbá az inszeminátori, embrióátültetõi tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén
alkalmazandó jogkövetkezményeket;
b) a természetvédelemért felelõs miniszterrel együttes
rendeletben szabályozza a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták körét, valamint a kijelölésük rendjét;
c) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
rendeletben szabályozza az e törvény hatálya alá tartozó
eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékét.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a tenyésztési
hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.”
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A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
módosítása
2. § (1) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
3. §-ának j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„j) a gazdálkodó család tagjai: a családi gazdálkodó,
annak házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, unokája,
valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett
nagykorú gyermeke, szülõje, nagyszülõje; gyermeken az
örökbe fogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket is érteni
kell;”
(2) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép, egyidejûleg a meglevõ (2) bekezdés megjelölése
(3) bekezdésre változik:
„(2) A földhasználót a más használatában levõ ingatlanon öntözési telki szolgalom illeti meg, amennyiben mezõgazdasági tevékenysége folytatásához szükséges öntözés érdekében a víz odajuttatását, szétosztását, illetve annak elvezetését másként nem, vagy csak aránytalanul nagy
nehézséggel vagy költséggel lehetne biztosítani. A telki
szolgalom gyakorlása során a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosának érdekeit kímélve kell eljárni, a szolgalommal terhelt ingatlant csak a szükséges mértékben, az
akadályoztatás (korlátozás) mértékének megfelelõ kártalanítás mellett lehet igénybe venni. Megszûnik a szolgalom,
ha az annak alapítására vonatkozó feltételek is megszûntek.”
(3) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
25/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a földhasználat olyan szerzõdés alapján keletkezett, amelyet jogszabály alapján kötelezõ írásba foglalni,
a (2) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a földhasználat ingatlanügyi hatósághoz való
bejelentéséhez elegendõ a szerzõdés egy eredeti példányát
vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát benyújtani.”
(4) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
25/D. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a meglevõ (3) bekezdés megjelölése (4) bekezdésre
változik:
„(3) Mentes az eljárás az igazgatási szolgáltatási díj- és
illetékfizetési kötelezettség alól, ha a kérelem kizárólag az
érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartási adatai megváltozásának a földhasználati nyilvántartásba történõ bejegyzésére vonatkozik.”

A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény
módosítása
3. § (1) A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény
17. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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[A hegybíró]
„f) vezeti az ültetvénykatasztert, valamint a telepítések,
kivágások nyilvántartását, és rendszeresen ellenõrzi az
ültetvénykataszterben nyilvántartott területek állapotát,
a nyilvántartott adatok valóságtartalmát,”
(2) A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény
52. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) A hegyközségi szervezet – tagjainak szolgáltatásokkal való ellátása céljából vagy más, gazdasági tevékenységet is igénylõ feladata ellátása érdekében – nonprofit gazdasági társaságot alapíthat.”

A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint
a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása
4. § (1) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A törvény hatálya nem terjed ki a természetes élõ
környezetben vadon élõ, nem vadászható állatfajra, valamint arra a vadra, amelyet állatkertben tartanak bekerített
helyen.”
(2) A Vtv. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A vadászterületen elejtett, elfogott vad (ideértve
annak trófeáját is), a hullatott agancs, a szárnyas vad jogszerûen gyûjtött tojása, az elhullott vad teteme a jogosult
tulajdonába kerül. A más vadászterületrõl átváltott sebzett
vad – a vadászatra jogosult hozzájárulásával – a sebzés helye szerinti jogosult tulajdonába kerül, ha – a vadászatra
jogosult hozzájárulásával – utánkeresés során ejtik el vagy
elhullottan fellelik.”
(3) A Vtv. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A vadaskertben, a vadasparkban, illetve vadászterületen létesített vadfarmon jogszerûen tartott vad – a vadaspark, illetve a vadfarm fenntartójával kötött eltérõ megállapodás hiányában – a jogosult tulajdonában van. A nem
vadászterületen létesített vadfarmon jogszerûen tartott vad
– eltérõ megállapodás hiányában – a vadfarm fenntartójának tulajdonában van.”
(4) A Vtv. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A földtulajdonosok vadászati közössége a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával kapcsolatos ügyek
intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, továbbá önállóan perelhet és perelhetõ. A tulajdonosok (1) bekezdés szerint megválasztott és a vadászati
hatóságnál nyilvántartásba vett – hatósági igazolással rendelkezõ – képviselõje külön meghatalmazás nélkül a vadászati közösség ügyeiben eljárva a vadászati közösség nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat,
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képviseli a vadászati közösséget a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggõ hatósági, illetve bírósági eljárásban és más szervek elõtt, valamint harmadik személyekkel szemben. A képviselet megszûnése esetén a tulajdonosok a 14. §-ban foglalt eljárás szerint kötelesek hatvan napon belül új képviselõt választani.”
(5) A Vtv. 12. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a földtulajdonosok vadászati hatóságnál nyilvántartásba vett képviselõje is összehívhatja a földtulajdonosok gyûlését.
(5) A vadászterület határának megállapítására irányuló
– ide nem értve vadászterület szétválasztására vagy vadászterületek egyesítésére, továbbá szomszédos vadászterületek közös határának egyezséggel történõ módosítására
vonatkozó – földtulajdonosi gyûlés legkorábban a vadgazdálkodási üzemterv érvényességének lejártát megelõzõ
egy évvel, legkésõbb a vadgazdálkodási üzemterv érvényességének lejártát megelõzõ hatvan nappal hívható
össze.”
(6) A Vtv. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Egy haszonbérlõ – az (1) bekezdés c) pontja szerinti haszonbérlõ kivételével – legfeljebb egy vadászterület
vadászati jogára köthet érvényesen haszonbérleti szerzõdést.”
(7) A Vtv. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vadászterület határának megállapítása – ide nem
értve a vadászterület szétválasztására, a vadászterületek
egyesítésére és a szomszédos vadászterületek közös határának egyezséggel történõ módosítására vonatkozó döntést – a vadgazdálkodási üzemterv idõtartamára szól, és
ezen idõtartam alatt köti a mindenkori földtulajdonosokat.”
(8) A Vtv. 22. §-ának (1) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A vadaskert a vadászterület gímszarvas, dámszarvas, õz, muflon, valamint vaddisznó vadászati célú tartására, illetve tenyésztésére – kerítéssel bekerített – része. Vadaskertbe csak szabad vadászterületrõl befogott, illetve
másik vadaskertbõl származó vad helyezhetõ ki. Vaddisznó vadaskertbe, a vadászati hatóság külön engedélye alapján vadasparkból vagy vadfarmról is kihelyezhetõ,
amennyiben a vaddisznó egyedek fenotípusos és genotípusos megjelenése a faj jellemzõit hordozzák. A vadaskertbe
történõ kihelyezést megelõzõen a vaddisznó egyedeket
– a külön jogszabályban meghatározott módon – egyedi
azonosításra alkalmas füljelzõvel kell ellátni.”
(9) A Vtv. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § A vadaskert kerítésének fenntartásakor folyamatosan biztosítani kell, hogy a kerítéssel elzárt területrõl az
engedélyben meghatározott vad ne törhessen ki, illetve
hogy oda természetes úton ne jusson be. E feltételek telje-
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sítésének felróható okból való elmulasztása a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minõsül.”
(10) A Vtv. a következõ 25/A. §-sal és az azt megelõzõ
alcímmel egészül ki:
„Vadfarm létesítése
25/A. § (1) A vadfarm vadászterületen vagy vadászterületnek nem minõsülõ földterületen vad élelmiszer elõállítása céljából történõ tartására szolgáló létesítmény.
(2) Vadfarm létesítését a vadászati hatóság engedélyezi.
Nem létesíthetõ vadfarm védett természeti területen. Vadfarm létesítése és mûködtetése során a 22. § (4)–(5) bekezdésében, a 23. §-ban, valamint a 24. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.
(3) Vadfarmon vadászni tilos.”
(11) A Vtv. 28. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a törvény másként nem rendelkezik, tilos
a) a madárfajok fészkének és fészkelésének zavarása,
megrongálása vagy elpusztítása,
b) a vadászható madárfajok tojásainak természetbõl
való gyûjtése, valamint az így gyûjtött tojások birtoklása
még üres állapotban is,
c) az emlõsök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek
füstképzéssel történõ zavarása, illetve elgázosítása.
(5) Nem minõsül a (4) bekezdés b) pontja szerinti gyûjtésnek a vadászatra jogosult által fészekmentés céljából
végzett vadvédelmi tevékenység.
(6) A vadászati hatóság a külön jogszabályban meghatározott, az Európai Unió jogi aktusa által védelemben részesített vadászható vadfajnak (a továbbiakban: közösségi
jelentõségû vadászható vadfaj) nem minõsülõ vadászható
vadfaj vonatkozásában a (4) bekezdés c) pontjában szereplõ tevékenységet a 38/A. § (1) bekezdésének a)–g) pontjában felsorolt feltételeken kívül állat-egészségügyi, vadvédelmi, illetve állományszabályozási okból engedélyezheti.”
(12) A Vtv. 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A vadászati hatóság – közösségi jelentõségû vadászható vadfaj vonatkozásában a 38/A. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint, más vadfaj vonatkozásában állat-egészségügyi, vadvédelmi, illetve állományszabályozási okból is – a mérgezõ hatású anyagok használatára vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével engedélyezheti szelektív méreg alkalmazását.”
(13) A Vtv. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„32. § (1) Mesterséges apróvad-tenyésztési tevékenység folytatásához, vad zárttéri tartásához, vad vadászterületek közötti szállításához, valamint vad vadászterületre
történõ kiengedéséhez a vadászati hatóság engedélye
szükséges.
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(2) A mesterséges vadtenyésztési tevékenység engedély
nélküli folytatása, továbbá a vad engedély nélküli vagy az
engedélyben foglaltaktól eltérõ zárttéri tartása, vad vadászterületek közötti engedély nélküli szállítása, vad vadászterületre engedély nélküli kihelyezése a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minõsül.
(3) Apróvadtenyésztõ telepet létesíteni, továbbá a tenyésztett apróvadat vadászterületre kiengedni csak az állategészségügyre vonatkozó szabályok szerint lehet.
(4) Nagyvadat zárt térben – az állatkertben történõ tartás
kivételével – csak vadaskertben, vadasparkban, valamint
vadfarmon lehet tartani.”
(14) A Vtv. 37. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § meglevõ rendelkezésének megjelölése
(1) bekezdésre változik:
„(2) A külön jogszabály szerint meghatározott vizes területeken és azok védõsávjában az ólomsörét használata
vízivadvadászat során tilos. Amennyiben védõsáv nem kerül kijelölésre, a vizes terület határterületén a vadászat oly
módon folytatható, hogy a tilalommal érintett területre
a kilõtt ólomsörét ne hulljon vissza.”
(15) A Vtv. 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép, egyidejûleg a ,,Vadászati idény és vadászati tilalmi
idõ” alcím alatt a következõ 38/A. §-sal egészül ki:
„38. § (1) A vadászati év az év március hónap elsõ napján kezdõdik és a következõ év február hónap utolsó napjáig tart. A vadászati idény az a naptári idõszak, amely
a vadászati éven belül kijelöli az egyes vadfajok vadászatának idejét (a továbbiakban: vadászati idény). A vadászati
idényt a miniszter a természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg.
(2) A vadászati idényen kívüli idõszak (a továbbiakban:
vadászati tilalmi idõ) alatt – a (3) bekezdés b) pontjában
foglalt esetek kivételével – a vadfajt kímélni kell. Azt
a vadfajt, amelyre a miniszter vadászati idényt nem állapít
meg, a vadászati éven belül kímélni kell.
(3) A vadászati hatóság – közösségi jelentõségû vadászható vadfaj vonatkozásában a 38/A. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint –
a) vad-, illetve állományvédelmi okból a vadászati idényen belül meghatározott vadászterületeken korlátozhatja
vagy megtilthatja egy vagy több vadfaj vadászatát;
b) meghatározott vadfaj túlszaporodása esetén vadászati tilalmi idõben vadászatot engedélyezhet vagy vadászatra kötelezheti a vadászatra jogosultat.
(4) A vadászható madárfajok egyedeire, a fészekrakás
és fiókanevelés idõszakában, illetve a szaporodási idõszakban – vonuló fajok esetében a fiókanevelési területükre történõ visszatérésük során is – tilos vadászni.
38/A. § (1) Amennyiben nincs más kielégítõ megoldás
és az érintett vadászható vadfajok állományának a (6) bekezdésben meghatározott kedvezõ védelmi helyzete nem
sérül, közösségi jelentõségû vadászható vadfaj vonatkozásában a vadászati hatóság a szükséges mértékben és módon a 28. § (4) bekezdésében, a 30. § (2) bekezdésében,
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a 38. § (3) bekezdésében és a 39. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységeket a következõ – madárfaj esetében csak
az a)–f) pontban szereplõ – okból engedélyezheti, illetve
rendelheti el:
a) közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból,
b) a légi közlekedés biztonsága érdekében,
c) a növényi kultúrák, a termés, az állatállomány, az erdõk, a halállományok, a vizek súlyos károsodásának megelõzése érdekében,
d) kutatás és oktatás, állományfeljavítás, visszatelepítés és az ezekhez szükséges tenyésztés céljából,
e) egyes vadászható madárfajok – az érintett állomány
nagyságához mérten – kisszámú szelektív befogásának,
tartásának, illetve hasznosításának érdekében,
f) a vadon élõ állatok és növények, valamint a természetes élõhelyek védelme érdekében, vagy
g) más kiemelkedõen fontos társadalmi, gazdasági közérdek, valamint a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági döntésben meg
kell határozni:
a) a vadfajt és az egyedek számát,
b) a befogás vagy elejtés módját, eszközeit,
c) azt a területet, amelyen a tevékenység gyakorolható,
d) a tevékenység idõtartamát, és
e) a tevékenység vadászati hatóság általi ellenõrzésének módját.
(3) A vadászati hatóság az engedélyes (kötelezett) részére a tevékenység végrehajtásáról jelentéstételi kötelezettséget ír elõ.
(4) A vadászati hatóság az (1) bekezdés alapján végzett
tevékenység lefolyásáról és eredményérõl
a) a vadászható madárfajok esetében évente;
b) az a) pont alá nem tartozó többi közösségi jelentõségû vadászható vadfaj esetében kétévente a miniszter által
átadott adatok alapján a természetvédelemért felelõs miniszter útján
jelentést küld az Európai Bizottság részére.
(5) E § alkalmazásában kedvezõ védelmi helyzet olyan
helyzet, amelyben a populációdinamikai adatainak figyelembevételével a faj képes önmagát élõhelyének életképes
részeként hosszú távon fenntartani és a faj természetes elterjedési területe nem csökken, valamint valószínûsíthetõen nem is fog csökkenni, továbbá jelenleg és
valószínûsíthetõen a jövõben is megfelelõ kiterjedésû élõhely áll rendelkezésére ahhoz, hogy a faj állományának
hosszú távú fennmaradása biztosított legyen.”
(16) A Vtv. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vadászati kíméleti területen a tilalom feloldásáig
tilos vadászni. Közösségi jelentõségû vadászható vadfaj
vonatkozásában a 38/A. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak
szerint, más vadfaj esetében ha a vadkár másként nem hárítható el, a vadászati hatóság a vadászati kíméleti területen is engedélyezheti a vadászatot.”
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(17) A Vtv. 65. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § jelenlegi (3)–(5) bekezdésének megjelölése (4)–(6) bekezdésre változik:
„(3) Az engedélynek az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti visszavonására irányuló eljáráshoz a döntést hozó
szerv közli a vadászati hatósággal az érintett személy nevét, címét, születési helyét, idejét, továbbá az (1) bekezdés
a) pontja szerinti esetben a lõfegyverekrõl és a lõszerekrõl
szóló törvényben meghatározott hatósági engedély visszavonásának idõpontját és a lõfegyver azonosító adatait, az
(1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felelõsség megállapításának idõpontját és okát. A vadászati hatóság az eljárásához nem szükséges adatokat haladéktalanul törli.”
(18) A Vtv. 81. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép
és a Vtv. az „A kár megállapítása” alcím alatt a következõ
81/A. §-sal egészül ki:
„81. § (1) Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kár)
megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétõl – folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtõl – számított harminc napon belül kell közölni a kárért felelõs személlyel.
(2) Ha a károsult és a kárért felelõs személy között az
(1) bekezdés szerinti közléstõl számított 8 napon belül
nem jön létre egyezség a kár megtérítésérõl és a kártérítés
mértékérõl, és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzõjétõl (a továbbiakban: jegyzõ) nyolc napon belül írásban vagy szóban
kérelmezheti a károsult és a kárért felelõs személy közötti
egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatását. A határidõ elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti
igazolási kérelemnek van helye.
(3) A kár megállapítását a miniszter által rendeletben
meghatározott képesítéssel rendelkezõ kárszakértõ
(a továbbiakban: szakértõ) végezheti. A szakértõt a jegyzõ
öt munkanapon belül rendeli ki.
(4) A kár becslését – a miniszter által rendeletben megállapított egyszerûsített vadkárbecslési szabályok szerint –
a kirendeléstõl számított öt munkanapon belül kell lefolytatni. A kárbecslést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése az (1) bekezdésben elõírt határidõ után történt. Ha
késedelmes bejelentés miatt a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentõ terhére kell
figyelembe venni.
(5) A szakértõ köteles a kárbecslésrõl készült jegyzõkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzõnek. A jegyzõ
a szakértõi vadkárbecslési jegyzõkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár
megtérítésére vonatkozóan.
(6) Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket,
mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza
a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását,
a felek által elõlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét,
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a teljesítés módját és határidejét, a jegyzõ az egyezséget
határozatba foglalja és jóváhagyja.
(7) Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az
nem hagyható jóvá, a jegyzõ az eljárást megszünteti.
(8) A károsult az eljárást megszüntetõ végzés jogerõre
emelkedésétõl számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidõ elmulasztása
jogvesztéssel jár.
81/A. § A kárbecslési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek az
alábbiakra vonatkozó rendelkezéseit – az alábbi eltérésekkel – kell megfelelõen alkalmazni:
a) eljárási alapelvek, nyelvhasználat, tolmács, adatkezelés, áttétel, kapcsolattartás,
b) kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, eljárás
megszüntetése,
c) ügyintézési határidõ, határidõ számítása,
d) kérelem, hiánypótlás,
e) jegyzõkönyv,
f) képviselet, kizárás,
g) értesítés, szemle, szakértõ, tárgyalás,
h) eljárás akadályozásának jogkövetkezményei,
i) igazolási kérelem azzal, hogy annak az elmulasztott
határidõtõl vagy határnaptól számított két hónapon túl
nincs helye,
j) eljárás irataiba való betekintés,
k) határozat és végzés azzal, hogy az egyezséget jóváhagyó határozat
ka) tartalmazza a kötelezett természetes személyazonosító adatait is,
kb) meghozatalának alapjául szolgáló jogszabályhelyet
minden esetben meg kell jelölni,
kc) nem tartalmazhatja a jegyzõ egyéb döntését, azokról külön döntésben kell rendelkezni,
l) eljárási költség, megelõlegezése, viselése, költségmentesség azzal, hogy a költségek megelõlegezésének
hiányában a jegyzõ az eljárást megszünteti,
m) döntés közlése, kijavítása, kiegészítése,
n) jogorvoslat, döntés-felülvizsgálat azzal, hogy az
egyezséget jóváhagyó határozat módosításának vagy
visszavonásának nincs helye, és azzal szemben felügyeleti
jogkör sem gyakorolható,
o) végrehajtás (az egyezséget jóváhagyó határozat végrehajtásának kivételével).”
(19) A Vtv. a következõ 82. §-sal egészül ki:
„82. § A 83–84. § szerinti, illetve az e törvény szerinti
egyéb jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha
a jogkövetkezmény alapjául szolgáló ténynek a vadászati
hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy a tény
bekövetkeztétõl számított három év eltelt. A határidõ számításakor a jogorvoslati eljárás idõtartamát nem kell
figyelembe venni.”
(20) A Vtv. 83. §-ának (1) bekezdése a következõ
a) ponttal egészül ki:
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[A vadászati hatóság határozata alapján vadgazdálkodási bírságot köteles fizetni a jogosult akkor, ha]
„a) az e törvényben, illetve a külön jogszabályban
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének nem
tesz eleget;”
(21) A Vtv. 83. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A vadászati hatóság határozata alapján vadgazdálkodási bírságot köteles fizetni a jogosult akkor, ha]
„h) az általa vagy hozzájárulásával szervezett vadászat
vonatkozásában a vadászat rendjére vonatkozó elõírásokat
megsérti.”
(22) A Vtv. 83. §-ának (3) bekezdése a következõ
a) ponttal egészül ki:
[A vadgazdálkodási bírság mértéke:]
„a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az eset súlyától és ismétlõdésétõl függõen legalább tízezer, legfeljebb százezer forint lehet,”
(23) A Vtv. 83. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés g) pontja szerint a vadgazdálkodási
szabályok megsértésének minõsül, ha a jogosult:]
„c) a vadászterületet vadaskert, vadaspark vagy vadfarm létesítése céljából engedély nélkül keríti be, a vadászterületnek nem minõsülõ területen, vadasparkban vagy
vadfarmon tartott nagyvadat vadaskertbe kihelyezi, a hatósági engedéllyel vadaskertbe kihelyezett nagyvad megjelölésére vonatkozó elõírásoknak nem tesz eleget, valamint
vadászterületnek nem minõsülõ területrõl, vadasparkból,
vadaskertbõl vagy vadfarmról származó nagyvadat szabad
vadászterületre helyez ki;”
(24) A Vtv. 83. §-ának (4) bekezdése a következõ
g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés g) pontja szerint a vadgazdálkodási
szabályok megsértésének minõsül, ha a jogosult:]
„g) a vadtenyésztési tevékenységet engedély nélkül
folytatja, a vadat engedély nélkül vagy az engedélyben
foglaltaktól eltérõen tart zárt térben, vadat vadászterületek
között engedély nélkül szállít vagy vadat vadászterületre
engedély nélkül helyez ki.”
(25) A Vtv. 84. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A vadászati hatóság határozata alapján vadvédelmi
bírságot köteles fizetni:]
„b) a vadász, ha a vadászat rendjét neki felróhatóan
megsérti;”
(26) A Vtv. a következõ 88. §-sal egészül ki:
„88. § A vadászati hatóságnak
a) vadászterület különleges rendeltetésének megállapítása;
b) a vadászterület vadaskert, vadaspark vagy vadfarm
létesítése céljából történõ bekerítésének engedélyezése, az
engedély visszavonása, valamint vad tartására szolgáló engedély nélkül létesített kerítés lebontásának elrendelése;
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c) a rendkívüli értékû trófea nemzeti értékké nyilvánítása, továbbá nemzeti értékké nyilvánított trófea az országból történõ kivitelének engedélyezése
során közigazgatási eljárásban hozott döntése ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.”
(27) A Vtv. 89. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § jelenlegi (2) bekezdésének megjelölése
(3) bekezdésre változik:
„(2) A vadászati hatósági feladatokat ellátó személy
a szolgálati lõfegyverét elõzetes felszólítás és figyelmeztetõ lövés leadása után, az életet vagy testi épséget közvetlenül fenyegetõ támadás elhárítására – ha a támadás másként
nem hárítható el, az elkövetõ személlyel szemben az arányosság követelményeinek betartásával – használhatja. A
fegyverhasználat nem lépheti túl a jogos védelem mértékét. Fegyverhasználatnak csak a szándékosan személyre
leadott lövés minõsül, nem minõsül fegyverhasználatnak
a véletlenül bekövetkezett, az állatra, a tárgyra leadott lövés vagy figyelmeztetõ lövés. A fegyverhasználatot haladéktalanul jelenteni kell a rendõrségnek. A fegyverhasználat jogszerûségét a rendõrség vizsgálja ki.”
(28) A Vtv. 92. §-a a következõ g) és h) ponttal egészül ki:
[A vadászati hatóság:]
„g) nyilvántartást vezet a vadgazdálkodási tervezésre
jogosult szakértõkrõl;
h) nyilvántartást vezet a földtulajdonosok vadászati
közösségének képviselõjérõl.”
(29) A Vtv. 92. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének megjelölése
(1) bekezdésre változik:
„(2) Az (1) bekezdés a), c), e), g) és h) pontjában szereplõ nyilvántartás tartalmazza
a) természetes személy esetén a nevet, születési nevet,
születési helyet, születési idõt, anyja nevét, állampolgárságot, lakóhelyet, telephelyet, elérhetõséget (telefonszám,
faxszám, e-mail cím, levelezési cím);
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet esetén a cégnevet, adószámot, székhelyet, telephelyet, elérhetõséget (telefonszám,
faxszám, e-mail cím, levelezési cím).”
(30) A Vtv. a következõ 93. §-sal egészül ki:
„93. § (1) A miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó,
a vad védelmét, a vadgazdálkodást, a vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintõ kérdésekben véleményezõ,
javaslattevõ tevékenységet ellátó Országos Vadgazdálkodási Tanácsot, valamint területi vadgazdálkodási tanácsokat (a továbbiakban: Vadgazdálkodási Tanács) hoz létre.
(2) A Vadgazdálkodási Tanács tevékenységével elõsegíti a vadgazdálkodói érdekeltség és a vadászati jog gyakorlásához, hasznosításához fûzõdõ közérdek közötti
összhang megteremtését.
(3) A Vadgazdálkodási Tanács a miniszter felkérése
alapján véleményt nyilvánít a vadászati jog gyakorlását,
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hasznosítását érintõ szakmai kérdésekben, valamint jogszabálytervezetekrõl.”
(31) A Vtv. 100. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„100. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) a természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza
1. a vadászható állatfajok körét, valamint a közösségi
jelentõségû vadászható vadfajok körét,
2. a vadászati idényt,
3. a vízivad vadászata rendjének szabályait, az ólomsörét használatának tilalma alá esõ vizes területeket,
4. a körzeti vadgazdálkodási terv védett természeti területekre vonatkozó kötelezõ elõírásait;
b) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
rendeletben szabályozza az e törvény hatálya alá tartozó
eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékét;
c) rendeletben szabályozza
1. a vadászati és vadgazdálkodási rendeltetésû létesítményekre és berendezésekre vonatkozó szabályokat,
2. a vadgazdálkodási üzemtervre, illetve az éves vadgazdálkodási tervre vonatkozó szabályokat, valamint
a körzeti vadgazdálkodási terv védett természeti területekre nem vonatkozó kötelezõ elõírásait,
3. a hivatásos vadász esküjének szövegét, a szolgálati
jelvényének és a szolgálati naplójának mintáját, továbbá
annak vezetési szabályait,
4. a vadjelölési szabályokat,
5. a vadászati napló és teríték-nyilvántartás vezetésének szabályait,
6. a vadászjegyre, az egyéni lõjegyzékre és a vadászati
engedélyre vonatkozó szabályokat,
7. a vadászkutya fajtacsoport tenyésztésének, nyilvántartásának, teljesítményvizsgálatának és használatának,
valamint vizsgáztatásának szabályait,
8. a vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár
megállapításának szabályait,
9. a vadászvizsga tartalmát és szabályait, valamint
a vizsgaszabályzatot,
10. az egyes vadfajok vadászatának formáját,
11. a vadászat rendjének általános szabályait, valamint
a nem vízivad vadfajok vadászata rendjének szabályait,
12. a trófeabírálat szabályait,
13. az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésével kapcsolatos eljárási szabályokat, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak felhasználásának szabályait,
14. a vad elejtésével kapcsolatos szabályokat,
15. a vad, vadhús felvásárlása, feldolgozása, forgalomba hozatala során vezetett nyilvántartásra vonatkozó szabályokat,
16. a vadászterület határa megállapításának szabályait,
17. a vadászterületek és a vadászatra jogosultak nyilvántartásának szabályait,
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18. az önálló és a társult vadászati jog gyakorlásának
szabályait,
19. a bérvadászat szabályait,
20. a vadaskert, vadaspark és a vadfarm létesítésének
szabályait,
21. a hatósági vadászat szabályait,
22. a vadvédelmi és vadászati célú kerítés létesítésének
szabályait,
23. a mesterséges vadtenyésztés, továbbá a vad befogásának szabályait,
24. a hivatásos vadász alkalmazásának, tevékenységének és nyilvántartásának szabályait,
25. a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának
módjáról és feltételeirõl szóló mûködési szabályzatra vonatkozó szabályokat,
26. a vadgazdálkodási-vadászati képzettségekre, képesítésekre vonatkozó szabályokat,
27. a vadászati hatóság eljárására vonatkozó szabályokat,
28. az Országos Vadgazdálkodási Tanács létrehozására és mûködésére vonatkozó szabályokat,
29. az Országos Vadgazdálkodási Adattárból történõ
adatszolgáltatás módját.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a vadászati hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.”
(32) A Vtv. 101. §-ának b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:]
„b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.)
a természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ állatok és
növények védelmérõl, 2. cikk, 6. cikk (1)–(2) bekezdés,
11. cikk, 12. cikk, 14. cikk, 15. cikk, 16. cikk és VI. számú
melléklet.”

A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény módosítása
5. § A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény 19. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A használati jog keletkezésekor az ingatlanügyi hatóság határozatban rendelkezik az ingatlan tulajdonosát
megilletõ kártalanításról. A határozat ellen közigazgatási
úton fellebbezésnek helye nincs.”

A halászatról és a horgászatról szóló
1997. évi XLI. törvény módosítása
6. § (1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 20. §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az állami halászjegyet, illetve horgászjegyet
igénylõ személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a halászattal, horgászattal, illetõleg hal fogásával (gyûjtésével)
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összefüggésben szabálysértési vagy büntetõjogi felelõsségét nem állapították meg, továbbá vele szemben halvédelmi bírságot nem szabtak ki. Az állami halászjegyet, illetve
horgászjegyet igénylõ nyilatkozatának részletes szabályait
külön jogszabály határozza meg.”
(2) A Hhtv. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„21. § (1) Állami halászjegy vagy horgászjegy nem adható annak a személynek
a) a jogerõs elmarasztalástól számított egy évtõl három
évig terjedõ idõtartamra, akit a hal fogásával (gyûjtésével)
összefüggésben elkövetett szabálysértés vagy bûncselekmény miatt jogerõsen elmarasztaltak,
b) a bírság jogerõs kiszabásától számított három hónaptól három évig terjedõ idõtartamra, akivel szemben
halvédelmi bírságot szabtak ki.
(2) Az állami halászjegyet vagy horgászjegyet a halászati hatóság visszavonja attól a személytõl
a) aki ezen okmányát a helyszíni ellenõrzéskor nem
tudja felmutatni,
b) akinek a halászattal, horgászattal, illetõleg a hal fogásával összefüggésben szabálysértési vagy büntetõjogi
felelõsségét megállapították,
c) aki állami halászjegy, illetve horgászjegy igénylése
során a 20. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot valótlan
tartalommal teszi meg,
d) aki a 23–24. §-ban foglaltak szerint tiltott eszközzel
vagy módon halászik vagy horgászik,
e) akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki.
(3) Az állami halászjegy vagy horgászjegy kiadása
megtagadásának (1) bekezdés szerinti idõtartamát a halászati hatóság az eset összes körülményére – így különösen
az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértõ
állapot idõtartamára és a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért elõnyre – tekintettel határozza
meg.”
(3) A Hhtv. 22. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a (2)–(9) bekezdés megjelölése
(3)–(10) bekezdésre változik:
„(2) A halászati hatóság az állami tulajdonú halászati
vízterületekre országos érvényességû, kutatási célú halászati területi engedélyt adhat ki. Az engedélyben meg kell
határozni a kutatás célját, módját, valamint idõtartamát.
Az engedély a hal megtartására nem jogosít, a halat lemérése után azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Az engedély
jogosultja a kutatás eredményeirõl évente január 10-ig írásos összefoglaló jelentést köteles küldeni a halászati hatóságnak. Ennek elmulasztása esetén az aktuális évi területi
engedély nem adható ki.”
(4) A Hhtv. 24. §-a (2) bekezdésének bevezetõ rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól a halászati
hatóság indokolt esetben – az a) és c) pont esetében a jogosult kérelmére, illetõleg hozzájárulásával –”
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(5) A Hhtv. A halgazdálkodás tervszerûsége alcím alatt
a következõ 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § A jogosult az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott idegen és nem honos halfajok telepítését a halászati hatóság engedélye alapján végezheti.”
(6) A Hhtv. 38. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A jogosult kérésére a halászati hatóság – a külön
jogszabályban meghatározott feltételek szerint – engedélyezheti halászati vízterületen a (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott tilalmak és korlátozások alól történõ
felmentést.”
(7) A Hhtv. 39. §-a (1) bekezdésének bevezetõ rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a halászati vízterületen vagy annak meghatározott részén a halállomány vagy élõhelyének védelme indokolja, a halászati hatóság a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint”
(8) A Hhtv. 48. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A halászati hatóság közigazgatási eljárásban országos illetékességgel hozott döntése ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.”
(9) A Hhtv. 50. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ
d) ponttal egészül ki:
[A halászati hatóság halvédelmi bírságot szab ki]
„c) a 22. § (10) bekezdésében, a 35. § (2) bekezdésében, a 38. §-ban, valamint a 42. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezést megsértõ,
d) állami halászjegy, illetve horgászjegy igénylése során a 20. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot valótlan
tartalommal megtevõ”
[személlyel szemben.]
(10) A Hhtv. 50. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A halvédelmi bírság mértéke
a) jogosulatlan horgászat, valamint a fogási napló vezetésének elmulasztása esetén 10 000–200 000 forint,
b) jogosulatlan halászat esetén 50 000–500 000 forint,
c) az e törvény által meg nem engedett módon vagy tilalmi idõben való halászat vagy horgászat esetén, valamint
a (2) bekezdésben szereplõ esetben 10 000–500 000 forint,
d) a 35. § (2) bekezdésében, a 38. §-ban, valamint
a 42. § (2) bekezdésében meghatározott tilalom megszegése esetén 10 000–500 000 forint,
e) állami halászjegy, illetve horgászjegy igénylése során a 20. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat valótlan tartalommal történõ megtétele esetén 50 000 forint.”
(11) A Hhtv. 51. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § meglevõ szövegének megjelölése
(2) bekezdésre változik:
„(1) A halgazdálkodási, illetve halvédelmi bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen az érin-
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tettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértõ állapot idõtartamára és a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért elõnyre – tekintettel kell meghatározni.”
(12) A Hhtv. 56. §-ának (1) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy a törvény
végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat:]
„f) az állami halászjegyet, illetve horgászjegyet igénylõ nyilatkozatának részletes szabályait,”
[rendeletben határozza meg.]
(13) A Hhtv. 56. §-a (1) bekezdésének g)–h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy a törvény
végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat:]
„g) a halászati tilalmak és korlátozások (2) bekezdés
szerinti szabályozással nem érintett körét, valamint a tilalmak alóli felmentés szabályait,
h) a halászati hatósági eljárásban fizetendõ igazgatási-szolgáltatási díj mértékét az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben,”
[rendeletben határozza meg.]
(14) A Hhtv. 56. §-ának (1) bekezdése a következõ k) és
l) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy a törvény
végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat:]
„k) a tudományos kutatási célú halászati engedély kiadásának részletes szabályait,
l) az idegen és nem honos halfajok telepítésének szabályait”
[rendeletben határozza meg.]
(15) A Hhtv. 56. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy a természetvédelemért felelõs miniszterrel együttes rendeletben
határozza meg a nem halászható (horgászható) halfajok és
víziállatok körét, a halászati tilalmi idõket valamint a tilalmak alóli felmentés szabályait.”
(16) A Hhtv. a következõ 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A. § E törvény az 56. § (1) bekezdésének l) pontjában adott felhatalmazás alapján kiadott rendelettel együtt
az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történõ alkalmazásáról szóló, 2007. június 11-i 708/2007/EK
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló
1997. évi CXIV. törvény módosítása
7. § (1) Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi
CXIV. törvény 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A Kormány az agrárgazdaság és az agrár-vidékfejlesztés mûködésének elõsegítésére a miniszter útján
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alakítja ki a szakértõi és szaktanácsadási tevékenység gyakorlásának feltételeit és gondoskodik a szakértõi és szaktanácsadási rendszer mûködtetésérõl.
(2) Ha jogszabály az agrárgazdasági és az agrár-vidékfejlesztési szakterületeken szakértõ igénybevételét írja elõ
vagy szakértõ igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít
meg, szakértõként kizárólag az a személy vehetõ igénybe,
valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak annak a szakértõnek az igénybevételéhez fûzõdnek, aki rendelkezik a miniszter által rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. Aki az e bekezdés szerinti
szakértõi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a miniszter által rendeletben meghatározott szervnek bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni
a bejelentõ természetes személyazonosító adatait.
(3) A legalább részben az államháztartás alrendszerébõl, európai uniós forrásból, vagy nemzetközi megállapodás alapján egyéb programból finanszírozott szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó szaktanácsadóként csak az a személy tevékenykedhet, aki büntetlen elõéletû, és erre a miniszter rendeletében meghatározottak szerint engedélyt
kapott. Az engedély iránti kérelem – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait, értesítési címét, szakirányú végzettségét és a kérelmezett szaktanácsadói szakterületet, illetve részszakterületet,
valamint a kérelmezõ szakmai gyakorlatát bemutató – miniszter által rendeletben meghatározott – összefoglalót.
(4) A miniszter által rendeletben meghatározott szerv
a szakértõi tevékenység folytatására jogosult, a (2) bekezdés szerinti bejelentést tevõ személyekrõl, valamint
a (3) bekezdés szerinti szaktanácsadói engedéllyel rendelkezõkrõl nyilvántartást vezet, amely – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza az érintett természetes személy szakértõ, szaktanácsadó természetes személyazonosító adatait, értesítési
címét és – ha e célból rendelkezésre bocsátotta – egyéb elérhetõségét, valamint szakirányú végzettségét és szakértõi, szaktanácsadói szakterületét, illetve részszakterületét.
A nyilvántartásból kizárólag a szakértõi, szaktanácsadói
tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából
szolgáltatható adat.
(5) A törvény hatálya nem terjed ki a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló
1996. évi LVIII. törvény, valamint a Magyar Növényvédõ
Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi
LXXXIV. törvény szerinti szakértõk névjegyzékének vezetésére, illetve ezen szakértõk engedélyezésére.
(6) A szaktanácsadói tevékenység engedélyezésére,
a szaktanácsadói nyilvántartás vezetésére, valamint az
ezekhez kapcsolódó ellenõrzési feladatok végzésére
a Kormány nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott szervezetet is kijelölhet.
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(7) A (6) bekezdés szerinti szerv hatósági eljárásában
ügyintézõ, illetve döntéshozó csak olyan személy lehet,
aki a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint köztisztviselõnek – nyilvántartás vezetése esetén ügykezelõnek – kinevezhetõ lenne. A döntéshozóra és az ügyintézõre a Ktv.
összeférhetetlenségi szabályait kell alkalmazni.
(8) A (2) bekezdés szerinti szakértõi tevékenység folytatásával, illetve a (3) bekezdés szerinti szaktanácsadói tevékenység engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási
eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.”
(2) Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi
CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„a) az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértõk szakterületeinek körét, a szakértõi tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a szakértõi tevékenység bejelentésének és a szakértõk nyilvántartásának személyes
adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a szakértõi tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,
b) az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szaktanácsadók szakterületeinek körét, a szaktanácsadói tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenységre jogosító engedély kiadásának feltételeit és rendjét,
a szaktanácsadók nyilvántartásának személyes adatot nem
tartalmazó adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá
a szaktanácsadói tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának
esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(3) Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi
CXIV. törvény a következõ 12. §-sal egészül ki:
„12. § Ez a törvény a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló,
2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. törvény módosítása
8. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 56. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg
a § a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A fellebbezés alapján hozott másodfokú határozat
hatálya a megtámadott bejegyzésen alapuló további bejegyzésre is kiterjed.
(6) A másodfokú ingatlanügyi hatóság által elsõfokon
hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.”
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(2) Az Inytv. 60. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bírósági eljárásra – az e törvényben foglalt eltérésekkel – a Pp. XX. fejezetének szabályai az irányadók. A
bíróság az ingatlanügyi hatóság határozatát megváltoztathatja.
(2) Az ingatlanügyi hatóság döntésének bírósági felülvizsgálata során hozott határozat hatálya a megtámadott
bejegyzésen alapuló további bejegyzésre is kiterjed.”
(3) Az Inytv. 64. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján történõ feljegyzésrõl,
illetve törlésrõl szóló ingatlanügyi hatósági határozat ellen
fellebbezésnek nincs helye.”
(4) Az Inytv. 75. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 75. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem és
a hozzáférési jogosultság felfüggesztése, illetve visszavonása tárgyában hozott határozat ellen nincs helye fellebbezésnek és felügyeleti jogkör gyakorlásának.”
(5) Az Inytv. 86. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„86. § A rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos változás vezetésére irányuló eljárás engedélyezése tárgyában az ügyfél kérelmére az ingatlanügyi hatóság
végzéssel dönt. A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek
és felügyeleti jogkör gyakorlásának.”
(6) Az Inytv. 90. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
határozza meg az ingatlan-nyilvántartás tartalmára, részeire, módjára, az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére, tények feljegyzésére és az ingatlan adataiban bekövetkezett változások vezetésére, a jogorvoslatokra és a különleges eljárásokra, valamint az ingatlan-nyilvántartásból
történõ adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat.”
(7) Az Inytv. 90. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
szabályozza az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben az ingatlan-nyilvántartásból történõ adatszolgáltatáshoz, illetve a tulajdonilap-másolatok szolgáltatásához
kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak mértékét és megfizetésük módját.”

A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi
és a mezei õrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása
9. § (1) A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(1) Az önkormányzati mezei õrszolgálat megalakítási,
fenntartási és mûködési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezõõri járulékból és
a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból
kell fedezni. A mezõõri járulék mértékét és megfizetésének módját a települési, a fõvárosban a fõvárosi kerületi
önkormányzat, a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködésérõl szóló helyi önkormányzati rendeletében szabályozza.
(2) A megalakítási, fenntartási és mûködési költségek
felét, de legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott
összeget a központi költségvetés biztosítja hozzájárulásként az agrárpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium fejezetébõl.”
(2) A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi
és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
30. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(7) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelõs miniszter, hogy az államháztartásért felelõs miniszterrel
együttes rendeletben állapítsa meg az önkormányzati mezei õrszolgálat megalakításához, fenntartásához és mûködéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének
rendjét és feltételeit, valamint a hozzájárulás legmagasabb
mértékét.”

A géntechnológiai tevékenységrõl szóló
1998. évi XXVII. törvény módosítása
10. § (1) A géntechnológiai tevékenységrõl szóló
1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 2. §-ának
o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„o) környezeti kockázat értékelés: az emberi egészségre ható és természeti környezeti – közvetlen vagy közvetett, azonnali vagy késõbb várhatóan bekövetkezõ – kockázatok külön jogszabályban foglaltak szerint elvégzett
értékelése, amely a géntechnológiával módosított szervezetek zárt rendszerû felhasználása, kibocsátása vagy forgalomba hozatala miatt indokolt;”
(2) A Gtv. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A II. és III. fejezetben foglalt hatósági eljárásban
hozott döntés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.”
(3) A Gtv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Természetes szervezet géntechnológiával való módosítására, illetve a géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból elõállított termékek zárt rendszerben
való felhasználására vonatkozó engedély iránti kérelemrõl
– amennyiben jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogi aktus rövidebb határidõt nem állapít
meg – annak megérkezésétõl számított kilencven napon
belül a géntechnológiai hatóság határozatot hoz. Az eljárá-
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si határidõ az ellenõrzõ kísérletek és vizsgálatok elvégzésének idejével meghosszabbodik, de nem lehet több, mint
a vizsgálatok befejezése utáni harmincadik nap.”

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló
1998. évi XXVIII. törvény módosítása
11. § (1) Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló
1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 20. §-a
a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az állatvédelmi hatóság a (2) bekezdésben, a természetvédelmi hatóság a (3) bekezdésben leírt veszélyes
állat vonatkozásában nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az állat tulajdonosának és tartójának nevét, címét,
valamint az állat azonosítását szolgáló adatokat és az állat
tartási helyének adatait.”
(2) Az Átv. a következõ 24/F. §-sal és az azt megelõzõ
alcímmel egészül ki:
„Az ország õshonos növény-, illetve állatvilágára
ökológiai szempontból veszélyes állatok tartásának
tilalma
24/F. § Az ország õshonos növény-, illetve állatvilágára
ökológiai szempontból veszélyes, külön jogszabályban
meghatározott állatok kedvtelésbõl való tartása, szaporítása és forgalomba hozatala tilos. A tilalom megszegésével
tartott állatot az állatvédelmi hatóság elkobozza, majd
gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt
jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezésérõl. Ha az állat végleges elhelyezése csak
rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlõdésétõl függõen legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhetõ. Az
elhelyezés eredménytelensége esetén az állat életét megengedett módon ki lehet oltani.”
(3) Az Ávtv. a következõ 45/B–45/C. §-sal egészül ki:
„45/B. § (1) Ha az állattartó az e törvényben, illetve
a külön jogszabályban foglalt rendelkezéseket nem vagy
nem megfelelõen teljesíti és ez által az állat egészségét súlyosan veszélyezteti, az állatvédelmi hatóság az állat tulajdonosának költségére elrendelheti – a feltételek biztosításáig – az állat megfelelõ helyre való szállítását és a várható
tartási költségek tulajdonos általi megelõlegezését.
(2) Ha az állattartó az állatvédelmi hatóság által elõírt
idõpontig gondoskodik a jogszabályszerû állattartási feltételek biztosításáról, úgy az (1) bekezdés szerint elszállított
állatot részére vissza kell szolgáltatni, ellenkezõ esetben
az állatvédelmi hatóság az állatot elkobozza. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezésérõl. Az állat a korábbi tulajdonosának, illetve korábbi tartási helyére nem adható
ki. Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jog-
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sértés súlyától, ismétlõdésétõl függõen legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhetõ. Az elhelyezés
eredménytelensége esetén – hat hónap elteltével – az állat
életét megengedett módon ki lehet oltani.
45/C. § Az e törvény alapján elkobzott állat tulajdonjoga törvény eltérõ rendelkezése hiányában az államra
száll.”
(4) Az Ávtv. 48/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A települési – a fõváros belterületén a fõvárosi –
önkormányzat kötelezõ feladata a település belterületén
a kóbor állatok befogása. Az így befogott kóbor állat
– amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté – az állam tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat
tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja
vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezésérõl.
Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott idõtartam elteltével – az állat életét
megengedett módon ki lehet oltani.
(4) Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával
és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni. Ha
a tulajdonos az állatot nem veszi vissza, vagy az állat
egészségét súlyosan veszélyeztetõ tartási körülmények
miatt az állat a tulajdonos részére nem adható ki, az állatvédelmi hatóság – az addig felmerült költségek megtérítésére való kötelezés mellett – az állatot elkobozza, ezt követõen gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról,
ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat
végleges elhelyezésérõl. Ha az állat végleges elhelyezése
csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlõdésétõl függõen
legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhetõ.
Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott idõtartam elteltével – az állat életét
megengedett módon ki lehet oltani.”
(5) Az Ávtv. a következõ 48/B. §-sal egészül ki:
„48/B. § A 24/F. §-ban foglalt tartási tilalom nem vonatkozik a külön jogszabályban foglaltak szerint – az állatvédelmi hatóságnak – bejelentett emlõsökre. A bejelentésben
meg kell jelölni az állat tulajdonosának vagy az állat tartójának nevét, címét, valamint az állat azonosítását szolgáló
adatokat és az állat tartási helyének adatait. A bejelentett
adatokról az állatvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.”
(6) Az Ávtv. 49. §-a (3) bekezdésének f)–g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„f) a kedvtelésbõl tartott állatok kereskedése létesítésének és mûködtetésének engedélyezésére, mûködésére, valamint a kedvtelésbõl tartott állatok kereskedése mûködésének ellenõrzésére, továbbá a kedvtelésbõl tartott állatok
tartására, forgalmazására és tulajdonjogának nem kereskedelmi célú átruházására vonatkozó részletes szabályokat,
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g) a település belterületén a kóbor állatok befogásával,
tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályait”
[rendeletben állapítsa meg.]

A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása
12. § (1) A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. §-a
(3) bekezdésének q) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kamara az (1)–(2) bekezdésekben foglaltak megvalósítása érdekében a következõ feladatokat látja el:]
„q) a növényvédelmi szakértõi tevékenységet folytatókról – azok személyes adatait is tartalmazó – nyilvántartást vezet, és névjegyzéküket évente közzéteszi.”
(2) A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés c) és q) pontja szerinti nyilvántartás
tartalmazza
a) természetes személy esetén a nevet, születési nevet,
születési helyet, születési idõt, anyja nevét, állampolgárságot, lakhelyet, telephelyet, elérhetõséget (telefonszám,
faxszám, e-mail cím, levelezési cím);
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet esetén a cégnevet, adószámot, székhelyet, telephelyet, elérhetõséget (telefonszám,
faxszám, e-mail cím, levelezési cím).
(5) A (3) bekezdés c) és p) pontja szerinti hatósági eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárást elsõ fokon a területi szervezet folytatja le. A területi szervezet döntése ellen fellebbezésnek van helye, melynek az elbírálására az országos
szervezet jogosult.
(6) Az (5) bekezdés szerinti eljárásban ügyintézõ, illetve döntéshozó csak olyan személy lehet, aki a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint köztisztviselõnek – nyilvántartás
vezetése esetén ügykezelõnek – kinevezhetõ lenne. A döntéshozóra és az ügyintézõre a Ktv. összeférhetetlenségi
szabályait kell alkalmazni.”

A növényfajták állami elismerésérõl, valamint
a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása
13. § A növényfajták állami elismerésérõl, valamint
a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 23. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
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„(4) A növénytermesztési hatóság közigazgatási eljárásban országos illetékességgel hozott döntése ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.”

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény módosítása
14. § (1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról
szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.)
9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § Európai szõlõfajta saját gyökerû szaporítóanyagával való telepítés és pótlás kizárólag filoxérának ellenálló
homoktalajra engedélyezhetõ. A talaj e tulajdonságát laboratóriumi vizsgálattal kell igazolni.”
(2) A Btv. 40. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv:]
„a) vezeti az újratelepítési jogok nyilvántartását,”
(3) A Btv. 40. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A borászati hatóság közigazgatási eljárásban országos illetékességgel hozott döntése ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.”
(4) A Btv. az „Az ültetvények ellenõrzése” alcím alatt
a következõ 43/D. §-sal egészül ki:
„43/D. § (1) A 43–43/C. §-ban foglaltak nem vonatkoznak a borpiac közös szervezésérõl szóló 1999. május 17-i
1493/1999/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében, illetve a borpiac közös szervezésérõl, az
1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és
a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint
a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet 90. cikkében meghatározott telepítési tilalom megszegésével végzett telepítésekre.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott telepítési tilalom
megszegésével végzett telepítések esetében a borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek
a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2008. június 27-i
555/2008/EK bizottsági rendelet 55. cikk (1) bekezdés
alapján a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv bírságot szab ki.
(3) A bírság összege hektáronként az alábbi euróösszegeknek megfelelõ forintösszegekbõl tevõdik össze:
a) 12 000 euró, valamint
b) a telepítés és a bírság kiszabásának idõpontja között
eltelt évek száma százszorosának megfelelõ euró.
(4) A kivágás tényét annak megtörténtét követõ harminc
napon belül be kell jelenteni a növénytermesztési hatósághoz. A növénytermesztési hatóság a bejelentést ellenõrzi,
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és annak eredményérõl értesíti a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet.
(5) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv (4) bekezdés szerinti értesítéséig a bírságot az arról
szóló határozat kézhezvételének napját követõ minden
12. hónapban ki kell szabni.
(6) A bírság összegének meghatározásakor a forintra
történõ átszámítást a határozathozatal hónapjának elsõ
napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett
forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni. A kiszabott bírság hetven százaléka a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv – ellenõrzésekhez kapcsolódó
dologi kiadásainak fedezetére felhasználandó – bevétele,
harminc százaléka a központi költségvetést illeti meg. A
bírság adók módjára behajtandó köztartozás.”

A termõföld védelmérõl szóló
2007. évi CXXIX. törvény módosítása
15. § (1) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 12. §-ának (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[A kérelemhez mellékelni kell:]
„c) a talajvédelmi tervet, amennyiben a kérelemben
– az (1) bekezdés c) pontja szerint – megjelölt cél az 50. §
(2) bekezdésének a) vagy b) pontjában foglaltak megvalósítására irányul.”
(2) A Tfvt. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ingatlanügyi hatóság a végleges más célú hasznosítás engedélyezésérõl szóló jogerõs határozatát tájékoztatás céljából közli az illetékes települési – a fõvárosban a kerületi – önkormányzattal (a továbbiakban: önkormányzat).”
(3) A Tfvt. 17. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az ingatlanügyi hatóság az eredeti állapot helyreállításának elrendelésérõl, illetve a más célú hasznosítás
folytatásához való hozzájárulásról szóló határozatát tájékoztatás céljából közli az önkormányzattal.”
(4) A Tfvt. 50. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„50. § (1) A talajvédelmi hatóság a külön jogszabályokban meghatározott engedélyezési eljárások során az e törvényben foglalt talajvédelmi elõírásokat érvényesíti.
(2) A talajvédelmi hatóság eljárásához az alábbi esetekben a külön jogszabály szerinti talajvédelmi terv szükséges:
a) a humuszos termõréteg mentéséhez az 1000 m2-nél
nagyobb területnagyságú termõföld talajszintjének végleges megváltoztatásával járó beruházásnak nem minõsülõ
tevékenységhez,
b) humuszos termõréteg mentéséhez termõföldön történõ, 400 m2-t meghaladó területigényû beruházás megvalósításához,
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c) az ültetvénytelepítéshez,
d) a mezõgazdasági célú hasznosítást lehetõvé tevõ rekultivációhoz, újrahasznosításhoz,
e) öntözéshez,
f) mezõgazdasági területek vízrendezéséhez,
g) erózió elleni mûszaki talajvédelem megvalósításához.”

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény módosítása
16. § (1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl
szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.)
a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Vadon termett gombát étkezési céllal forgalomba hozni vagy feldolgozni csak az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerinti gombaszakellenõri minõsítést követõen lehet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gombaszakellenõri tevékenységet üzletszerû gazdasági tevékenység keretében az
a személy végezheti, aki rendelkezik az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(3) Aki az (1) bekezdés szerinti gombaszakellenõri tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni.
A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentõ természetes
személyazonosító adatait.”
(2) Az Éltv. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Az ökológiai termelésre utaló kifejezéssel csak
olyan élelmiszer vagy takarmány hozható forgalomba,
amely rendelkezik a termelési módszereknek az ökológiai
termelésrõl és az ökológiai termékek címkézésérõl és
a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet
(a továbbiakban: Öko EK rendelet) szerinti tanúsítvánnyal, és megfelel az e törvényben, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott
feltételeknek.”
(3) Az Éltv. 27. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 10/A. § szerinti tanúsítványt az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által – az e törvény végrehajtására
kiadott jogszabály szerint – elismert tanúsító szervezet
(a továbbiakban: tanúsító szervezet) adhatja ki.”
(4) Az Éltv. a következõ 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv elismeri
a tanúsító szervezetet.”
(5) Az Éltv. 38. §-ának (1) bekezdése a következõ
r)–s) ponttal egészül ki:
[Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc
hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása

15846

MAGYAR KÖZLÖNY

érdekében az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet]
„r) a tanúsító szervezetekrõl;
s) a gombaszakellenõrökrõl.”
(6) Az Éltv. 39. §-ának (4) bekezdése a következõ
n)–o) ponttal egészül ki:
[Az élelmiszerlánc felügyelete során]
„n) a tanúsító szervezet vonatkozásában a 27. § (5) bekezdése szerinti;
o) országos illetékességgel az a)–n) pontokban meghatározottaktól eltérõ”
[eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.]
(7) Az Éltv. 63. §-a (1) bekezdésének a) pontja a következõ an)–ao) alponttal egészül ki:
[Élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni azzal
szemben, aki tevékenységével vagy mulasztásával]
„an) a gyógynövénytermékek elõállítására, illetve forgalomba hozatalára;
ao) a gombaszakellenõri tevékenység folytatására”
[vonatkozó, a 60–62. §-okban meghatározottaktól eltérõ
egyéb elõírásokat megszegi.]
(8) Az Éltv. 63. §-ának (1) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:
[Élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni]
„e) a tanúsító szervezettel szemben, ha az ökológiai termeléssel kapcsolatos tanúsító eljárása során az Európai
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, e törvény
vagy az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezését megsérti.”
(9) Az Éltv. 76. §-a (2) bekezdésének 33. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben
állapítsa meg]
„33. a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai és integrált gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elõállításának, forgalomba hozatalának és jelölésének egyes szabályait, valamint a tanúsító szervezet elismerésére, mûködésére, felügyeletére, az elismerés felfüggesztésére, visszavonására vonatkozó szabályokat;”
(10) Az Éltv. 76. §-ának (2) bekezdése a következõ
37–39. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben
állapítsa meg]
„37. a gyógy- és fûszernövények gyûjtésére, termesztésére, feldolgozására, gyógynövénytermékek és fûszernövények elõállítására, forgalomba hozatalára, valamint
ezen tevékenységek ellenõrzésére vonatkozó részletes
szabályokat;
38. az étkezési célra kerülõ vadon termett gombák
gyûjtésére, feldolgozására, forgalomba hozatalára vonatkozó minõségi, élelmiszerbiztonsági és ellenõrzési szabályokat;
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39. a gombaszakellenõri tevékenység folytatásának
részletes feltételeit, a gombaszakellenõri tevékenység bejelentésére és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a gombaszakellenõri tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban
elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket.”
(11) Az Éltv. Melléklete a következõ 30/A. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„30/A. gyógynövény termék: olyan vadon termett vagy
termesztett – a Magyar Élelmiszerkönyvben gyógynövényként szereplõ – növény vagy növény feldolgozásával
elõállított – külön jogszabály szerint gyógyszernek nem
minõsülõ – elõnyös élettani hatással rendelkezõ termék,
amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el;”
(12) Az Éltv. Mellékletének 53. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„53. ökológiai termelés: az Öko EK rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározott fogalom szerinti tevékenység;”

Záró rendelkezések
17. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. május 15-én lép hatályba. Az e törvénnyel
megállapított rendelkezéseket a törvény hatálybalépését
követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A 4. § (20)–(25) bekezdése, a 6. § (9)–(10) bekezdése, a 14. § (4) bekezdése, valamint a 16. § (7)–(8) bekezdése e törvény kihirdetését követõ második hónap tizenötödik napján lép hatályba. Az 1. § (6)–(7) bekezdése 2009.
október 1-jén lép hatályba. A 3. § (2) bekezdése 2009. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 3. § (1) bekezdése és a 14. § (2) bekezdése 2009.
augusztus 1-jén lép hatályba. Az újratelepítési jogok nyilvántartásainak adatait a hegybírónak a mezõgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv részére ezen idõpontig át
kell adnia. Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelõs
miniszter, hogy az újratelepítési jogok nyilvántartásaiban
szereplõ adatoknak a hegybírótól a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére történõ átadása
részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.
(4) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 22. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:
[A bíróság végrehajtási záradékkal látja el]
„f) a károkozás helye szerint illetékes községi, városi,
fõvárosi kerületi jegyzõnek a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben
meghatározott eljárásában hozott, a károsultnak és a kárért
felelõs személynek vadkár, vadászati kár vagy vadban
okozott kár megtérítésére, valamint az általuk elõlegezett
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eljárási költség viselésére vonatkozó egyezségét jóváhagyó határozatát.”
(5) A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi
XXIV. törvény 6. § (2) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a (2)–(3) bekezdés
megjelölése (3)–(4) bekezdésre változik:
„(2) Az 5. § (2) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott adatok – a lõfegyver mûszaki érvényességének idõtartama kivételével – a vadászjegy vagy a vadászati engedély
visszavonására irányuló eljárás lefolytatása céljából a vadászati hatóság részére továbbíthatók.”
(6) A Btv. 43/C. §-a (3) bekezdése második mondatának
a ,,kapcsolódó kiadásainak fedezetére” szövegrész helyébe a ,,kapcsolódó dologi kiadásainak fedezetére” szövegrész lép.
(7) Az Éltv.
a) 42. §-a (4) bekezdésének a ,,két országos napilapban, és a közszolgálati televízióban és rádióban” szövegrésze helyébe az „a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen keresztül” szövegrész lép;
b) 56. §-a (1) bekezdésének a ,,meghatározott jogszabálysértés” szövegrésze helyébe „ , valamint az Európai
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés” szövegrész lép;
c) 71. §-a (4) bekezdése a) pontjának az „az engedély
visszavonása esetén” szövegrésze helyébe az „az engedély
visszavonása, továbbá az ökológiai termelésre vonatkozó
jogszabályi elõírások megsértése esetén” szövegrész lép.
(8) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az Átv. 17. §-ának m) pontja;
b) az Átv. 18. §-a (3) bekezdésének a) pontja;
c) a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
17. §-a (4) bekezdésének „ , az engedélyezéshez a természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges” szövegrésze;
d) a Vtv. 14. §-ának (5) bekezdése;
e) a Vtv. 41. §-ának (3) bekezdése;
f) a Vtv. 42. §-ának (2)–(3) bekezdése;
g) a Vtv. 72. §-ának (3) bekezdése;
h) a Vtv. 90. §-a (4) bekezdésének a) pontja;
i) a Vtv. 95. §-ának (2) és (4) bekezdése;
j) a Hhtv. 24. §-ának (6) bekezdése;
k) a Hhtv. 41. §-a;
l) a Hhtv. 56. §-a (1) bekezdése bevezetõ rendelkezésének „a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat” szövegrésze.
(9) Ez a törvény 2012. január 1-jén hatályát veszti.
(10) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.)
a vadonélõ madarak védelmérõl;
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b) a Tanács 90/219/EGK irányelve (1990. április 23.)
a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt
rendszerben történõ felhasználásáról;
c) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.)
a természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ állatok és
növények védelmérõl;
d) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelve (2006. december 12.) a belsõ piaci szolgáltatásokról.
(11) E törvény
a) a Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.)
a termelési módszereknek az ökológiai termelésrõl és az
ökológiai termékek címkézésérõl és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl;
b) a Tanács 479/2008/EK rendelete (2008. április 29.)
a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet
módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl;
c) a Tanács 708/2007/EK rendelete (2007. június 11.)
az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történõ alkalmazásáról (a Hhtv. végrehajtására a Hhtv. 56. §
(1) bekezdés l) pontjaként e törvény 7. § (14) bekezdésével
beiktatott felhatalmazás alapján megalkotandó miniszteri
rendelettel együtt)
végrehajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapítja
meg.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2009. évi XXIX.
törvény
a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggõ,
valamint az élettársi viszony igazolásának
megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények
módosításáról*
A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte
1. § (1) Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha
az anyakönyvvezetõ elõtt együttesen jelenlévõ két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemû személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.
(2) Kiskorú részére bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nem engedélyezhetõ.
(3) Az anyakönyvvezetõ a kijelentés megtörténte után
a bejegyzett élettársi kapcsolatot a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzi.
*

A törvényt az Országgyûlés a 2009. április 20-i ülésnapján fogadta el.
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(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik.
2. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolatot megelõzõen
a leendõ bejegyzett élettársaknak az anyakönyvvezetõ
elõtt nyilatkozniuk kell arról, hogy bejegyzett élettársi
kapcsolatuknak legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, valamint igazolniuk kell, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatuk törvényes feltételei fennállnak.
(2) A felek valamelyikének közeli halállal fenyegetõ
egészségi állapota esetében a felek nyilatkozata a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes feltételeinek igazolását
pótolja, és a bejegyzett élettársi kapcsolat a bejelentés után
nyomban létesíthetõ.

2009/63. szám

zett élettársi kapcsolat megszûnéséhez nem állapít meg
eltérõ jogkövetkezményt, továbbá ha a jogosultság vagy
a kötelezettség az özvegyet és az özvegy bejegyzett élettársat megkülönböztetés nélkül megilleti vagy terheli,
a családi állapotra vonatkozó nyilatkozat csak olyan formában követelhetõ meg, hogy a „házas” és „bejegyzett
élettárs”, az „özvegy” és az „özvegy bejegyzett élettárs”,
illetve az „elvált” és az „elvált bejegyzett élettárs” megjelölés együtt szerepeljen.
(6) A családi állapotra vonatkozó adatot tartalmazó
nyilvántartásban – az anyakönyvi nyilvántartás, valamint
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás kivételével – a családi állapotot úgy kell feltüntetni, hogy a „házas” és
a „bejegyzett élettárs”, az „özvegy” és az „özvegy bejegyzett élettárs”, illetve az „elvált” és az „elvált bejegyzett
élettárs” megjelölés együtt szerepeljen.

A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai
3. § (1) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, vagy
e törvény a rendelkezés alkalmazását nem zárja ki, megfelelõen alkalmazni kell
a) a házasságra vonatkozó szabályokat a bejegyzett
élettársi kapcsolatra,
b) a házastársra vagy házastársakra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársra vagy bejegyzett élettársakra,
c) az özvegyre vonatkozó szabályokat az elhunyt bejegyzett élettárs túlélõ bejegyzett élettársára,
d) az elvált személyre vonatkozó szabályokat arra
a személyre, akinek bejegyzett élettársi kapcsolatát megszüntették,
e) a hajadonra, nõtlenre vonatkozó szabályokat arra
a személyre, aki még nem volt házas, és bejegyzett élettársi kapcsolatot még nem létesített, és
f) a házaspárra vonatkozó szabályokat a bejegyzett
élettársakra.
(2) A bejegyzett élettársakra a házastársak által történõ
közös gyermekké fogadásra vonatkozó szabályok nem
alkalmazhatóak. A bejegyzett élettársi kapcsolat apasági
vélelmet nem keletkeztet.
(3) A házastársak névviselésére vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak a bejegyzett élettársakra. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a bejegyzett élettárs volt férje nevét a házasságra utaló toldással nem viselheti tovább, és ez a joga akkor sem éled fel, ha a bejegyzett
élettársi kapcsolata megszûnt. Ha a leendõ bejegyzett élettárs a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelõzõen
házassági névként volt férje nevét vagy családi nevét viseli
a házasságra utaló toldással, és házassági nevét nem
módosítja másik házassági névviselési formára, a születési
családi nevének viselésére jogosult.
(4) Az emberi reprodukcióra irányuló, külön törvény
szerinti eljárásoknak a házastársakra vonatkozó rendelkezései a bejegyzett élettársakra nem alkalmazhatóak.
(5) Ha e törvény a házasság vagy a bejegyzett élettársi
kapcsolat fennállásához, illetve a házasság vagy a bejegy-

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnése
4. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnik
a) az egyik bejegyzett élettárs halálával,
b) bírósági felbontással vagy
c) közjegyzõ általi megszüntetéssel.
(2) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnésére
a házasság megszûnésére vonatkozó rendelkezéseket
alkalmazni kell.
(3) A bejegyzett élettársi kapcsolatot a felek közös megegyezése alapján a közjegyzõ nemperes eljárásban szünteti meg.
Módosuló törvények
5. § (1) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló
1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Érvénytelen a házasság, ha a felek valamelyikének
korábbi házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata
fennáll. Érvénytelen a bejegyzett élettársi kapcsolat, ha
a felek valamelyikének korábbi házassága vagy bejegyzett
élettársi kapcsolata fennáll.”
(2) A Csjt. a 26. §-t követõen a következõ új 26/A. §-sal
egészül ki:
„26/A. § (1) Ha a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló
törvény a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat
fennállásához, illetve a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnéséhez nem állapít meg eltérõ jogkövetkezményt, továbbá ha a jogosultság vagy a kötelezettség az özvegyet és az özvegy bejegyzett élettársat megkülönböztetés nélkül megilleti vagy terheli, a családi állapotra vonatkozó nyilatkozat csak olyan formában követelhetõ meg, hogy a „házas” és „bejegyzett élettárs”, az
„özvegy” és az „özvegy bejegyzett élettárs”, illetve az
„elvált” és az „elvált bejegyzett élettárs” megjelölés együtt
szerepeljen.
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(2) A családi állapotra vonatkozó adatot tartalmazó
nyilvántartásban – az anyakönyvi nyilvántartás, valamint
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás kivételével – a családi állapotot úgy kell feltüntetni, hogy a „házas” és
a „bejegyzett élettárs”, az „özvegy” és az „özvegy bejegyzett élettárs”, illetve az „elvált” és az „elvált bejegyzett
élettárs” megjelölés együtt szerepeljen.”
(3) A Csjt. 35. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Ha az anya a fogamzási idõ kezdetétõl a gyermek
születéséig eltelt idõ vagy annak egy része alatt nem állt
házassági kötelékben, a gyermek apjának kell tekinteni azt
a férfit, aki az anyával a fogamzási idõ kezdetétõl a gyermek születéséig eltelt idõ vagy annak egy része alatt a közjegyzõ által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban élt.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni,
ha az anya a fogamzási idõ kezdetétõl a gyermek születéséig eltelt idõ alatt több férfival élt az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban.”
(4) A Csjt. 36. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„36. § Ha az anya a fogamzási idõ kezdetétõl a gyermek
születéséig eltelt idõ vagy annak egy része alatt nem áll
házassági kötelékben, és a közjegyzõ által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásán alapuló apasági vélelem
sem áll fenn, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit,
a) aki a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak ismerte el,
b) akit a bíróság jogerõs ítélettel a gyermek apjának
nyilvánított,
c) aki – az e törvényben meghatározott feltételek esetén – a gyermek születése után az anyával házasságot
kötött, vagy
d) aki az anyával külön törvény rendelkezései szerint
lefolytatott emberi reprodukcióra irányuló különleges
eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) vett
részt, és a származás a reprodukciós eljárás következménye.”
(5) A Csjt. 62. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A házastárs vagy bejegyzett élettárs köteles háztartásában eltartani a vele együtt élõ házastársának vagy bejegyzett élettársának olyan tartásra szoruló kiskorú gyermekét (mostohagyermek), akit házastársa vagy bejegyzett
élettársa az õ beleegyezésével hozott a közös háztartásba.
A tartási kötelezettség mindkét házastársat, illetve bejegyzett élettársat egy sorban terheli.”
6. § A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„685/A. § Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben
(életközösségben) együtt élõ személy között, akik közül
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egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége,
bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban
vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.”
7. § (1) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról
és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet (a továbbiakban: At.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Anyakönyvet kell vezetni:
a) a születésekrõl,
b) a házasságkötésekrõl,
c) a bejegyzett élettársi kapcsolatokról,
d) a halálesetekrõl.”
(2) Az At. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A polgármester az anyakönyvvezetõ által elõkészített házasság megkötésére, valamint bejegyzett élettársi
kapcsolat létrehozására az anyakönyvvezetõre megállapított képesítési feltételek hiányában is jogosult, az anyakönyvbe azonban bejegyzést nem tehet.”
(3) Az At. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A házasság megkötésére és a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésére irányuló eljárásra, a házasságkötés,
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére az az anyakönyvvezetõ illetékes, aki elõtt a felek ez irányú szándékukat bejelentik.”
(4) Az At. 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A gyermek származási helyeként – az anya nyilatkozata alapján – az anya bejelentett lakóhelyét vagy tartózkodási helyét kell az anyakönyvbe bejegyezni. Ha az
anya ismeretlen, akkor a születés helyét kell származási
helyként is bejegyezni.”
(5) Az At. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvi, a házasságkötési és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárásban a bejegyzendõ adatokat, illetõleg a házasság megkötésének,
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes elõfeltételeit okirattal kell bizonyítani. Az idegen
nyelvû okiratot hiteles magyar nyelvû fordítással ellátva
kell bemutatni.”
(6) Az At. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § Az anyakönyvvezetõ a születést és a halálesetet
a bejelentést követõen azonnal, a házasságot és a bejegyzett élettársi kapcsolatot pedig annak létrejöttekor anyakönyvezi.”
(7) Az At. a 15. §-t követõen a következõ alcímmel,
valamint a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„A hivatali helyiség, a házasságkötés és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének helyszíne
15/A. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje gondoskodik arról, hogy az anyakönyvvezetõnek tárgyalásra
alkalmas helyiség álljon rendelkezésére.

15850

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/63. szám

(2) A települési önkormányzat biztosítja a házasságkötésre, továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére
alkalmas hivatali helyiséget, amelyben a házasságkötés,
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése történik.
(3) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését,
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését a jegyzõ engedélyezi.
(4) A (3) bekezdésben foglalt engedély esetén az anyakönyvvezetõ kizárólag akkor mûködik közre a házasságkötésnek vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha a felek
a) a tanúk, – és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják,
b) gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének méltó keretérõl,
c) gondoskodnak az anyakönyvvezetõ helyszínre és
a hivatali helyiségbe való utazásáról, és
d) egyidejûleg gondoskodnak az anyakönyvvezetõ
õrizetében lévõ anyakönyvnek a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való
szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos
visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen
való biztonságos kezelésének feltételeirõl.
(5) A házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének törvényben elõírt módját és az eseményhez méltó körülményeit akkor is biztosítani kell, ha
az hivatali helyiségen kívül történik.”

(3) Ha mindkét fél az (1) bekezdésben meghatározott
személyi körbe tartozik, részükre a tanúsítványt egy okiraton kell kiállítani. Ha a felek lakóhelye különbözõ, a tanúsítvány kiadását bármelyikük lakóhelye szerint illetékes
anyakönyvvezetõnél elõterjeszthetik. A tanúsítványt
a kérelem benyújtásának helye szerint illetékes, a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve
állítja ki.
(4) Külföldön élõ magyar állampolgár részére a tanúsítványt a lakóhely szerint illetékes magyar konzuli tisztviselõ állítja ki.
(5) A tanúsítvány tartalmazza:
a) a felek természetes személyazonosító adatait,
b) az érintett személyek állampolgárságát, hontalanságát, illetõleg menekült státusát,
c) lakcímét,
d) családi állapotát, valamint
e) azt a tényt, hogy a tervezett házasságkötésnek
a magyar jog szerint nincs akadálya.
(6) A tanúsítvány a kiállításától számított hat hónapig
érvényes.
(7) A tanúsítvány kiállításának ügyintézési ideje
20 munkanap.”

(8) Az At. 19. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az anyakönyvvezetõ a házasságkötésnél való közremûködést megtagadja, ha:]
„g) a házasulók a születendõ gyermek családi nevérõl
nem állapodtak meg;”

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló
szándék

(9) Az At. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) Az a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ magyar állampolgár, hontalan vagy menekültként elismert személy, aki külföldön
kíván házasságot kötni, az ehhez szükséges tanúsítvány
kiadására irányuló kérelmét személyesen a lakóhelye,
ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes
anyakönyvvezetõnél nyújthatja be, aki azt haladéktalanul
továbbítja a felettes szervhez. Bejelentett, érvényes lakcím
hiányában az érintett kérelmét az utolsó bejelentett lakcíme szerint illetékes anyakönyvvezetõnél is elõterjesztheti.
(2) A kérelemhez csatolni kell a nem magyar állampolgár félnek az illetékes külföldi hatóság vagy az eljáró
magyar anyakönyvvezetõ elõtt tett és hitelesített nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a tervezett házasságkötésének tudomása szerint nincs törvényes akadálya. A nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha tartalmazza a születési
családi és utónevet, a házassági nevet, a születési helyet és
idõt, a nemet, a családi állapotot, a szülõk születési családi
és utónevét, a lakcímet és az állampolgárságot.

8. § (1) Az At. a következõ, II/A. fejezettel, fejezetcímmel, alcímmel és 26/A–26/F. §-sal egészül ki:
„II/A. fejezet
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

26/A. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
iránti szándékot személyesen kell bejelenteni, amelyrõl az
anyakönyvvezetõ jegyzõkönyvet vesz fel.
(2) A felek egyike – ha magyarországi lakcímmel nem
rendelkezik – a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére
irányuló szándékát – a külföldi hatóság (közjegyzõ, anyakönyvvezetõ), illetve a magyar konzuli tisztviselõ elõtt tett
hitelesített és hiteles magyar nyelvû fordítással ellátott
nyilatkozatával – írásban is bejelentheti.
A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának
megtagadása
26/B. § Az anyakönyvvezetõ a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megtagadja, ha
a) a közremûködésre nem illetékes,
b) az eljárásból ki van zárva,
c) a létrehozásnak törvényes akadálya van,
d) a felek a létrehozás törvényes feltételeit nem igazolták,
e) a felek a létrehozáshoz a jogszabályban elõírt felmentést, illetõleg engedélyt nem mutatták be, vagy
f) a bíróság valamelyik felet, akár nem jogerõs határozattal is cselekvõképességet kizáró gondnokság alá helyezte, vagy a fél a létrehozás idõpontjában nyilvánvalóan
cselekvõképtelen.
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Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi
kapcsolatának létesítése
26/C. § (1) A nem magyar állampolgár részére a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet 38. § (1) bekezdése szerinti igazolás alóli felmentés
a kiállításának napjától számított hat hónapig érvényes.
(2) A felmentés megadása iránti kérelmet az együttesen
megjelenõ felek a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozására jogosult anyakönyvvezetõnél nyújthatják be.
(3) Azonos külföldi állampolgárságú felek az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarországon mûködõ külképviseleti hatóságnál is létesíthetnek bejegyzett élettársi
kapcsolatot, feltéve, hogy nemzetközi szerzõdés vagy
viszonosság és a külföldi állam joga ezt lehetõvé teszi.
(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor a felek
anyanyelvüket is használhatják.
(5) Ha a felek vagy a tanúk, illetõleg ezek egyike a magyar nyelvet nem beszéli, továbbá, ha az anyakönyvvezetõ
a felek vagy a tanúk, illetõleg ezek egyike által beszélt idegen nyelvet nem érti, tolmácsot kell alkalmazni. A tolmácsról a felek gondoskodnak.
Tanúsítvány a bejegyzett élettársi kapcsolat külföldön
történõ létesítéséhez
26/D. § (1) Az a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ magyar állampolgár, hontalan vagy menekültként elismert személy, aki külföldön
kíván bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, az ehhez
szükséges tanúsítvány kiadására irányuló kérelmét személyesen a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye
szerint illetékes anyakönyvvezetõnél nyújthatja be, aki azt
haladéktalanul továbbítja a felettes szervhez. Bejelentett,
érvényes lakcím hiányában az érintett kérelmét az utolsó
bejelentett lakcíme szerint illetékes anyakönyvvezetõnél
is elõterjesztheti.
(2) A kérelemhez csatolni kell a nem magyar állampolgár félnek az illetékes külföldi hatóság vagy az eljáró
magyar anyakönyvvezetõ elõtt tett és hitelesített nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének tudomása szerint nincs törvényes akadálya. A nyilatkozat csak akkor fogadható el,
ha tartalmazza a születési családi és utónevet, a házassági
nevet, a születési helyet és idõt, a nemet, a családi állapotot, a szülõk születési családi és utónevét, a lakcímet és az
állampolgárságot.
(3) Ha mindkét fél az (1) bekezdésben meghatározott
személyi körbe tartozik, részükre a tanúsítványt egy okiraton kell kiállítani. Ha a felek lakóhelye különbözõ, a tanúsítvány kiadását bármelyikük lakóhelye szerint illetékes
anyakönyvvezetõnél elõterjeszthetik. A tanúsítványt a kérelem benyújtásának helye szerint illetékes, a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve állítja ki.
(4) Külföldön élõ magyar állampolgár részére a tanúsítványt a lakóhely szerint illetékes magyar konzuli tisztviselõ állítja ki.
(5) A tanúsítvány tartalmazza:
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a) a felek természetes személyazonosító adatait,
b) az érintett személyek állampolgárságát, hontalanságát, illetõleg menekült státusát,
c) lakcímét,
d) családi állapotát, valamint
e) azt a tényt, hogy a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolatnak a magyar jog szerint nincs akadálya.
(6) A tanúsítvány a kiállításától számított hat hónapig
érvényes.
(7) A tanúsítvány kiállításának ügyintézési ideje
20 munkanap.
A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozása
26/E. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozására a fõvárosi kerületekben, a megyei jogú városokban,
valamint a 42/A. § (3) bekezdésében meghatározott további településeken mûködõ anyakönyvvezetõk jogosultak.
(2) Az anyakönyvvezetõ a bejegyzett élettársi kapcsolat
létrehozásának idõpontját a felek kívánságát figyelembe
véve tûzi ki.
(3) Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelõzõ eljárásról készített jegyzõkönyv felvétele óta hat
hónap eltelt, az eljárást meg kell ismételni.
(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvános
és méltóságteljes.
(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezéstõl csak akkor
lehet eltérni, ha a felek ezt kérik.
(6) Az anyakönyvi bejegyzést megelõzõen az anyakönyvvezetõ elõbb az egyik, majd a másik félhez különkülön a következõ kérdést intézi: „Kijelenti-e (itt megnevezendõ az a fél, akihez a kérdést intézi), hogy az itt jelen
lévõ (megnevezett másik féllel) bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít?”. Ha a feltett kérdésre mindkét fél egybehangzó igennel válaszolt, az anyakönyvvezetõ a következõ kijelentést teszi: „Megállapítom, hogy (itt megnevezendõ az egyik majd a másik fél) a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény értelmében bejegyzett élettársak.”
(7) A felek kérésére – ha az anyakönyvvezetõ, a tanúk és
mindkét fél érti és beszéli az adott, Magyarországon honos
nemzeti és etnikai kisebbség nyelvét – az eljárás az adott
kisebbség nyelvén is lefolytatható.
(8) A felek, a tanúk és az anyakönyvvezetõ, továbbá
– ha közremûködött – a tolmács az anyakönyvi bejegyzést
aláírják.
(9) Ha a felek vagy azok egyike a (6) bekezdésben foglaltak szerinti kérdésre nem egybehangzó igennel válaszol, a nyilatkozatot feltételhez vagy idõhöz köti, közöttük
a bejegyzett élettársi kapcsolat nem jön létre. E tényt az
anyakönyvvezetõ a jelenlévõk elõtt kijelenti.
(10) Ha a felek vagy azok egyike, illetve a tanú vagy
a tolmács az anyakönyv bejegyzésének aláírását megtagadja, de a bejegyzett élettársi kapcsolat a (6) bekezdésben
foglaltaknak megfelelõen létrejött, az anyakönyvvezetõ az
aláírásra szolgáló rovatba e tényt feljegyzi.
26/F. § Tanú nagykorú és cselekvõképes személy lehet.
A tanúkról a leendõ bejegyzett élettársak gondoskodnak.”
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(2) Az At. 30. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A születési anyakönyvbe a szülõk, a házassági
anyakönyvbe és a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe a felek apja és anyja, a halotti anyakönyvbe az
elhalt apja, anyja továbbá házastársa vagy bejegyzett élettársa neveként a születési nevet kell anyakönyvezni.
(2) A házassági, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe a feleség és a férj, illetve a felek születési nevét minden esetben be kell jegyezni.
(3) Az anyakönyvvezetõnek a kéttagú születési családi
név és a házassági név családi nevekbõl képzett részét
kötõjellel összekapcsolva kell anyakönyveznie.
(4) Az anyakönyvbe azt a születési és házassági nevet
kell bejegyezni, amely az érintett személyt a születés, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat bejegyzése
vagy a haláleset idõpontjában megillette. Anyakönyvezni
a szülõk által meghatározott sorrendben legfeljebb két,
a gyermek nemének megfelelõ utónevet lehet a Magyar
Tudományos Akadémia által összeállított utónévjegyzékbõl.”
(3) Az At. 32. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nem megváltozásának a születési anyakönyvbe
való bejegyzését meg kell tagadni, ha az érintett személy
házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata fennáll.”
(4) Az At. a következõ alcímmel és 35/A. §-sal egészül ki:
„A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyve
35/A. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyve tartalmazza
a) a létrehozás helyét és idejét (év, hó, nap);
b) a bejegyzett élettársak születési családi és utónevét,
az anyakönyvezés elõtt viselt nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét
(év, hó, nap), a bejegyzést megelõzõ családi állapotát,
a lakóhely településének a nevét, a bejegyzett élettársak
szüleinek születési családi és utónevét;
c) a tanúk és a tolmács nevét;
d) a bejegyzett élettársak nemét;
e) a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során alkalmazott nyelv megnevezését, ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárás valamely Magyarországon honos nemzeti és etnikai kisebbség nyelvén történt;
f) a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásánál közremûködött anyakönyvvezetõ nevét;
g) a bejegyzett élettársak külföldi állampolgárságát
vagy hontalanságát, a hazai anyakönyvezésnél ismeretlen
állampolgárságát.
(2) Az adatok változása esetén anyakönyvezni kell:
a) a bejegyzett élettársak születési nevének, személyi
azonosítójának megváltozását;
b) a bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnését, illetve
érvénytelenné nyilvánítását;
c) a magyar állampolgárság megszûnését, a magyar
állampolgárság megszerzését.
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(3) A bejegyzett élettársakat az anyakönyvbe születési
nevük abc sorrendjében kell bejegyezni.”
(5) Az At. 42/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügyekért felelõs
miniszter, hogy rendeletben jelölje ki a bejegyzett élettársi
kapcsolat létrehozására jogosult további anyakönyvvezetõk körét.”
9. § (1) Az egyes közjegyzõi nemperes eljárásokról
szóló 2008. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Kjnp.)
a 36. §-t követõen a következõ alcímmel és 36/A–
36/D. §-okkal egészül ki:
„A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzõ általi
megszüntetése
36/A. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzõ
általi megszüntetésének akkor van helye, ha
a) azt a bejegyzett élettársak befolyásmentesen, közösen kérik,
b) egyik bejegyzett élettársnak sincs olyan gyermeke,
akinek tartására a bejegyzett élettársak közösen kötelezettek, és
c) a bejegyzett élettársak az õket egymással szemben
terhelõ, jogszabályon alapuló tartás, a közös lakás használata, valamint – az ingatlanon fennálló közös tulajdon
megszüntetése kivételével – a bejegyzett élettársi közös
vagyon megosztása kérdésében közjegyzõi okiratba vagy
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan megegyeztek.
(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti közokirat elkészítésére az a közjegyzõ is jogosult, aki a bejegyzett élettársi
kapcsolatot nemperes eljárásban megszünteti.
(3) Nincs helye a bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzõ általi megszüntetésének, ha
a) a bejegyzett élettársak bármelyike cselekvõképtelen,
korlátozottan cselekvõképes, vagy
b) a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenné nyilvánításának vagy nemlétezése megállapításának lenne
helye.
(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére
a házasság felbontására vonatkozó szabályokat – az e törvényben meghatározott eltérésekkel – megfelelõen alkalmazni kell.
(5) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljárásban bizonyításnak és igazolásnak nincs helye.
(6) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljárás lefolytatására – a felek választása szerint – az
a közjegyzõ illetékes, akinek az illetékességi területén
a kérelmezõk utolsó közös lakóhelye volt, vagy akinek az
illetékességi területén a felek valamelyikének lakóhelye
van. Ha a kérelem elõterjesztésekor a feleknek nincs belföldi lakóhelye, az eljárást a bejegyzett élettársi kapcsolatot az anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzõ anyakönyvvezetõ illetékességi területe szerint illetékes közjegyzõ folytatja le.
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36/B. § (1) A közjegyzõ a feleket a kérelem beérkezésétõl vagy a hiányok pótlásától számított 30 napon belül személyesen meghallgatja, kivéve, ha a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
(2) A közjegyzõ a személyesen megjelent feleket
a kérelmükrõl, megállapodásukról és a bejegyzett élettársi
kapcsolat megszüntetése feltételeinek fennállásáról meghallgatja.
(3) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló, ugyanazon okiratba foglalt közös kérelemben
a feleknek nyilatkozniuk kell a 36/A. § (1) bekezdésben
meghatározott kérdésekrõl, a közjegyzõ illetékességét
megalapozó okról, és csatolni kell a kérelemhez a 36/A. §
(1) bekezdés c) pontjában foglalt kérdésekrõl szóló megállapodásukat.
(4) Ha a bejegyzett élettársi közös vagyont képezõ ingóságok megosztása a kérelem elõterjesztésének idõpontjában már megtörtént, a kérelemben elegendõ ennek tényérõl nyilatkozni.
(5) A meghallgatás egy alkalommal legfeljebb 60 napra
elhalasztható, ha bármelyik fél azt legkésõbb a meghallgatáson kéri.
(6) Ha a meghallgatáson – a halasztás esetét kivéve –
bármelyik fél személyesen nem jelenik meg, a közjegyzõ
az eljárást megszünteti.
36/C. § (1) Ha a közjegyzõ a feleknek az õket egymással
szemben terhelõ, jogszabályon alapuló tartásról, a közös
lakás használatáról, valamint – az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével – az élettársi közös
vagyon megosztásáról szóló egyezségét jóváhagyta, a felek bejegyzett élettársi kapcsolatát végzéssel megszünteti.
(2) Ha az egyezség nem hagyható jóvá, a közjegyzõ az
egyezség jóváhagyását megtagadja, és a kérelmet elutasítja. A kérelmet akkor is el kell utasítani, ha megállapítható,
hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzõ által történõ megszüntetésének feltételei nem állnak fenn.
36/D. § (1) A felek – eltérõ megállapodás hiányában –
egyenlõ arányban viselik az eljárás költségeit, a jogi képviselettel kapcsolatos költségeket pedig mindegyik fél
maga viseli.
(2) A közjegyzõ a felek kérelmére az eljárást befejezõ
végzésében rendelkezik az eljárásért fizetendõ – a közjegyzõi díjon és költségtérítésen kívüli egyéb – eljárási
költségekrõl.
(3) A felek egyezségét jóváhagyó végzés a bíróság által
jóváhagyott egyezséggel, a bejegyzett élettársi kapcsolatot
megszüntetõ végzés pedig a bíróság ítéletével azonos hatályú. A végzések ellen nincs helye felülvizsgálati kérelemnek.
(4) A közjegyzõ a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntetõ végzést öt munkanapon belül megküldi az illetékes anyakönyvvezetõnek.”
(2) A Kjnp. a 36/D. §-t követõen a következõ alcímmel
és 36/E–36/G. §-okkal egészül ki:
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„Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése
36/E. § (1) Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása
(a továbbiakban: élettársi nyilvántartás) az élettársi kapcsolat fennállása bizonyításának megkönnyítése céljából
tartalmazza
a) két, nem cselekvõképtelen nagykorú kérelmezõ által
közjegyzõ elõtt közösen tett azon nyilatkozatot, hogy egymással a Polgári Törvénykönyv szerinti élettársi kapcsolatban (a továbbiakban: élettársi kapcsolat) élnek, és
b) legalább az egyik kérelmezõnek a közjegyzõ elõtt
tett azon nyilatkozatát, hogy már nem áll fenn élettársi
kapcsolata a vele együtt korábban nyilvántartásba vett
személlyel.
(2) Az élettársi nyilvántartás igazolja, hogy egymással
élettársi kapcsolata áll fenn azoknak, akiknek az élettársi
kapcsolat fennállásáról szóló közösen tett nyilatkozata az
élettársi nyilvántartásban szerepel. Az élettársi nyilvántartás nem igazolja az élettársi kapcsolat fennállását, ha
a) az élettárs utóbb tett, az élettársi kapcsolat fenn nem
állásáról szóló nyilatkozatát az élettársi nyilvántartásba
bejegyezték,
b) az élettársak egyike meghalt vagy
c) az élettársak bármelyike utóbb házasságot köt vagy
bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít.
(3) Az élettársi nyilvántartásba újabb, az (1) bekezdés
a) pontja szerinti nyilatkozat nem jegyezhetõ be, amíg
a korábban nyilvántartásba vett élettársi kapcsolat fennállását az élettársi nyilvántartás igazolja.
(4) Az élettársi nyilvántartás tartalma:
a) a kérelmezõk
aa) családi és utóneve,
ab) születési családi és utóneve,
ac) születési helye és ideje,
ad) anyjának születési családi és utóneve,
ae) állampolgársága,
b) az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat,
c) nyilatkozat arról, hogy az élettársi nyilvántartásba
bejegyzett élettársi kapcsolat már nem áll fenn,
d) az az idõpont, amikor az anyakönyvi bejegyzés szerint a nyilvántartásba bejegyzett élettársi kapcsolat a kérelmezõk bármelyikének házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata vagy halála miatt megszûnt,
e) a nyilatkozatot a nyilvántartásba bejegyzõ közjegyzõ neve, székhelye és a bejegyzésrõl szóló végzés ügyszáma.
(5) Az élettársak közös kérelmére az élettársi nyilvántartás tartalmazza az élettársak nyilatkozatát a születendõ
közös gyermekeik családi nevérõl.
(6) Az élettársi nyilvántartás közhitelesen tartalmazza
az élettársaknak a (4) bekezdés b)–e) pontjaiban foglalt
adatait és az (5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot.
(7) Az élettársi nyilvántartás az adatokat az élettársi
kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat bejegyzésének
idõpontjától számított 100 évig tartalmazza.
(8) Az élettársi nyilvántartás adatait a közjegyzõ és az
országos kamara kezeli. Az országos kamara mûködteti
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a nyilvántartásban szereplõ adatok kezelésére szolgáló,
folyamatosan a felhasználók rendelkezésére álló informatikai alkalmazást. Az országos kamara a (4) bekezdés
a) pontjában foglalt adatokban bekövetkezett változásokat
és a (4) bekezdés d) pontjában foglalt adatokat a nyilvántartásban átvezeti, e célból a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartását vezetõ szervtõl elektronikus
úton adatot igényelhet.
36/F. § (1) A nyilatkozat felvételére irányuló eljárás
élettársak közös kérelemre vagy az élettársi kapcsolat fenn
nem állásáról szóló nyilatkozat esetén bármelyik élettárs
kérelmére indul. Közös kérelem esetén a közjegyzõ illetékességét az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja.
(2) A közjegyzõ az élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozat megtétele elõtt – az általános kioktatási kötelezettsége keretében – az élettársat arról is tájékoztatja, hogy
mi tekintendõ élettársi kapcsolatnak, az hogyan keletkezik, hogyan szûnik meg és milyen családjogi, vagyonjogi
és öröklési jogi következményekkel jár.
(3) Élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozatot csak
személyesen lehet tenni. A közjegyzõ a kérelmezõ személyazonosságáról a közjegyzõi okirat elkészítése szabályainak alkalmazásával gyõzõdik meg.
(4) A közjegyzõnek az élettársi nyilvántartásba történõ
bejegyzésrõl szóló végzése tartalmazza a nyilvántartásba
bejegyzésre kerülõ adatokat is; a jogerõs végzésének
ugyanaz a hatálya, mint a bíróság jogerõs ítéletének.
A közjegyzõ az élettársi nyilvántartásba az adatokat a végzés meghozatalával egyidejûleg, a fellebbezésre tekintet
nélkül jegyzi be.
(5) Ha a közjegyzõ csak az egyik élettárs nyilatkozata
alapján jegyezte be az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot, az errõl szóló végzést a másik élettársnak is kézbesíti. Az értesítési cím megállapítása céljából a közjegyzõ térítésmentesen, elektronikus úton adatot
igényel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából.
(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt szabályokat megfelelõen alkalmazni kell abban az esetben is, ha a közjegyzõ a bejegyzésrõl szóló határozatát kijavítja vagy kiegészíti.
36/G. § (1) A közjegyzõ tanúsítványt az érintett személy
élettársi nyilvántartásban szereplõ adatainak igazolása céljából kizárólag a nyilvántartásban szereplõ személynek
állíthat ki.
(2) Az országos kamara az élettársi nyilvántartásból az
adatigénylésre jogosult részére szolgáltathat adatokat.
(3) Az élettársi nyilvántartásból annak a közigazgatási
hatóságnak, közigazgatási szervnek, bíróságnak, ügyésznek, nyomozó hatóságnak, nemzetbiztonsági szolgálatnak,
továbbá a közjegyzõ tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szervnek továbbítható adat, amely minden egyes
igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenõr-
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zéséhez feljogosította az adat kezelésére. Az adatigénylõnek a kérelemben meg kell jelölnie annak az eljárásának az
ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult.
(4) Az élettársi nyilvántartásban szereplõ adatok kezelésére szolgáló informatikai alkalmazás mûködtetõje naplót
készít
a) az informatikai alkalmazás üzemben tartási idejérõl,
b) az élettársi nyilvántartásba történõ bejegyzésrõl
a bejegyzett adat, a bejegyzés idõpontja, és a bejegyzést
végzõ feltüntetésével,
c) az élettársi nyilvántartásból történõ adatigénylés teljesítésérõl az adatigénylõ, az adattovábbítás idõpontja, az
ahhoz megadott adatok és a szolgáltatott adatok megjelölésével,
d) a naplóból történt adatszolgáltatásról a szolgáltatott
adatok körének, az adatigénylõ nevének és címének, az
adatigénylésben feltüntetett adatigénylési jogalapnak, valamint az adatszolgáltatás idõpontjának, továbbá az adatszolgáltatást végzõ azonosító adatainak feltüntetésével.
(5) A napló adatait azok keletkezésétõl számított
100 évig kell megõrizni, és biztosítani kell az azok megismeréséhez szükséges technikai eszközöket.
(6) A napló adatait az országos kamara a 36/G. § (3) bekezdése szerint eljárva továbbíthatja.
(7) Ha a büntetõeljárásban eljáró bíróság, ügyész és
nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá
a törvényben titkos információgyûjtésre felhatalmazott
szerv adatigénylése azt – bûnüldözési, bûnmegelõzési
vagy nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozással – kifejezetten tartalmazza, az országos kamara nem tájékoztathatja az érintettet az adattovábbításról.”
(3) A Kjnp. 38. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter,
hogy]
„c) rendeletben szabályozza a bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzõ által történõ megszüntetésének eljárására
vonatkozó részletes szabályokat,”
(4) A Kjnp. 38. §-a a következõ d) és e) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter,
hogy]
„d) rendeletben szabályozza az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásának vezetése és az abból történõ adatszolgáltatás módjára vonatkozó részletes szabályokat,
e) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
rendeletben szabályozza az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásából történõ országos kamarai adatszolgáltatás
ellenértékének összegére és megfizetésének módjára
vonatkozó részletes szabályokat.”
10. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 11. § (1) bekezdés k) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A nyilvántartás tartalmazza a polgár]
„k) családi állapotát, házasságkötése vagy bejegyzett
élettársi kapcsolata létesítésének helyét;”
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(2) Az Nytv. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § Az anyakönyvvezetõ a születési, a házassági,
a halotti anyakönyvben, valamint a bejegyzett élettársi
kapcsolatok anyakönyvében rögzített – a 11. § (1) bekezdésében meghatározott – adatokat átvezeti a nyilvántartáson.”
(3) Az Nytv. 21. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„m) a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére
irányuló polgári nemperes eljáráshoz a közjegyzõ,”
(4) Az Nytv. 21. §-a a következõ n) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„n) az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetésére irányuló polgári nemperes eljáráshoz a közjegyzõ,
az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplõ személy házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata
létesítésének és halálának az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában való feltüntetése érdekében a Magyar
Országos Közjegyzõi Kamara.”
(5) Az Nytv. a 24/A. §-t követõen a következõ új
24/B. §-sal egészül ki:
„24/B. § (1) Ha az adatszolgáltatással érintett jogintézmény vonatkozásában a bejegyzett élettársi kapcsolatról
szóló törvény a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat fennállásához, illetve a házasság vagy a bejegyzett
élettársi kapcsolat megszûnéséhez nem állapít meg eltérõ
jogkövetkezményt, továbbá ha a jogosultság vagy a kötelezettség az özvegyet és az özvegy bejegyzett élettársat
megkülönböztetés nélkül megilleti vagy terheli, a családi
állapotot tartalmazó személyes adatra vonatkozó adatszolgáltatást a nyilvántartásból a „házas vagy bejegyzett élettárs”, „elvált vagy elvált bejegyzett élettárs” vagy „özvegy
vagy özvegy bejegyzett élettárs” megjelöléssel kell teljesíteni.
(2) A jegyzõ – az érintett személy kifejezetten eltérõ
kérelme hiányában – a nyilvántartás alapján kiadott hatósági bizonyítványban a családi állapotra vonatkozó adatot
a „házas vagy bejegyzett élettárs”, „elvált vagy elvált bejegyzett élettárs” vagy „özvegy vagy özvegy bejegyzett
élettárs” megjelöléssel tünteti fel.
(3) A családi állapot igazolására a nyilvántartás alapján
kiállított hatósági bizonyítványon kívül más okirat nem
követelhetõ meg.”
(6) Az Nytv. 25. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az e törvényben elõírt adatszolgáltatási és nyilvántartási feladataik teljesítéséhez az eljárásban érintett polgár
személyi azonosítóját az alábbi szerveknek köteles átadni:]
„c) a házasulók a házassági szándékuk bejelentésekor,
illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítõk e szándékuk bejelentésekor az anyakönyvvezetõnek;
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d) a peres felek a családjogi és házassági bontóperben,
a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontására irányuló perben, valamint a holttá nyilvánítással és a halál tényének
bírói megállapításával összefüggõ ügyekben a bíróságnak,
a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntetni kívánók
a közjegyzõnek;”
11. § A közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi
LV. törvény 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzõ általi
megszüntetése alá tartozó ügyekben a közjegyzõ döntése
szükséges a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetéséhez.”
12. § A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében
történõ együttmûködésrõl és információcserérõl szóló
2007. évi CV. törvény 15. § a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A SIRENE Iroda a kiegészítõ információk beszerzése
és továbbítása céljából – az adatigénylés céljának meghatározása mellett – az alábbi adatok átvételére jogosult:]
„a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a polgár személyazonosító igazolványának, továbbá személyi azonosítójáról és lakcímérõl
kiadott hatósági igazolványának okmányazonosítója, névés lakcímadatai, anyja neve, arcképmása, állampolgársága, születési helye, születési ideje, neme, családi állapota,
a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének helye, a nyilvántartásból való kikerülés oka,
helye és ideje,”
13. § A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi
IV. törvény 192. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki bejegyzett
élettársi kapcsolatának fennállása alatt házasságot köt,
vagy újabb bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít, továbbá
aki bejegyzett élettársi kapcsolatban álló személlyel
házasságot köt, vagy ilyen személlyel bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesít.”
14. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A népmozgalmi statisztika körében megfigyelésre
kerül minden Magyarországon bekövetkezett születés,
haláleset, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, élettársi nyilatkozat nyilvántartásba vétele, házasság felbontása, valamint érvénytelenné nyilvánítása, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása, megszüntetése,
a nyilvántartott élettársi kapcsolat megszûnése (a továbbiakban együtt: népmozgalmi esemény), valamint lakcímváltozás.”
15. § (1) A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi
13. tvr. (a továbbiakban: Nmtvr.) a következõ alcímmel és
41/A. §-sal egészül ki:
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41/A. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttére
és érvényességére, annak joghatásaira, valamint megszûnésére a 37–40. §-ok rendelkezéseit – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – megfelelõen kell alkalmazni.
(2) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének nem
akadálya, illetve annak érvényességét nem érinti, ha
a leendõ bejegyzett élettárs személyes joga az azonos nemûek bejegyzett élettársi kapcsolatának jogintézményét
nem ismeri, feltéve, hogy
a) a magyar állampolgársággal nem rendelkezõ leendõ
bejegyzett élettárs igazolja, hogy személyes joga szerint
a házasságkötésnek nem lenne akadálya, és
b) legalább az egyik leendõ bejegyzett élettárs magyar
állampolgár vagy a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezik.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott igazolás
alól a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve indokolt esetben felmentést adhat.
(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásaira, valamint megszûnésére a (2) bekezdésben meghatározott esetben a magyar jogot kell alkalmazni.”
(2) Az Nmtvr. 59. §-ának (2) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(2) Házassági vagyonjogot, valamint a bejegyzett élettársak vagyoni viszonyait érintõ eljárásban magyar bíróság eljárhat, ha az egyik házastárs vagy bejegyzett élettárs
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye belföldön
van.”
(3) Az Nmtvr. 62/B. §-ának a) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
[Magyar állampolgár személyi állapotát érintõ eljárásban magyar bíróság vagy más hatóság minden esetben
eljárhat. Ez a joghatóság kizárólagos, kivéve, ha]
„a) magyar állampolgár házasságának felbontása vagy
bejegyzett élettársi kapcsolatának megszüntetése iránt
indul külföldön eljárás, és a magyar állampolgárságú félnek, illetõleg ha mindkét fél magyar állampolgár, legalább
azok egyikének lakóhelye vagy szokásos tartózkodási
helye az eljáró bíróság vagy más hatóság államában van;”
(4) Az Nmtvr. 70. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A kizárólagos magyar joghatóság ellenére el kell
ismerni a magyar állampolgár házasságát felbontó vagy
bejegyzett élettársi kapcsolatát megszüntetõ jogerõs külföldi határozatot, ha annak hazai elismerését a magyar
állampolgárságú volt házastárs vagy volt bejegyzett élettárs maga kéri, feltéve, hogy a 72. § (2) bekezdésében
meghatározott megtagadási okok egyike sem áll fenn.”
Záró rendelkezések
16. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján
lép hatályba.
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(2) A 9. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 10. § (4) bekezdése a kihirdetését követõ nyolcadik hónap elsõ napján
lép hatályba.
17. § (1) A Ptk.
1. 14. § (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 21. §
(2) bekezdésében, 601. § (1) bekezdésében, 615. § (1) bekezdésében, 670. § (2) bekezdésében és 685. § b) pontjában a ,,házastársa” szövegrész helyébe a ,,házastársa, bejegyzett élettársa”,
2. 14. § (6) bekezdés 3. pont a) alpontjában a „házassági” szövegrész helyébe a „házassági, a bejegyzett élettársi”,
3. 19/A. § (1) bekezdésében, 601. § (2) bekezdésében
a „házastársát” szövegrész helyébe a „házastársát vagy
bejegyzett élettársát”,
4. 19/A. § (1) bekezdésében, 601. § (3) bekezdésében
és a 615. § elõtti alcímben a „házastárs” szövegrész helyébe a „házastárs, bejegyzett élettárs”,
5. 578/G. § (2) bekezdésében a „házastársak” szövegrész helyébe a „házastársak és a bejegyzett élettársak”,
6. 601. § (1) bekezdésében a „házastársak” szövegrész
helyébe a „házastársak, bejegyzett élettársak”,
7. 601. § (2) bekezdésében a „házastársa” szövegrész
helyébe a „házastársa vagy bejegyzett élettársa”,
8. 601. § (2) bekezdésében és 601. § (3) bekezdésében
a „házastársak” szövegrész helyébe a „házastársak vagy
a bejegyzett élettársak”,
9. 601. § (3) bekezdésében, 625. § (2) bekezdésében
a „házastársának” szövegrész helyébe a „házastársának,
bejegyzett élettársának”,
10. 606. §-ában, 667. § (1) bekezdés d) pontjában
és 685. § b) pontjában a „házastárs” szövegrész helyébe
a „házastárs, a bejegyzett élettárs”,
11. 607. § (4) bekezdésében, 615. § (2) bekezdésében,
616. § (1) bekezdésében, 616. § (2) bekezdésében, 616. §
(3) bekezdés második mondatában és 671. § (1) bekezdésében a „házastárs” szövegrész helyébe a „házastárs vagy
a bejegyzett élettárs”,
12. 608. § (1) és 617. § (3) bekezdésében az „és házastárs” szövegrész helyébe a „házastárs és bejegyzett élettárs”,
13. 609. § (1) bekezdésében a „házastársnak” szövegrész helyébe a „házastársnak, bejegyzett élettársnak”,
14. 613. § (3) bekezdésében a „házasság” szövegrész
helyébe a „házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat”
szöveg, a „házastárssal” szövegrész helyébe a „házastárssal vagy bejegyzett élettárssal”,
15. 615. § (2) bekezdésében a „házasságot köt” szövegrész helyébe a „házasságot köt, vagy bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesít”,
16. 616. § (3) bekezdésében a „Mind a házastárs” szövegrész helyébe a „Mind a házastárs, mind a bejegyzett
élettárs” szöveg, a „házastársa haszonélvezeti jogának”
szövegrész helyébe a „házastársa, bejegyzett élettársa
haszonélvezeti jogának”,
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17. 616. § (4) bekezdésében és 667. § (3) bekezdésében
a „házastársat” szövegrész helyébe a „házastársat, és a
bejegyzett élettársat”,
18. 661. §-ában a „házastársát” szövegrész helyébe
a „házastársát, bejegyzett élettársát”,
19. 663. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy házastársának” szövegrész helyébe a „házastársának vagy bejegyzett élettársának”,
20. 663. § (2) bekezdésében a „Házastársát” szövegrész helyébe a „Házastársát vagy bejegyzett élettársát”
szöveg, a „házastársi” szövegrész helyébe a „házastársi,
bejegyzett élettársi”,
21. 665. § (2) bekezdésében a „házastársat” szöveg
helyébe a „házastársat vagy a bejegyzett élettársat”,
22. 667. § (2) bekezdés elsõ mondatában a „házasságkötés” szövegrész helyébe a „házasságkötés, a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése”,
23. 667. § (2) bekezdés második mondatában a „házasságkötés” szövegrész helyébe az „ilyen kapcsolat”,
24. 667. § (2) bekezdésében a „házasságból” szövegrész helyébe a „házasságból, bejegyzett élettársi kapcsolatból” szöveg, a „házasságot kötött” szövegrész helyébe
a „házasságot kötött, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített”,
25. 670. § (2) bekezdésében a „házastársával” szövegrész helyébe a „házastársával, bejegyzett élettársával”,
26. 679. § (3) bekezdésében a „házastárs” szövegrész
helyébe a „házastárs, és a bejegyzett élettárs” szöveg,
a „házastársi” szövegrész helyébe a „házastársi, vagy bejegyzett élettársi”
szöveg lép.
(2) A Csjt.
a) 7. § (2) bekezdésében a „házasság” szövegrészek
helyébe a „házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat”,
b) 22. § (2) bekezdésében az „újból házasságot köt”
szövegrész helyébe az „újból házasságot köt vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít”,
c) 37. § (2) bekezdésében a „nyilatkozó” szövegrész
helyébe a „tizenhatodik életévét betöltött nyilatkozó”,
d) 60. § (1) bekezdésében és a 61. § (4) bekezdésében
a „házastársa” szövegrész helyébe „házastársa vagy bejegyzett élettársa”,
e) 64. § (2) bekezdésében a „házastársat és az elvált
házastársat, a házastárs és az elvált házastárs” szövegrész
helyébe a „házastársat, elvált házastársat, bejegyzett élettársat, elvált bejegyzett élettársat, a házastárs és az elvált
házastárs, illetve bejegyzett élettárs és elvált bejegyzett
élettárs”
szöveg lép.
(3) Az At.
a) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „kötni” szövegrész
helyébe a „kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot
létesíteni” szöveg, 3. § (2) bekezdés f) pontjában a „házasságkötéséhez” szövegrész helyébe a „házasságkötéséhez,
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez” szöveg, 3. §
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(2) bekezdés g) pontjában a „házasságkötése” szövegrész
helyébe a „házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítése” szöveg, a „házasságkötésének” szövegrész helyébe a „házasságkötésének vagy a felek bejegyzett
élettársi kapcsolata létesítésének”,
b) 4. § (3) bekezdésében a „házasságkötését” szövegrész helyébe a „házasságkötését, bejegyzett élettársi kapcsolatának anyakönyvezését”,
c) 8. § (1) bekezdésében, a 41/A. § (1) bekezdésében,
valamint a 42/A. § (1) bekezdésében a „házasságkötési”
szövegrész helyébe a „házasságkötési valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló”,
d) 12. § (2) bekezdésében a „házassága” szövegrész helyébe a „házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata”,
e) 13. § (1) bekezdésében az „és házasságkötési eljárásban” szövegrész helyébe a „ , házasságkötési, valamint
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárásban”,
f) 15. § (2) bekezdésében a „Nem magyar állampolgár
és a külföldön élõ magyar állampolgár házasulók esetén
a házasulók egyike” szövegrész helyébe az „A házasulók
egyike – ha magyarországi lakcímmel nem rendelkezik –”,
g) 25. § (1) bekezdésében az „ünnepélyes” szövegrész
helyébe a „méltóságteljes”,
h) 28/A. § (2) bekezdésében a „lakóhelyét” szövegrész
helyébe a „lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási
helyét”,
i) 30/A. § (3) bekezdésében az „és házasságkötési” szövegrész helyébe a „ , házasságkötési és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló”,
j) 32. § (1) bekezdés d) pontjában, a 35. § (1) bekezdés
b) pontjában, valamint a 36. § (1) bekezdés b) pontjában
a „lakóhelyét” szövegrész helyébe az „a lakóhely településének a nevét”,
k) 36. § (1) bekezdés d) pontjában a „házastársának”
szövegrész helyébe a „házastársának vagy bejegyzett élettársának” szöveg, a „házasságkötés” szövegrész helyébe
az „a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének” szöveg, a „házasság” szövegrész helyébe
a „házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat”,
l) 37. § (1) bekezdés bevezetõ szövegében, b) pontjában és (2) bekezdése bevezetõ szövegében a „házasságkötést” szövegrész helyébe a „házasságkötést, a bejegyzett
élettársi kapcsolatot”,
m) 38. § (1) és (2) bekezdésében a „házasságkötését”
szövegrész helyébe a „házasságkötését, bejegyzett élettársi kapcsolatát”,
n) 39. § (1) bekezdésében a „lakóhely” szövegrész helyébe a „lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely”
szöveg, a „házasságkötésérõl” szövegrész helyébe a
„házasságkötésérõl, bejegyzett élettársi kapcsolatáról”,
o) 40. § (4) bekezdésében a „házasságkötés” szövegrész helyébe a „házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat”
szöveg lép.
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(4) Az Nytv. 17. § (2) bekezdés b) pontjában az „a házasságkötés helye” szövegrész helyébe az „a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
helye” szöveg lép.
(5) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény 20. § (3) bekezdésében a „házastárs” szövegrész helyébe a „házastárs, bejegyzett élettárs” szöveg
lép.
(6) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
171. § (4) bekezdés a) pont ac) és ae) alpontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
[Reprodukciós eljárás céljából történõ nõi ivarsejtadományozás esetén a (2) bekezdés szerinti felajánlás történhet meghatározott recipiens számára történõ felhasználásra is az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
az adományozó a recipiens]
„ac) testvérének házastársa (bejegyzett élettársa, élettársa) vagy”
„ae) házastársa (élettársa) testvérének házastársa (bejegyzett élettársa, élettársa),”
[aki megfelel a 171. § (1) bekezdésében foglaltaknak:]
(7) A családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény 45. § (2) bekezdés e) pontjában a
„házastársa” szövegrész helyébe a „házastársa, bejegyzett
élettársa” szöveg, a 45. § (2) bekezdés a) és g) pontjában
a „házastársának” szövegrész helyébe a „házastársának,
bejegyzett élettársának” szöveg lép.
(8) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 10. §
(4) bekezdésében az „és a bíróságok” szövegrész helyébe
a „ , bíróságok és a közjegyzõk” szöveg lép.
(9) Az Nmtvr. 62/D. § (3) bekezdésében a „házastársával” szövegrész helyébe a „házastársával vagy bejegyzett
élettársával” szöveg, a „házassága” szövegrész helyébe
a „házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata” szöveg
lép.
18. § (1) Hatályát veszti a Csjt.
a) 2. § (3) bekezdésében az „ , az erre rendelt hivatalos
helyiségben” szövegrész,
b) 2. § (4) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az At.
a) 3. § (2) bekezdés f) pontjában a „magyar menekültügyi hatóság által” szövegrész,
b) 22. § (3) bekezdése,
c) 30/B. § (1) bekezdésében az „és a Magyar Tudományos Akadémia szerkesztésében megjelentetett” szövegrész.
(3) 2010. február 1-jén hatályát veszti az e törvény
5. §-át megelõzõ alcím, az 5–15. § és a 17. §. E § 2010. február 2-án hatályát veszti.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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III. Kormányrendeletek
A Kormány
100/2009. (V. 8.) Korm.
rendelete
az árva mû egyes felhasználásainak engedélyezésére
vonatkozó részletes szabályokról
A Kormány a szerzõi jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény 112. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §
(1) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szerzõi jogról
szóló törvény (a továbbiakban: Szjt.) hatálya alá tartozó alkotás azon felhasználásának engedélyezésére, amelynek
az engedélyezésére jogosult személy (a továbbiakban:
szerzõ) ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körben e rendelet
szabályait megfelelõen alkalmazni kell az elõadómûvészi
teljesítmények felhasználásának engedélyezésére is.

2. §
(1) A felhasználási engedély megadására irányuló kérelemben meg kell adni a mû és – ha ez lehetséges – a szerzõ,
több szerzõ esetén valamennyi szerzõ azonosítására alkalmas adatait, továbbá meg kell jelölni a felhasználás módját, mértékét, tervezett idõtartamát és egyéb olyan körülményeit, amelyek a felhasználási engedély díjának megállapításához szükségesek. A felhasználási engedély iránti
kérelemben fel kell tüntetni, hogy a felhasználás közvetve
vagy közvetlenül jövedelemszerzési vagy jövedelemfokozási célt szolgál-e.
(2) A kérelemben meg kell jelölni és ahhoz csatolni kell
azokat a bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy a kérelmezõ a felhasználási szerzõdés megkötése érdekében
a szerzõ kilétének, illetve tartózkodási helyének felkutatására az érintett mûtípus és a felhasználási mód figyelembevételével megtette az adott helyzetben általában elvárható
intézkedéseket, és a kutatás nem járt eredménnyel.
(3) Ha a mû felhasználásához több szerzõ engedélye
szükséges, és nem ismeretlen vagy nem tartózkodik ismeretlen helyen mindegyikük, a kérelemhez csatolni kell az
ismert és egyúttal ismert helyen tartózkodó szerzõkkel kötött felhasználási szerzõdést is.
(4) Ha a mûnek több szerzõje is ismeretlen, vagy ismert,
de ismeretlen helyen tartózkodik, a Magyar Szabadalmi
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Hivatal (a továbbiakban: MSZH) az engedélyt csak akkor
adja meg, ha a mû valamennyi ilyen szerzõje tekintetében
nyújtottak be kérelmet, és az engedély valamennyi ilyen
szerzõ tekintetében megadható. A kérelemhez csatolni kell
az ismert és egyúttal ismert helyen tartózkodó szerzõkkel
kötött felhasználási szerzõdést is.

rendszeresített formanyomtatványon nyújtják be. E kérelem díjának mértéke 30 000 forint, ha a kérelem olyan felhasználás engedélyezésére irányul, amely sem közvetve,
sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, és azt az MSZH által e célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtják be.

(5) Egy kérelemben egy mû felhasználására kérhetõ engedély. Több mûre vonatkozóan egy kérelmet lehet benyújtani abban az esetben, ha a kérelem ugyanazon szerzõ
ugyanazon mûtípusba tartozó mûveinek azonos felhasználási módjára vonatkozik.

(5) A felhasználási engedély visszavonására irányuló
kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10 500 forint.

3. §
(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedések
– az eset körülményeihez képest – különösen a következõk
lehetnek:
a) keresés az MSZH önkéntes nyilvántartása alapján
szerkesztett adatbázisban, a kérelmezett felhasználás módjára is tekintettel az érintett, Magyarországon nyilvántartásba vett közös jogkezelõ szervezetek adatbázisaiban, az
interneten hozzáférhetõ adatbázisokban, a szerzõ hollétének megállapítására alkalmas adatbázisokban, továbbá
a mûtípus szerint érintett, nyilvánosság számára hozzáférhetõ gyûjtemények adatbázisaiban;
b) tájékoztatás kérése a mûtípus szerint szokásos nyilvánosságra hozatalt megvalósító szervezetektõl, a mû más
felhasználását megvalósító személyektõl, a mû ismert és
megtalálható többi szerzõjétõl, továbbá a mûtípussal kapcsolatban hatósági feladatokat ellátó szervezetektõl;
c) hirdetés országos napilapban.
(2) Olyan mû esetében, amelyrõl valószínûsíthetõ, hogy
az elsõ nyilvánosságra hozatala nem Magyarországon történt, az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket a mû elsõ
nyilvánosságra hozatala szerinti országban is meg kell tenni, ha ez nem ütközik aránytalan nehézségbe.

4. §
(1) Az MSZH elõtti, e rendeletben szabályozott eljárásokban igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely az
MSZH bevétele.
(2) A felhasználási engedély megadására irányuló kérelemért 102 500 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(3) A (2) bekezdésben szabályozott kérelem díjának
mértéke 40 000 forint, ha a kérelem olyan felhasználás engedélyezésére irányul, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját.
(4) A (2) bekezdésben szabályozott kérelem díjának
mértéke 92 500 forint, ha a kérelmet az MSZH által e célra

(6) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére egyéb
kedvezmény és mentesség nem adható, a díj visszatérítésének helye nincs.
(7) A (2)–(5) bekezdésekben meghatározott díjakat az
MSZH-nak a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01731842-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénzátutalási megbízás útján, az azonosítási adatok (az ügyszám, illetõleg az engedélyszám) és a rendeltetés (jogcím)
feltüntetésével, valamint a ,,310 Kincstári Tranzakciós
Kód” megjelöléssel kell megfizetni. A díj a kérelem benyújtásával egyidejûleg válik esedékessé.
(8) A (2)–(5) bekezdésekben meghatározott díj kezelésére, elszámolására, nyilvántartására az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi elõírásokat kell alkalmazni.

5. §
Ha a kérelem nem felel meg az e rendeletben elõírt feltételeknek, illetve az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, a kérelmezõt a kérelem beérkezésétõl számított
harminc napon belül – harmincnapos határidõ tûzésével –
hiánypótlásra kell felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha
a kérelmezõ a hiánypótlási felhívás ellenére sem fizeti meg
az igazgatási szolgáltatási díjat.

6. §
(1) Ha a kérelem megfelel a 2. §-ban foglaltaknak és
a kérelmezõ megfizette a 4. § (2)–(4) bekezdései szerinti
díjat, az MSZH megadja a felhasználási engedélyt.
(2) Az MSZH a felhasználási engedély terjedelmét a kérelem keretei között állapítja meg. A 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetben a felhasználási engedély
nem terjedhet túl a többi szerzõvel kötött felhasználási
szerzõdés hatályán sem.
(3) A felhasználás legkorábbi kezdõ idõpontja a határozat jogerõre emelkedésének a napja. Ha a felhasználás
megkezdésének feltétele a felhasználási díj letétbe helyezése, a felhasználás legkorábbi kezdõ idõpontja az azt követõ nap, amelyen a felhasználási díjat az MSZH-nak
a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-

15860

MAGYAR KÖZLÖNY

01731842-20000002 számú intézményi letéti számlájára
átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján, az
azonosítási adatok (az ügyszám, illetõleg az engedélyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével letétbe helyezik. A letett összeggel a letevõ a továbbiakban nem rendelkezhet. A letétek kezelésére, elszámolására, nyilvántartására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi elõírásokat az Szjt. által meghatározott eltérésekkel
kell alkalmazni.
(4) Az MSZH elõtti eljárásban az ügyintézési határidõ
hatvan munkanap.
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9. §

Az árva mûvek felhasználásának engedélyezésével
összefüggõ eljárási cselekmények elektronikus úton nem
intézhetõk.

10. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 13. § 2009. október 1-jén lép hatályba.

7. §

11. §

(1) A felhasználási engedély visszavonására irányuló
kérelem elbírálására a felhasználási engedély iránti kérelem elbírálására irányadó szabályok a (2) bekezdésben
foglalt eltéréssel alkalmazandók.

A 6. § (4) bekezdésének e rendelet 12. §-a (3) bekezdésével történõ hatályon kívül helyezése folytán megváltozó
ügyintézési határidõt a 2009. december 31-ét követõen benyújtott kérelmekre kell alkalmazni azzal, hogy azon kérelmek tekintetében, amelyek ügyintézési határidejébõl
2009. december 31-én még több mint negyven munkanap
van hátra, az ügyintézési határidõ fennmaradó részét úgy
kell megállapítani, mintha a kérelmet 2010. január 1-jén
nyújtották volna be.

(2) Az MSZH a felhasználási engedély visszavonásáról
szóló határozatában rendelkezik a szerzõ személye vagy
tartózkodási helye ismertté válásáig és az ettõl az idõponttól számított egy évig, de legfeljebb az engedély alapján
még hátralévõ idõtartamban folytatható felhasználás arányos díjáról, és – abban az esetben, ha azt letétbe helyezték – szükség esetén a felhasználási engedélyben meghatározott és letétbe helyezett díj, valamint az MSZH által
a visszavonásról szóló határozatban meghatározott felhasználási díj közötti különbözet visszautalásáról.

12. §
(1) E rendelet 9. §-a 2009. szeptember 30-án hatályát
veszti.
(2) E rendelet 13. §-a 2009. október 2-án hatályát veszti.

8. §
(1) Azokról az árva mûvekrõl, amelyek tekintetében felhasználási engedélyt adott, az MSZH bárki által megtekinthetõ, elektronikus úton hozzáférhetõ hatósági nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni az árva mûvel
kapcsolatos ügyszámot, a mû azonosítására alkalmas adatokat, a mûvel kapcsolatban engedélyezett felhasználás
terjedelmére vonatkozó adatokat, a felhasználási díj mértékét és letétbehelyezésének napját, a felhasználási engedély visszavonásának tényét és hatályát. A nyilvántartásban a mûvel kapcsolatban folyamatban lévõ eljárások tényét és tárgyát is fel kell tüntetni.
(3) A felhasználási engedély jogosultjának írásban megadott hozzájárulása esetén az MSZH a felhasználó azonosítására alkalmas és a vele való kapcsolatfelvételt lehetõvé
tevõ adatokat nyilvánosságra hozhatja, és azokat nyilvántartásában bárki számára hozzáférhetõvé teheti.
(4) Az árva mûvel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti
adatok változását a nyilvántartáson az MSZH – a módosítás idõpontjára való utalással – haladéktalanul átvezeti.

(3) E rendelet 6. §-ának (4) bekezdése 2009. december 31-én hatályát veszti.
(4) E § 2010. január 1-jén hatályát veszti.

13. §
E rendelet 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdésben szabályozott kérelem díjának
mértéke 92 500 forint, ha a kérelmet az MSZH által e célra
rendszeresített formanyomtatványon, illetve elektronikus
úton nyújtják be. E kérelem díjának mértéke 30 000 forint,
ha a kérelem olyan felhasználás engedélyezésére irányul,
amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, és azt az
MSZH által e célra rendszeresített formanyomtatványon,
illetve elektronikus úton nyújtják be.”
14. §
Ez a rendelet a kulturális anyagok digitalizálásáról és
online hozzáférhetõvé tételérõl, valamint a digitális meg-
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õrzésrõl szóló, 2006. augusztus 24-i 2006/585/EK európai
bizottsági ajánlás 6. (a) és (c) alpontjának való megfelelést
szolgálja.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
101/2009. (V. 8.) Korm.
rendelete
a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tartásáról szóló
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet, a közúti
árutovábbítási szerzõdésekrõl szóló
2/1981. (I. 31.) MT rendelet, valamint a közúti
személyszállítási szerzõdésekrõl szóló
20/1981. (VI. 19.) MT rendelet módosításáról
A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi
I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §
A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (4)–(5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az Európai Unió más tagállamában bejegyzett jármûvel a Magyar Köztársaság területén kabotázsként végzett közúti áruszállítási tevékenység – kivéve, ha adott tagállam csatlakozási szerzõdése ettõl eltérõ rendelkezést tartalmaz – a nem honos fuvarozók valamely tagállamban
nyújtott belföldi közúti árufuvarozási szolgáltatásai feltételeinek meghatározásáról szóló, 1993. október 25-i
3118/93/EGK tanácsi rendeletben foglalt feltételekkel – az
(5) bekezdésben foglalt kivétellel – igazolt nemzetközi
fuvarfeladat teljesítése érdekében a Magyar Köztársaság
területére történt belépéstõl számítva legfeljebb hét napon
belül három alkalommal végezhetõ. A jármûnek ezt követõen el kell hagynia a Magyar Köztársaság területét.
(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell
alkalmazni a 3. számú melléklet 4. és 5. pontja szerinti
szállítási feladatot teljesítõ jármûre.”

2. §
Az R. 21. §-a a következõ (6)–(11) bekezdéssel egészül ki:
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„(6) A (4) bekezdésben foglalt feltételek megtartásának
igazolására a kabotázs-tevékenységrõl – az Európai Unió
valamely hivatalos nyelvén – jármûvenként kimutatást
kell készíteni. A kimutatásnak tartalmaznia kell:
a) a jármû rendszámát, magyarországi telephelyét
(tárolási helyét),
b) az üzemben tartó megnevezését és címét, közösségi
engedélyének számát,
c) a gépjármûvezetõ nevét, az Európai Unión kívüli
állam állampolgára esetén jármûvezetõi igazolványának
számát,
d) a jármû Magyar Köztársaság területére való belépése idõpontját,
e) kabotázs-mûveletenként a fuvaroztató (megbízó)
megnevezését és címét, a fuvarozás megkezdésének és befejezésének idõpontját, valamint a felrakóhelyet és a lerakóhelyet,
f) a jármû Magyar Köztársaság területérõl való kilépése
idõpontját,
g) a szállított áru tömegét.
(7) A kabotázs-kimutatást – az NKH Központi Hivatalától a jármû rendszámára és az üzemben tartó nevére,
a kabotázs megkezdésének tervezett idõpontját megjelölve igényelt, a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon –
a jármû vezetõje köteles eseményszerûen vezetni, majd
a nyomtatványt a kiadó hatóságnak – annak kiadását követõ 60 napon belül – leadni. Az üzemben tartó új nyomtatványt csak abban az esetben kaphat, ha az elõzõ nyomtatványt a kiadó hatóságnak leadta. A kabotázs-mûveletet
megelõzõ nemzetközi fuvarfeladathoz kapcsolódó fuvarokmányt és a kabotázs-kimutatást a jármûvezetõ köteles
a közúti forgalomban a gépjármûvön tartani, és az ellenõrzést végzõ hatóság képviselõjének felszólítására bemutatni.
(8) Ha az üzemben tartó ismételten és súlyosan megsérti
a kabotázs-tevékenységre vonatkozó szabályokat, az ellenõrzést végzõ hatóság az NKH Központi Hivatalánál
kezdeményezheti az üzemben tartó kabotázs-tevékenységbõl történõ idõszakos kizárását a Magyar Köztársaság
területén.
(9) A Magyar Köztársaság területén az Európai Unión
kívüli állam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott
jármûvel kabotázsként közúti közlekedési szolgáltatási
tevékenység – ha nemzetközi szerzõdés másként nem rendelkezik – a közlekedésért felelõs miniszter engedélyével
folytatható.
(10) Az Európai Unió más tagállamának hatósági engedélyével és jelzésével ellátott autóbusz a Magyar Köztársaság területén kabotázsként különjárati és szerzõdéses
személyszállítást erre vonatkozó külön engedély nélkül
végezhet. A valamely tagállamban nem honos fuvarozók
számára a belföldi közúti személyszállítási szolgáltatás
feltételeinek megállapításáról szóló, 1997. december 11-i
12/98/EK tanácsi rendeletben elõírt, az Európai Bizottság
részére történõ értesítési és tájékoztatási kötelezettséget az
NKH Központi Hivatala teljesíti. A menetrend szerinti
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közforgalmú közúti személyszállításra az Európai Unió
tagállamaiban honos vállalkozások részére kiadott kabotázs-engedélyek számáról a közlekedésért felelõs miniszter évente tájékoztatja az Európai Bizottságot az NKH
Központi Hivatala útján.
(11) Az NKH Központi Hivatala a külföldi hatósági
engedéllyel és jelzéssel ellátott jármûvek Magyar Köztársaság területén végzett kabotázs-tevékenységének összesített számadatát évente egy alkalommal statisztikai célból
átadja a Központi Statisztikai Hivatalnak.”

3. §
(1) Az R. 23. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Autóbusz-menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következõ adatokat tartalmazza:
a) a személyszállítás jellege (szerzõdéses, különjárati,
rendelkezésre bocsátás),
b) az üzemben tartó és – amennyiben van ilyen – a megrendelõ (szerzõdõ fél) megnevezése és címe,
c) a jármû rendszáma és a gépjármûvezetõ (gépjármûvezetõk) neve,
d) a jármû kiállításának helye és ideje,
e) az útvonal az indulások, megállások, érkezések helyének és idejének, a szállított utasok számának, a kilométeróra állásának, valamint a megtett kilométer-teljesítménynek a feltüntetésével.
(3) Fuvarlevélként olyan okmány használható, amely
legalább a következõ adatokat tartalmazza:
a) a szállítás jellege (fuvarozás, rendelkezésre bocsátás, bérvontatás, autómentés),
b) az üzemben tartó és a fuvaroztató megnevezése,
címe,
c) a jármû rendszáma és a gépjármûvezetõ (gépjármûvezetõk) neve,
d) az árura vonatkozó adatok [az árutulajdonos által kiállított szállítólevél száma, az áru megnevezése, mennyisége, a csomagolás módja, veszélyes áruknál a Veszélyes
Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai megállapodás (ADR) szerinti adatok], illetõleg a vontatott
vagy szállított jármûre vonatkozó adatok (tulajdonos vagy
üzemben tartó megnevezése, címe, jármû rendszáma),
e) az áru átvételének és kiszolgáltatásának helye, ideje,
f) az útvonal az indulás, a megállások (fel- és lerakodás), az érkezés helyének és idejének, a kilométeróra állásának, valamint a – rakománnyal vagy rakomány nélkül –
megtett kilométer-teljesítménynek a feltüntetésével.”
(2) Az R. 23. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetekben menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább
a következõ adatokat tartalmazza:
a) az üzemben tartó megnevezése, székhelye és a gépjármûvezetõ neve,
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b) a jármû rendszáma, telephelye,
c) a rakományra vonatkozó adatok (az árutulajdonos
által kiállított szállítólevél száma, a szállítmány megnevezése, mennyisége, származása, a csomagolás módja,
veszélyes áruknál az ADR szerinti adatok), illetõleg a szállított személyek számára vonatkozó adatok az indulás,
a megállások és az érkezés helyének (fel- és lerakodás) és
idejének, a kilométeróra állásának, valamint a megtett
kilométer-teljesítménynek a feltüntetésével.”
(3) Az R. 23. §-a a következõ (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Üzemanyag vásárlása vagy vételezése esetén az
(1) és (4) bekezdésben meghatározott okmányon (menetlevélen, fuvarlevélen) fel kell jegyezni az üzemanyag-vásárlás vagy vételezés:
a) helyét, idejét és a kilométeróra állását, továbbá
b) a vásárlást vagy vételezést igazoló számla vagy más
bizonylat számát.”

4. §
Az R. 23/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatást
végzõ jármû a 23. § (2) bekezdés b)–e) pontja szerinti adatokat tartalmazó menetlevéllel vehet részt a közúti forgalomban.”

5. §
Az R. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27. § (1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/94/EK irányelve (2006. december 12.) a közúti árufuvarozás egyes
típusaira vonatkozó közös szabályok létrehozásáról;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti árufuvarozást vagy
személyszállítást végzõ jármûvek vezetõinek alapképzésérõl és továbbképzésérõl, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 2. cikk, valamint a 10. cikk
(2) és (3) bekezdése;
c) a Tanács 2004/66/EK irányelve (2004. április 26.) az
1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és
a 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek,
valamint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK,
a 2003/48/EK és a 2003/49/EK tanácsi irányelvek az áruk
szabad mozgása, a szolgáltatások nyújtásának szabadsága,
a mezõgazdaság, a közlekedéspolitika és az adózás területén, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia
és Szlovákia csatlakozására tekintettel történõ kiigazításáról, Melléklet IV. rész 2. pont;
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d) a Tanács 2006/103/EK irányelve (2006. november 20.) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes
irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történõ kiigazításáról, Melléklet A. rész 6. pont.
(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 881/92/EGK rendelete (1992. március 26.)
a tagállamok területére vagy területérõl történõ, illetve
a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti
árufuvarozási piacra való bejutásról, 13. cikk;
b) a Tanács 3118/93/EGK rendelete (1993. október 25.) a nem honos fuvarozók valamely tagállamban
nyújtott belföldi közúti árufuvarozási szolgáltatásai feltételeinek meghatározásáról;
c) a Bizottság 792/94/EK rendelete (1994. április 8.)
a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a saját számlás közúti
árufuvarozókra történõ alkalmazása részletes szabályairól;
d) az Európai Parlament és a Tanács 484/2002/EK rendelete (2002. március 1.) a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK
tanácsi rendeletnek a jármûvezetõi igazolvány létrehozása
érdekében történõ módosításáról.”

6. §
Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
szerinti 2. számú melléklet lép.

7. §
A közúti árutovábbítási szerzõdésekrõl szóló 2/1981.
(I. 31.) MT rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A fuvardíjat, továbbá a fuvarozásra szükségesen és
hasznosan fordított, a fuvarozó által megelõlegezett és
a kiszolgáltatáskor meg nem térített költségeket az annak
fizetésére kötelezett legkésõbb 30 napon belül köteles teljesíteni, kivéve, ha a 30 napnál hosszabb teljesítési határidõ szerzõdésben való kikötését – ezzel arányban álló –
más elõnynek a fuvarozó javára írásbeli szerzõdésben tör-
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ténõ vállalása ellensúlyozza. A felek ezzel ellentétes megállapodása semmis.”
8. §
A közúti személyszállítási szerzõdésekrõl szóló
20/1981. (VI. 19.) MT rendelet 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A személyszállítási szolgáltatás ellenértékét (díjat),
továbbá a személyszállítási szolgáltatásra szükségesen és
hasznosan fordított, a személyszállító által megelõlegezett
és a kiszolgáltatáskor meg nem térített költségeket az annak fizetésére kötelezett legkésõbb 30 napon belül köteles
teljesíteni, kivéve, ha a 30 napnál hosszabb teljesítési határidõ szerzõdésben való kikötését – ezzel arányban álló –
más elõnynek a személyszállító javára írásbeli szerzõdésben történõ vállalása ellensúlyozza. A felek ezzel ellentétes megállapodása semmis.”
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és
a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 5/A. § (16) bekezdése, 8. § (1) bekezdése.
(3) Ez a rendelet a nem honos fuvarozók valamely tagállamban nyújtott belföldi közúti árufuvarozási szolgáltatásai feltételeinek meghatározásáról szóló, 1993. október 25-i 3118/93/EGK tanácsi rendelet, a 3118/93/EGK
tanácsi rendeletnek a saját számlás közúti árufuvarozókra
történõ alkalmazása részletes szabályairól szóló, 1994. április 8-i 792/94/EK bizottsági rendelet, valamint
a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek
a jármûvezetõi igazolvány létrehozása érdekében történõ
módosításáról szóló, 2002. március 1-jei 484/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

15864

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/63. szám

Melléklet a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez
Sorszám:

H
Kimutatás
az Európai Unió tagállamában bejegyzett jármû Magyar Köztársaság területén végzett
kabotázs-tevékenységérõl
I. A jármû
– rendszáma
– magyarországi tárolóhelye
II. Üzemben tartó
– neve
– ország jele
– székhely címe
– közösségi engedély száma
III. A gépjármûvezetõ
– neve
– az Európai Unión kívüli állam állampolgára esetén
a jármûvezetõi igazolvány száma
IV. A jármû Magyar Köztársaság területére való
belépési idõpontja
V. A jármû Magyar Köztársaság területérõl való
kilépési idõpontja
VI. A szállított áru tömege

(év)

(hónap)

(nap)

(év)

(hónap)

(nap)

Kabotázs-fuvarozások
A fuvaroztató (megbízó) neve, címe, a felrakóhely
és a lerakóhely

1.
2.
3.

megkezdése

(hónap, nap, óra)
(hónap, nap, óra)
(hónap, nap, óra)

.................................
helység, dátum

..................................
fuvarozó aláírása”

befejezése

(hónap, nap, óra)
(hónap, nap, óra)
(hónap, nap, óra)
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IV. A Magyar Nemzeti
Bank elnökének
rendeletei
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1. melléklet
a 12/2009. (V. 8.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
12/2009. (V. 8.) MNB
rendelete
a „Radnóti” emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló
jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
(1) A Magyar Nemzeti Bank – Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából – „Radnóti” megnevezéssel 5000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2009. május 19.

2. melléklet
a 12/2009. (V. 8.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:

2. §
(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl
készült, súlya 31,46 gramm, átmérõje 38,61 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme elõlapján, felsõ köriratban
a ,,MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. A középmezõben, egymás alatti vízszintes sorokban az „5000”
értékjelzés, a ,,forint” felirat, valamint a ,,BP.” verdejel és
a ,,2009” verési évszám olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján Radnóti Miklós elõre hajló,
félprofil ábrázolású portréja látható. A portrétól jobbra
Radnóti Miklós aláírása és alatta az „1909–1944” felirat
olvasható, balra pedig Gáti Gábor tervezõmûvész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

V. A Kormány tagjainak
rendeletei

Az emlékérmébõl 10 000 darab készíthetõ, amelybõl 6000
darab különleges – ún. proof – technológiával verhetõ.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
59/2009. (V. 8.) FVM
rendelete

4. §

a jégesõ-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj
támogatása igénybevételének szabályairól

3. §

Ez a rendelet 2009. május 19-én lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
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ján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
A díjtámogatás célja
1. §
A rendeletben szabályozott díjtámogatás célja jégesõkárok megelõzése érdekében a jégesõ-elhárító szervezet
szolgáltatásait igénybe vevõ mezõgazdasági termelõk részére díjtámogatás formájában állami támogatás nyújtása.

Fogalmak
2. §
E rendelet alkalmazásában
a) jégesõ-elhárító rendszer: egy közigazgatásilag lehatárolható területen mûködõ, olyan technikai berendezésekbõl
álló hálózat, amely meteorológiai elõrejelzések alapján, a berendezések alkalomszerû mûködtetésével megakadályozza
a nagy károkat okozó jégesõk kialakulását;
b) jégesõ-elhárító szervezet: természetes személyekbõl, jogi személyekbõl vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokból álló, szerzõdéses jogviszonyon alapuló, nonprofit elvek alapján mûködõ gazdálkodó szervezet, amely egy meghatározott területen a nagy károkat
okozó jégesõk kialakulásának megakadályozása érdekében jégesõ-elhárító rendszert mûködtet (a továbbiakban:
szervezet);
c) jégesõ-elhárítási terv: a szervezet által a tárgyévre
kidolgozott cselekvési program, amely a jégesõ-elhárítást
célzó intézkedéseket, és az azokra tervezett ráfordításokat
tartalmazza;
d) jégesõ-elhárítási díj: a jégesõ-elhárító szervezet
szolgáltatásait igénybe vevõ mezõgazdasági termelõk által
megfizetett éves szolgáltatási díj;
e) jégesõ-elhárítási díjtámogatás: a jégesõ-elhárító
szervezet szolgáltatásait igénybe vevõ mezõgazdasági termelõk részére a d) pont szerinti díjhoz nyújtott állami támogatás (a továbbiakban: díjtámogatás).

A díjtámogatás jellege
3. §
E rendelet elõírásai szerint vissza nem térítendõ díjtámogatás vehetõ igénybe a jégesõ elhárítási díj megfizetéséhez. A díjtámogatás az agrár- és erdészeti ágazatban
nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások 2007–2013. (2006/C 319/01) 138–142. pontja szerinti támogatásnak minõsül.

2009/63. szám

A díjtámogatás jogosultsági feltételei
4. §
(1) Díjtámogatásra jogosult az a természetes személy,
jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: kedvezményezett), aki vagy amely:
a) megfelel a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) 1. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának;
b) jégesõ-elhárító rendszer mûködésének területén termõföldet használ;
c) a tárgyévi jégesõ-elhárítási díjfizetési kötelezettségének a szervezet által meghatározott határidõig eleget tesz;
d) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) szerinti
ügyfél-regisztrációs kötelezettségének eleget tett;
e) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az e rendelet
1. számú melléklete szerinti meghatalmazás és nyilatkozat
aláírása idõpontjában:
ea) nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási,
illetve természetes személy esetén gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt,
eb) nincs lejárt köztartozása,
ec) lejárt köztartozása van, de annak megfizetésére halasztást, vagy részletfizetési lehetõséget kapott.
(2) A díjtámogatás igénylésére – a 4. § (1) bekezdése
szerinti kedvezményezett 1. számú melléklet szerinti meghatalmazása alapján – az a szervezet jogosult, amely
a) az eljárási törvény szerinti ügyfél-regisztrációs kötelezettségének eleget tett;
b) legalább tízezer négyzetkilométer kiterjedésû területen jégesõ-elhárító rendszert mûködtet;
c) az adott támogatási évre a székhelye szerint illetékes
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez
(a továbbiakban: szakigazgatási hivatal) benyújtott jégesõ-elhárítási tervvel rendelkezik;
d) a tárgyévet megelõzõ évben végzett jégkár-elhárítási
tevékenységérõl készített beszámolóját a szakigazgatási
hivatalhoz benyújtotta (kivéve a tevékenységét a tárgyévben megkezdõ szervezetet);
e) a szervezet szolgáltatásait igénybe vevõ mezõgazdasági termelõk tárgyévre megállapított jégesõ-elhárítási díjfizetési kötelezettségét és annak teljesítését dokumentálja;
f) nyilatkozik, hogy a díjtámogatási kérelem benyújtásakor:
fa) nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási
eljárás alatt, és
fb) nincs lejárt köztartozása, vagy
fc) lejárt köztartozása van, de annak megfizetésére halasztást vagy részletfizetési lehetõséget kapott.
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A díjtámogatás mértéke és forrása
5. §
(1) A díjtámogatás mértéke a szervezet szolgáltatását
igénybe vevõ mezõgazdasági termelõk által megfizetendõ
jégesõ-elhárítási díj (általános forgalmi adót nem tartalmazó értékének) hatvan százaléka, de szántó esetén legfeljebb 300 Ft/ha, szõlõ, gyümölcsös ültetvény esetén legfeljebb 500 Ft/ha.
(2) A szervezet a jégesõ-elhárítási díj összegérõl számlát állít ki, amely megbontva tartalmazza annak támogatástartalmát, valamint a kedvezményezett által fizetendõ
összeget. A támogatástartalom nem haladhatja meg az
(1) bekezdés szerinti maximális összeget. A kedvezményezett a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. Ha a kedvezményezett nem jogosult
a díjtámogatásra, a szervezet a kedvezményezett részére
nem igényelhet díjtámogatást.
(3) A díjtámogatás forrása a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Folyó kiadások és jövedelemtámogatások elõirányzat felhasználási keretszámla, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.
(4) A 3. § szerinti díjtámogatásra évente ötvenmillió forint használható fel.
(5) Ha a díjtámogatásra vonatkozó igények összeg meghaladja a (4) bekezdés szerinti összeget, úgy a kifizetésre
kerülõ díjtámogatások összegét a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) minden
kedvezményezett esetében a (4) bekezdés szerinti összeg
erejéig arányosan csökkenti.
(6) A jogosulatlanul igénybe vett díjtámogatást a kedvezményezett – az eljárási törvény 69. §-ában foglaltakra
figyelemmel – az MVH határozatában elõírtak szerint köteles visszafizetni.
A díjtámogatási kérelem benyújtása és elbírálása
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(4) Az elõírásoknak megfelelõ díjtámogatási kérelmeken a szakigazgatási hivatal a szervezet, valamint a kedvezményezettek támogatási jogosultságát igazolja, és a kérelmeket a tárgyév július 30-áig továbbítja az MVH Piaci
Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához.
(5) Ha a díjtámogatási kérelemben foglalt díjtámogatásra a 4. § (1) bekezdés szerinti kedvezményezett jogosult,
az MVH határozatot hoz és intézkedik a díjtámogatásnak
a szervezet részére történõ kifizetésérõl. Az MVH a határozatot a kedvezményezettenkénti részletezést tartalmazó
melléklettel együtt megküldi a szervezetnek, továbbá értesíti a kedvezményezettet a díjtámogatás összegérõl.
(6) Amennyiben a kedvezményezett nem jogosult a díjtámogatásra, az MVH az errõl szóló határozatát megküldi
a szervezet, valamint a kedvezményezett részére is.
Jogkövetkezmények
7. §
(1) A szakigazgatási hivatal a jégesõ-elhárítási tervben,
valamint az alapszabályban vagy a társasági szerzõdésben
foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább kétszer
ellenõrzi, és arról jegyzõkönyvet készít. A szervezet által
vállalt kötelezettségek teljesítésének elmaradása, továbbá
valótlan adatok szolgáltatása a kedvezményezettek díjtámogatásra való jogosultságának visszavonását eredményezi. A jogosulatlanul igénybe vett díjtámogatás tényét
az MgSzH által készített jegyzõkönyv és az eljárási törvény elõírásai alapján az MVH határozatban állapítja meg,
és intézkedik a jogosulatlan díjtámogatás behajtásáról.
(2) Az a szervezet, amely felróható magatartásával hozzájárult a kedvezményezettek jogosulatlan díjtámogatásához – amelynek tényét az MgSzH által készített jegyzõkönyv alapján az MVH határozatban megállapította –, további huszonnégy hónapig nem jogosult a kedvezményezettek meghatalmazása alapján a 4. § (2) bekezdés szerinti
díjtámogatás igénylésére.

6. §
Záró rendelkezések
(1) A díjtámogatásra vonatkozó díjtámogatási kérelmet
a szervezetnek a 2. számú melléklet szerinti adatlapon
a szakigazgatási hivatalhoz postai úton kell benyújtania
a tárgyév június 1. és 30. között.
(2) A díjtámogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az érvényes alapszabály, vagy társasági szerzõdés
másolatát;
b) a jégesõ-elhárítási díjról kiállított számlák másolatát;
c) a kedvezményezetteknek az 1. számú melléklet szerinti meghatalmazását;
d) az elõzõ évrõl készített beszámolót és a támogatási
évre vonatkozó jégesõ-elhárítási tervet, amennyiben
a szervezet azokat korábban még nem nyújtotta be, kivéve
a tevékenységét a tárgyévben megkezdõ szervezetet.
(3) Egy kérelmezõ a tárgyévben csak egy díjtámogatási
kérelmet nyújthat be.

8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.
9. §
Ez a rendelet az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott
állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások
2007–2013. (2006/C 319/01) hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelethez
MEGHATALMAZÁS ÉS NYILATKOZAT
1. Alulírott,
.................................................................................................................................................................. (név/cégnév*),
(ügyfél-regisztrációs szám:
adóazonosító jel:

, vagy adószám*:

- -

címe: ................................................................................................................................................................................,
levelezési címe*

............................................................... (helység) ............................ út/utca/tér ..... hsz.,

felelõs vezetõ*: ......................................................................................................................... tel.szám: ...................),
* Gazdálkodó szervezet meghatalmazó esetén.

mint Meghatalmazó
meghatalmazom ........................................................................................... (cégnév), mint jégesõ-elhárító szervezetet
(ügyfél-regisztrációs szám:
adószám:

- -

székhely címe:

................................................................. (helység) ............................. út/utca/tér ..... hsz.,

levelezési címe:

............................................................... (helység) ............................. út/utca/tér ..... hsz.,

felelõs vezetõ: ........................................................................................................................... tel.szám: ...................),
hogy a jégesõ-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009.
(V. 8.) FVM rendeletben szabályozott díjtámogatás igénylésével kapcsolatban helyettem és javamra a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatalnál és a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál eljárjon.
2. A kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok
Nyilatkozom, hogy vállalkozásom megfelel a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak
a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános
csoportmentességi rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozás fogalmának.
Adatok:
(utolsó lezárt éves beszámoló/bevallás alapján, illetve újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett)
Foglalkoztatott létszám (éves átlaglétszám):

fõ

Éves árbevétel:

ezer Ft

Éves mérlegfõösszeg:

ezer Ft

Vállalkozás minõsítése:

mikro

kis

közép

(A megfelelõ válasz X-szel jelölendõ.)

(középvállalkozás: kevesebb, mint 250 személyt foglalkoztat, éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió EUR-nak,
és/vagy éves mérlegfõösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-nak megfelelõ HUF összeget;
kisvállalkozás: kevesebb mint 50 személyt foglalkoztat, éves árbevétele és/vagy éves mérlegfõösszege nem haladja meg
a 10 millió EUR-nak megfelelõ HUF összeget;
mikrovállalkozás: kevesebb, mint 10 személyt foglalkoztat, éves árbevétele és/vagy éves mérlegfõösszege nem haladja
meg a 2 millió EUR-nak megfelelõ HUF összeget.
Az EUR-HUF átszámításnál az üzleti év utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell
használni.)
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3. Nyilatkozom, hogy
3.1. csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó/õstermelõ magánszemély vagyok (a vonatkozó
rész aláhúzandó).
3.2. a jelen meghatalmazás és nyilatkozat aláírása idõpontjában
3.2.1.
lejárt adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincs.
3.2.2.
................................... Ft lejárt adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom van, de annak megfizetésére
....................................................-ig halasztást/részletfizetési lehetõséget kaptam. (*)
Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 18/C. § (13)–(15) bekezdésében meghatározott
eljárásban vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól.
3.3. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Áht. 15. §-ában meghatározott feltételeinek megfelelek.
(*) A megfelelõ válasz értelemszerûen X-szel jelölendõ, a megfelelõ adat megadásával és a szövegrész aláhúzásával.

4. Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a díjtámogatásra nem vagyok jogosult,
a jégesõ-elhárító szervezet részére a számla szerinti jégesõ-elhárítási díj teljes összegét megfizetem.
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt ......................... (város/község), 2009. .............. (hónap) ..... (nap).

.........................................................
meghatalmazó aláírása
(a díjtámogatás kedvezményezettje)

.................................................................
meghatalmazott (cégszerû) aláírása

Tanú 1:

Tanú 2:

Név: ....................................................

Név: .....................................................

Személyi ig. szám: .............................

Személyi ig. szám: ..............................

Lakcím: ..............................................

Lakcím: ...............................................

............................................................
aláírás

..............................................................
aláírás

15870

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/63. szám

2. számú melléklet az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelethez

DÍJTÁMOGATÁSI KÉRELEM
a jégesõ-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének
szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet alapján
......... évben
Benyújtás helye:
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a jégesõ-elhárító szervezet székhelye szerint illetékes területi szerve
Benyújtási idõszak: a tárgyév június hónapja
1. A kérelmezõ adatai:
A jégesõ-elhárító szervezet neve: .................................................................................................................................
Ügyfél-regisztrációs száma:
Székhely címe:

............................................................. (helység) ............................. út/utca/tér ..... hsz.

Levelezési címe:

........................................................... (helység) ............................. út/utca/tér ..... hsz.

Felelõs vezetõ: ............................................................................................................................... Tel.: ...................
2. A jégesõ-elhárító szervezet mûködési területének meghatározása:
Mûködõ talajgenerátor hálózat
Mûködõ generátorok
(megyénként/db/)

Megye

Területnagyság
(km2)

Összesen:**
** Legalább 10 000 km2.

3. Összesítõ kimutatás a jégesõ-elhárítási díjtámogatás kedvezményezetteirõl:
A díjtámogatásra jogosult
Sorszám

neve

regisztrációs
száma

KKV
státusza***

A kiállított
számla száma

A jégesõelhárítási díj
összege
(Ft)

A díjtámogatásA díjtámogatás
ra jogosult által
összege
fizetendõ összeg
(Ft)
(Ft)

1.
2.
...

Összesen:
*** 1 = mikro-; 2 = kis-; 3 = középvállalkozás. (A megfelelõ kódszámot kell beírni.)

4. Nyilatkozat:
4.1. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem állok.
4.2. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor
4.2.1.
lejárt adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincs.
4.2.2.
.................................... Ft lejárt adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom van, de annak megfizetésére
.......................................................-ig halasztást/részletfizetési lehetõséget kaptam. (****)
(****) A megfelelõ válasz X-szel jelölendõ, a megfelelõ adat megadásával és a szövegrész aláhúzásával.
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Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt ................................., .......... év ............................... hónap ................. nap.

.......................................................
a szervezet (cégszerû) aláírása
Mellékletek
1. alapszabály/társasági szerzõdés másolata
2. ............. db számla másolata
3. ............. db meghatalmazás

5. Az illetékes megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal igazolása:
........................................................... Megyei MgSzH
Iktatószám: ......................................
Igazolom, hogy a díjtámogatási kérelem 1. pontjában megjelölt kérelmezõ, valamint a mellékelt számlán vevõként
szereplõ kedvezményezettek a jégesõ-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételeket teljesítették és így a kérelmezõ ........................................ Ft díjtámogatási összegre jogosult.
Kelt ................................., .......... év ............................... hónap ................. nap.

P. H.

................................................
igazgató
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
60/2009. (V. 8.) FVM
rendelete
a szeszesital-piac ellátását szolgáló borlepárlás
támogatásának feltételeirõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
A támogatás jogosultja

2009/63. szám

(2) A támogatási kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, legkésõbb 2009. június 15-ig.
(3) A támogatási keret túligénylése esetén a keretkimerülés napján beérkezett kérelmek közötti sorrend a kérelmezõk által lepárlásra felajánlott bor térfogatszázalékban
kifejezett, alkoholtartalma szerinti növekvõ sorrenddel
azonos. Amennyiben egy kérelmezõ több, eltérõ alkoholtartalmú bortételt is felajánlott lepárlásra, úgy a bortételek
alkoholtartalmának az egyes bortételek hektoliterben kifejezett mennyiségével súlyozott átlagát kell figyelembe
venni a sorrend felállításánál.
(4) Támogatás a beszállított bormennyiség termõterülete után, 1588 €/ha összegben jár, de nem haladhatja meg
az 1,59 €/térfogatszázalék/hl-es mértéket a kérelmezõ által
lepárlásra szállított bormennyiség után.

A szerzõdés

1. §
Támogatást igényelhet az a természetes személy vagy
gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: kérelmezõ), aki
vagy amely:
a) saját termelésû, vagy vásárolt, 2008-ban Magyarországon termett szõlõbõl általa készített borát kereskedelmi szeszfõzdével (a továbbiakban: lepárlóüzem) kötött
szállítási szerzõdés (a továbbiakban: szerzõdés) alapján
lepárlásra beszállítja,
b) legkésõbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg eleget tesz a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény 28. § (1) bekezdésében elõírt regisztrációs kötelezettségének, és
c) telephelyén mûködõ gazdasági társaság vagy egyéni
vállalkozó ellen a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ) a 2006/2007.,
a 2007/2008. vagy a 2008/2009. borpiaci év során az
alábbi jogerõs intézkedések egyikét sem foganatosította:
ca) a borászati üzem legfeljebb 30 napra történõ ideiglenes bezárása, gép, felszerelés, berendezés mûködésének,
csomagolóanyag felhasználásának, tárolóhely vagy szállítóeszköz használatának megtiltása, újbóli mûködésének,
használatbavételének, használatban tartásának feltételhez
kötése,
cb) a borászati üzem területén talált borászati termék
közfogyasztásra, továbbfeldolgozásra alkalmatlan termék
megsemmisítésének vagy lepárlásának elrendelése.
Az intézkedés keretében nyújtható támogatási összeg,
a támogatás mértéke
2. §
(1) E rendelet alapján a szeszesital-piac ellátását szolgáló
borlepárlás támogatására fordítható keretösszeg 850 000
euró.

3. §
(1) Támogatás csak akkor nyújtható, ha a kérelmezõ és
a lepárlóüzem szerzõdést kötnek. Egy kérelmezõ legfeljebb egy szerzõdés alapján jogosult támogatásra, amely
megfelel a (2)–(4) bekezdésben foglaltaknak.
(2) Támogatás a rendelet hatálybalépését követõen,
2009. május 25-ig terjedõ idõtartam alatt megkötött szerzõdés alapján nyújtható.
(3) Az egy szerzõdésben megjelölhetõ legnagyobb bormennyiség összesen 7500 hl.
(4) A szerzõdés alapján akkor nyújtható támogatás, ha
az a következõket tartalmazza:
a) a szerzõdõ felek neve (cégneve), 1. § b) pontja szerinti
regisztrációs száma, adóazonosító jele vagy adószáma,
b) a szállítandó bor mennyisége hektoliterben, valamint alkoholtartalma térfogatszázalékban kifejezve,
c) a szállítandó bor minõsítési kategóriájának pontos
megnevezése (asztali bor, tájbor vagy minõségi bor),
d) a szállítandó bor színe (fehér vagy vörös),
e) a szállítandó bor nettó átvételi ára, amely nem lehet
kevesebb, mint 200 Ft/térfogatszázalék/hl,
f) a szállítandó borra vonatkozó, az MgSzH Központ
által kiállított minõsítési bizonyítvány száma,
g) a lepárlóüzem kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a részére beszállított bort augusztus 15-éig
lepárolja,
h) a szállítandó bor átvételének helye,
i) az alábbiakra vonatkozó kitételeket:
ia) a szerzõdés a támogatási kérelmet jóváhagyó
MVH-határozat jogerõre emelkedésének napján lép hatályba,
ib) az MVH határozatában megjelölt bormennyiséget
a kérelmezõnek 2009. július 15-ig teljes mértékben be kell
szállítania a lepárlóüzembe.

2009/63. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

15873

A támogatási kérelem benyújtása

nyítvány iránti kérelem mellékletét képezik a (3) bekezdés
c), d) és e) pontjában meghatározott iratok.

4. §

(6) Az MVH a támogatási kérelmet elutasítja, amenynyiben
a) a kérelmezõ nem felel meg az 1. §-ban foglaltaknak,
b) a szerzõdés nem felel meg a 3. §-ban foglaltaknak,
c) a támogatási kérelem nem tartalmazza a (3) bekezdésben meghatározott benyújtandó mellékletek valamelyikét, vagy
d) az MgSzH Központ által kiállított minõsítési bizonyítvány alapján a lepárlásra szánt bor minõsége nem felel
meg a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet IV. melléklet 1. pontjában meghatározott feltételeknek.

(1) A támogatási kérelmet egy eredeti példányban postai úton az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi
Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI)
részére kell benyújtani az MVH által közleményben közzétett formanyomtatványon. A kérelem tartalmazza:
a) a kérelmezõ azonosításához szükséges adatokat
(név, regisztrációs szám) és telephelyének címét,
b) a szerzõdésben foglalt bor teljes mennyiségére
vonatkozó, az MgSzH Központ által kiállított minõsítési
bizonyítvány számát,
c) a szerzõdésben foglalt bor teljes mennyiségére vonatkozó szõlõ és bor származási bizonyítványok alapján
kiszámított termõterület nagyságát,
d) a szerzõdésben foglalt bor mennyiségét hektoliterben,
e) a szerzõdésben foglalt bor alkoholtartalmát térfogatszázalékban.
(2) A támogatási kérelmet e rendelet hatálybalépésének
napjától 2009. május 25-ig lehet benyújtani. A benyújtási
határidõ jogvesztõ, elmulasztása esetén igazolásnak nincs
helye. A támogatási kérelem vonatkozásában hiánypótlásnak nincs helye.
(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) a szerzõdés egy eredeti példányát,
b) a szerzõdésben foglalt bor teljes mennyiségére vonatkozóan az MgSzH Központ által kiállított minõsítési
bizonyítványt,
c) a szerzõdésben foglalt bor teljes mennyiségére vonatkozó bor származási bizonyítványok másolatait. Összevont bor származási bizonyítvány esetében csatolni kell
azokat a bor származási bizonyítvány másolatokat is, amelyek alapján az összevont bor származási bizonyítvány kiállításra került,
d) a c) pont szerinti bor származási bizonyítványokhoz
tartozó szõlõ származási bizonyítványok másolatait,
e) a szerzõdésben foglalt bor teljes mennyiségére
vonatkozóan a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 52/2001.
(VIII. 2.) FVM–PM együttes rendelet 4. számú melléklete
szerinti pincekönyv III/3. számú mellékletének (termékelõállítás) másolatát,
f) az MgSzH Központ által kiállított, az 1. számú mellékletben meghatározott tartalmú hatósági bizonyítványt.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti minõsítési bizonyítványt az MgSzH Központ a borminta benyújtását
követõ 5. munkanapon adja ki, a kérelmezõ elõzetes nyilatkozatának megfelelõen személyesen (a hatóság székhelyén) vagy postai úton.
(5) A (3) bekezdés f) pontja szerinti hatósági bizonyítványt az MgSzH Központ a kérelmezõ kérelmére, a kérelem benyújtását követõ 5. munkanapon állítja ki, a kérelmezõ elõzetes nyilatkozatának megfelelõen személyesen
(a hatóság székhelyén) vagy levélben. A hatósági bizo-

(7) Támogatás csak a támogatási kérelemhez mellékelt
szõlõ, illetve bor származási bizonyítványai alapján megállapított területnagyságra nyújtható. A támogatási összeg
megállapításakor az MVH a (3) bekezdés b) és f) pontjaiban meghatározott bizonyítványokat is felhasználja.

A szerzõdésben foglalt borok beszállítása
5. §
Az MVH határozatában megjelölt bormennyiség akkor
tekinthetõ teljes mértékben beszállítottnak, amennyiben
a) a lepárlóüzembe történõ betárolás a 3. § (4) bekezdés
i) pont ib) alpontjában meghatározott határidõn belül lezárult,
b) a beszállított bormennyiség legfeljebb 5%-os mértékben tér el az MVH határozatában megjelölt bormennyiségtõl.
A szerzõdésben foglalt borok lepárlása
6. §
(1) A lepárlóüzem a beszállított teljes bormennyiség
lepárlását követõen, a lepárlás befejezésétõl számított
3 munkanapon belül, faxon értesíti az MVH PKI-t és
az MgSzH Központot.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt értesítéssel egyidejûleg
a lepárlóüzem megküldi az MVH PKI részére a 2. számú
mellékletben meghatározott tartalmú nyilatkozatot.
A támogatás kifizetése, utólagos ellenõrzés
7. §
(1) A kérelmezõktõl átvett bormennyiség lepárlását és
a támogatási feltételek teljesülését az MVH ellenõrzi. Az
ellenõrzés kiterjed:
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a) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) által elõírt, a szerzõdésben foglalt borok átvételére vonatkozó nyilvántartásokra, szállítási okmányokra, valamint számlákra és azok
kifizetését igazoló bizonylatokra,
b) a Jöt. által elõírt, a szerzõdésben foglalt borok lepárlására vonatkozó jövedéki nyilvántartásokra (termékmérleg nyilvántartás, termelési napló).
(2) Az MVH az ellenõrzése során figyelembe veszi
a Jöt. rendelkezései szerint vezetett és a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságának területileg illetékes
hivatala által ellenõrzött nyilvántartásokat és dokumentációkat.
(3) A támogatás kifizetése az (1) bekezdés szerinti
ellenõrzést követõen kezdõdhet meg.
(4) Az MVH legkésõbb 2009. október 15-ig, forintban
folyósítja a támogatást.
(5) A támogatási összeg meghatározásakor a forintra
történõ átszámítást az elsõ borbeszállítás hónapjának elsõ
napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett
forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.
(6) Az MgSzH Központ a kérelmezõ telephelyén utólagos ellenõrzést végezhet, illetve az illetékes hegybírót belföldi jogsegély keretében megkeresheti a minõsítési bizonyítvány, valamint a hatósági bizonyítvány kiadásához
csatolt iratokra vonatkozóan. Az ellenõrzés kiterjedhet:
a) a szerzõdésben foglalt borok származására,
b) a szerzõdésben foglalt borok termõterületének megállapítására.
(7) Az MgSzH Központ az átvett, az MVH támogatási
határozatában jóváhagyott bormennyiség lepárlását követõen a lepárlóüzem telephelyén ellenõrzést végez. Az
ellenõrzésnek a lepárlással elõállított bordesztillátumnak
vagy borpárlatnak a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérõl, kiszerelésérõl, címkézésérõl és földrajzi árujelzõinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. január 15-i
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott feltételeknek való megfelelõségére kell
vonatkoznia.
(8) Az MgSzH Központ a (6) és (7) bekezdés szerinti
ellenõrzések eredményét tartalmazó jegyzõkönyveket az
ellenõrzést követõ 5 munkanapon belül megküldi az MVH
PKI részére.

Jogkövetkezmények
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a) nem teljes mértékben beszállított bormennyiség
után, vagy
b) a 3. § (4) bekezdés i) pont ib) alpontjában meghatározott határidõt követõen beszállított bortétel után, vagy
c) olyan bortétel után, amelyet a lepárlóüzem a 3. §
(4) bekezdésének g) pontjában meghatározott határidõt
követõen párolt le.
(2) Amennyiben az MVH vagy az MgSzH Központ
a kérelmezõnél végzett utólagos ellenõrzése során azt állapítja meg, hogy
a) a kérelmezõ a kérelmében valótlan adatokat közölt,
vagy
b) a kérelmezõ nem a támogatási kérelemben megjelölt
bortételt szállította be lepárlásra,
úgy az igénybe vett támogatás teljes összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
(3) Amennyiben az MVH vagy az MgSzH Központ
a kérelmezõnél végzett utólagos ellenõrzése során azt állapítja meg, hogy az igénybe vett támogatás egy része jogosulatlannak minõsül, úgy a jogosulatlanul igénybe vett
támogatást a kérelmezõnek vissza kell fizetnie.

Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet 2009. május 11-én lép hatályba.
(2) A 4. § (1) bekezdés szerinti formanyomtatványt az
MVH honlapján letölthetõ formában közzéteszi legkésõbb
a rendelet hatálybalépésének napján.
(3) Ez a rendelet a következõ európai uniós jogi aktusok
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet II. cím
I. fejezete, 17. cikke, valamint
b) a borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK
tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik
országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál
és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2008. június 29-i 555/2008/EK bizottsági rendelet
26–27. cikke.

8. §
Gráf József s. k.,
(1) Támogatás nem folyósítható:

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 60/2009. (V. 8.) FVM rendelethez
Az MgSzH Központ által kiadott hatósági bizonyítvány tartalmazza:
1. ,,A ..................................................................................................... (név) által .......................................... napján beérkezett írásbeli kérelem alapján az alábbiakat igazolom.”
2. ,,A ............... sorszámú minõsítési bizonyítványon megjelölt kérelmezõ telephelyén mûködõ gazdasági társaság
vagy egyéni vállalkozó ellen az MgSzH Központ 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009. borpiaci év során az alábbi kérdésekben:
– a borászati üzem legfeljebb 30 napra történõ ideiglenes bezárása, gép, felszerelés, berendezés mûködésének, csomagolóanyag felhasználásának, tárolóhely vagy szállítóeszköz használatának megtiltása, újbóli mûködésének, használatbavételének, használatban tartásának feltételhez kötése;
– a borászati üzem területén talált borászati termék közfogyasztásra, továbbfeldolgozásra alkalmatlan termék megsemmisítésének vagy lepárlásának elrendelése
intézkedést nem foganatosítottam.”
3. ,,A fenti sorszámú minõsítési bizonyítványon megjelölt ................ hl bormennyiség származási országa Magyarország.”
4. ,,A fenti sorszámú minõsítési bizonyítványon megjelölt ................ hl bormennyiség 2008. évben szüretelt szõlõbõl készült.”
5. ,,A fenti sorszámú minõsítési bizonyítványon megjelölt ................ hl bormennyiség hektárban kifejezett szõlõtermõ-területe: ........................ ha.”

2. számú melléklet a 60/2009. (V. 8.) FVM rendelethez
A lepárlóüzem nyilatkozata
„Alulírott ................................. a ........................ (lepárlóüzem) képviseletében tudomásul veszem, hogy amennyiben az MVH vagy az MgSzH Központ ellenõrzése során azt állapítja meg, hogy az üzemünkben a szeszesital-piac ellátását szolgáló borlepárlás támogatásának feltételeirõl szóló 60/2009. (V. 8.) FVM rendelet szerinti támogatásban részesült
borból lepárlással elõállított bordesztillátum vagy borpárlat nem felel meg a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérõl, kiszerelésérõl, címkézésérõl és földrajzi árujelzõinek oltalmáról, valamint a 110/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet elõírásainak, akkor a 2009/2010. borpiaci év folyamán üzemünk nem vehet részt a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint
a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi
rendelet II. cím I. fejezete, 17., valamint 18. cikkében meghatározott támogatási intézkedések végrehajtásában.”
Cégszerû aláírás, dátum
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IX. Határozatok Tára
A Kormány határozatai
A Kormány
1065/2009. (V. 8.) Korm.
határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a DaimlerChrysler A.G. között 1999. április 21-én
aláírt és 2004. augusztus 1-jén módosított Ipari
Együttmûködési Jegyzõkönyv lezárásáról
és a felhalmozott elõ-ellentételezési kreditek
felhasználásáról szóló jegyzõkönyv aláírásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a Magyar Köztársaság Kormánya és
a DaimlerChrysler A.G. között 1999. április 21-én aláírt és
2004. augusztus 1-jén módosított Ipari Együttmûködési
Jegyzõkönyv lezárásáról és a felhalmozott elõ-ellentételezési kreditek felhasználásáról szóló jegyzõkönyv tervezetét;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy az 1. pont szerinti jegyzõkönyvet aláírja.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
határozatai
A miniszterelnök
19/2009. (V. 8.) ME
határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Horvát Köztársaság Kormánya között
a Határokon Átnyúló Regionális Koordinációs
Fórum létrehozásáról szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti
hatáskörömben eljárva, az önkormányzati miniszter és
a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és
a Horvát Köztársaság Kormánya között a Határokon
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Átnyúló Regionális Koordinációs Fórum létrehozásáról
szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom az önkormányzati minisztert, hogy
– érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az önkormányzati minisztert vagy az
általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom az önkormányzati minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követõen
a Megállapodás végleges szövegének megállapítására
való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A pénzügyminiszter
1/2009. (V. 8.) PM
határozata
az Európai Bizottság N 540/2008. számú állami
támogatási ügyben hozott jóváhagyó határozata
meghozatala napjának megállapításáról
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl szóló
242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
265/2007. (X. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 29. §-a értelmében a 242/2006. Korm. rendelet
92/G–92/H. §-ai az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követõ 15. napon lépnek hatályba.
A Bizottság határozata meghozatalának idõpontját a pénzügyminiszter a Magyar Közlönyben egyedi határozattal
állapítja meg.
A fentiekre tekintettel, összhangban a Korm. rendelet
29. § (2) bekezdés rendelkezésével megállapítom, hogy az
Európai Bizottság az N 540/2008. számon bejelentett
„Kulturális támogatás a Norvég Alapból” intézkedést
a 2009. április 8-án meghozott határozatával az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés d) pontjával összeegyeztethetõnek nyilvánította.
Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter
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Az Országos Választási
Bizottság határozatai
Az Országos Választási Bizottság
145/2009. (V. 8.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2009. május 5-én
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva a B. Cs. magánszemély által
benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás
I.
A beadványozó 2009. április 14-én aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ szerepelt:
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,,- Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Szociális Zöld
Párt által kiadott PROFETA program (Progresszív, Felelõs Társadalmi program) - melyet a kérdés hitelesítése
elõtt az OVB-hez benyújtott, valamint az aláírásgyûjtõ ív
aláírása elõtt a választópolgárok rendelkezésre bocsájtott, lehetõséget adva annak tartalmának megismerésére alkalmas arra, hogy a Parlament napirendjére tûzze
- a kezdeményezésben foglaltaknak megfelelõen - a program megvitatását, a társadalmi, gazdasági és ökológiai
válság megoldásának érdekében” .
Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl
szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
17. §-a szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelmûen tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést. A népi kezdeményezés szövege helyenként nyelvtanilag hiányos, megfogalmazása túl összetett és bonyolult,
így nem egyértelmû a választópolgárok számára. Kizárja
továbbá az Országos Választási Bizottság állandó gyakorlata szerint a kezdeményezés egyértelmûségét minden,
a kezdeményezést minõsítõ, a tárgyhoz nem tartozó közbevetés is, mint pl. az „alkalmas arra, hogy a Parlament napirendjére tûzze” szövegrész. Mindezek alapján az Országos Választási Bizottság a kezdeményezés hitelesítését
megtagadta.

II.
A határozat az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án, a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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