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III. Kormány rendeletek

A Kormány
140/2009. (VI. 30.) Korm.

rendelete

a Stratégiai Légiszállítási Képességrõl  szóló
többoldalú Egyetértési Megállapodás 

kihirdetésérõl  szóló
93/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 

módosításáról

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad arra, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság a 93/2008. (IV. 23.) Korm. ren de -
let tel (a továb biak ban: Ren de let) ki hir de tett, a Stra té gi ai
Lé gi szál lí tá si Ké pes ség rõl  szóló több ol da lú Egyet ér té si
Meg ál la po dás hoz (a továb biak ban: Meg ál la po dás) a 2.  §
sze rin ti ér tel me zõ nyi lat ko za tot te gye.

2.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § A Meg ál la po dás hoz fû zött ér tel me zõ nyi lat ko -

zat hi te les an gol szö ve ge és an nak ma gyar for dí tá sa a kö -
vet ke zõ:

With re fe ren ce to Art. 14.1, Art. 31.1 and Art. 31.2. of
the Stra te gic Air lift Ca pa bi lity Me mo ran dum of
Un ders tan ding the Go vern ment of the Re pub lic of
Hun ga ry dec la res that the laws and le gal re gu lat ions of the
Re pub lic of Hun ga ry in for ce – inc lu ding re le vant
in ter na ti o nal tre a ti es ra ti fi ed by the Re pub lic of Hun ga ry
such as the Ag re e ment Bet we en the Par ti es to the North
At lan tic Tre aty Re gar ding the Sta tus of The ir For ces, the
Ag re e ment among the Sta tes Par ti es to the North At lan tic
Tre aty and the ot her Sta tes par ti ci pa ting in the part ners hip
for pe a ce re gar ding the sta tus of the ir for ces and the
Ag re e ment bet we en the Go vern ment of Hun ga ry and the
Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca con cer ning
the ac ti vi ti es of the Uni ted Sta tes For ces in the ter ri to ry of
the Re pub lic of Hun ga ry – will apply on bo ard of airc raft
mar ked and re gis te red in ac cor dan ce with the app rop ri a te
Hun ga ri an laws and re gu lat ions wit hin the fra me work of
the Me mo ran dum of Un ders tan ding.

Hi vat ko zás sal a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség rõl
 szóló Egyet ér té si Meg ál la po dás 14.1., 31.1., va la mint
31.2. cik ké re a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya ki je len ti,
hogy az Egyet ér té si Meg ál la po dás ke re té ben, a vo nat ko zó
ma gyar jog sza bá lyok nak és ren del ke zé sek nek meg fele -
lõen nyil ván tar tás ba vett és ma gyar fel ség jel lel el lá tott lé -

gi jár mû vek fe dél ze tén a Ma gyar Köz tár sa ság jog rend sze -
ré nek ha tá lyos jog sza bá lyai és jogi ren del ke zé sei – ide ért -
ve a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal meg erõ sí tett vo nat ko zó
nem zet kö zi szer zõ dé se ket, köz tük az Észak-at lan ti Szer -
zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy ve res erõ ik jog ál lá sá ról
 szóló Meg ál la po dást, az Észak-at lan ti Szer zõ dés ré szes ál -
la mai és a „Bé ke part ner ség” más részt ve võ ál la mai kö zöt -
ti, fegy ve res erõ ik jog ál lá sá ról  szóló Meg ál la po dást, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Egye sült
 Államok Kor má nya kö zöt ti, az Egye sült Ál la mok Fegy ve -
res Erõ i nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ te vé -
keny sé gé rõl  szóló Meg ál la po dást – al kal ma zan dók.”

3.  §

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

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

78/2009. (VI. 30.) FVM
rendelete

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
finanszírozáshoz igénybe vehetõ

 projekt kiegészítõ hitelrõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Értelmezõ rendelkezések

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) me zõ gaz da sá gi te vé keny ség: me zõ gaz da sá gi ter mé -

kek ter me lé se, te nyész té se vagy mû ve lé se, ide ért ve a be ta -
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ka rí tást, a fe jést, az ál lat te nyész tést és a me zõ gaz da sá gi
cél ból tör té nõ ál lat tar tást (TEÁOR 08: 011, 012, 014, 015,
016), va la mint a me zõ gaz da sá gi föld te rü le tek he lyes me -
zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot ban tar tá sát;

b) me zõ gaz da sá gi vál lal ko zás: olyan ter mé sze tes vagy
jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da -
sá gi tár sa ság, aki nek, il let ve amely nek me zõ gaz da sá gi
üze me (egy adott me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal me zõ gaz -
da sá gi te vé keny ség foly ta tá sá hoz hasz nált ter me lõ egy sé -
gek, kü lö nö sen ter mõ föld, ál lat ál lo mány, gép, épü let, be -
ren de zés összes sé ge) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ta -
lál ha tó, és amely me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly tat;

c) be ru há zás: a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 
3.  §-a (4) be kez dé sé nek 7. pont já ban fog lal tak sze rin ti rá -
for dí tá sok összes sé ge;

d) meg kez dett be ru há zás: épí té si be ru há zás ese tén az
épí té si nap ló ba tör té nõ elsõ be jegy zést köve tõen, gép be ru -
há zás és egyéb be ru há zás (pl. in gat lan vá sár lás) ese tén
a vé tel ár nak vagy egy ré szé nek meg fi ze té sét köve tõen;

e) hi tel in té zet: a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény 5.  §-ában meg -
ha tá ro zott pénz ügyi in téz mény;

f) ke zes ség vál la ló in téz mény: olyan ke zes ség vál la lás -
sal fog lal ko zó pénz ügyi vál lal ko zás, amely nek ke zes ség -
vál la lá sa a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl 
 szóló 2008. évi CII. tör vény 38. és 39.  §-a alap ján rész ben
vagy egész ben ál la mi vi szont ga ran ci á val biz to sí tott (Ga -
ran ti qa Hi tel ga ran cia Zrt. és az Ag rár Vál lal ko zá si Hi tel -
ga ran cia Ala pít vány);

g) tá mo ga tá si in ten zi tás: a tá mo ga tás tar ta lom és az el -
szá mol ha tó költ sé gek je len ér té ké nek há nya do sa, szá za lé -
kos for má ban ki fe jez ve;

h) tá mo ga tást nyúj tó szerv: a Ma gyar Fej lesz té si Bank
Zrt. (a továb biak ban: MFB Zrt.), il let ve ke zes ség vál la lás
ese tén a ke zes ség vál la ló in téz mé nyek;

i) hi tel prog ram: az MFB Zrt. ál tal biz to sí tott for rás ter -
hé re, e ren de let alap ján mû köd te tett Új Ma gyar or szág Vi -
dék fej lesz té si Prog ram fi nan szí ro zás hoz igény be ve he tõ
pro jekt ki egé szí tõ hi tel, amely nek rész le tes fel té te le it az
MFB Zrt. ter mék le írá sa tar tal maz za;

j) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: az Eu ró pai Kö -
zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se
sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és
a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.)
Korm. ren de let 8. szá mú mel lék le te sze rin ti vál lal ko zás;

k) ÚMVP: Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram.

A hitelfelvevõk köre

2.  §

(1) A hi tel prog ram ke re té ben hi tel fel vé tel re jo go sul tak
azok a me zõ gaz da sá gi vál lal ko zá sok, ame lyek az adott be -

ru há zás ra vo nat ko zó helyt adó vagy rész ben helyt adó jog -
erõs tá mo ga tá si ha tá ro zat tal ren del kez nek.

(2) A hi tel in té ze tek csak olyan hi tel ké rel me ket fo gad -
hat nak be, amely hez a ké re lem be nyúj tá sa kor mel lé kel ték
a 2. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot, va la mint a tá -
mo ga tá si ha tá ro zat má so la tát.

(3) Nem jo go sult a hi tel prog ram ke re té ben hi tel fel vé tel -
re az a me zõ gaz da sá gi vál lal ko zás, amely:

a) a hi tel ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban csõd-,
fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si vagy vég re haj tá si el já rás
alatt áll;

b) a hi tel ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban le járt
ese dé kes sé gû adó vagy adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to -
zá sa van, ki vé ve, ha az adó ha tó ság a me zõ gaz da sá gi vál -
lal ko zás ré szé re fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze tést en -
ge dé lye zett;

c) a hi tel ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban hi tel -
szer zõ dés bõl vagy bank ga ran cia-szer zõ dés bõl ere dõ le járt 
tar to zá sa áll fenn;

d) nem ren del ke zik a te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük -
sé ges va la mely ha tó sá gi en ge déllyel;

e) a Bi zott ság va la mely tá mo ga tás vissza fi ze té sé re kö -
te le zõ ha tá ro za ta ál tal érin tett és a til tott nak mi nõ sí tett
 támogatást nem fi zet te vissza, a me zõ gaz da sá gi, ag rár-
 vidékfejlesztési, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és
egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i -
rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény 69.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ese té ben
a vissza fi ze tés re kö te le zõ jog kö vet kez mény nek nem tett
ele get;

f) neki fel ró ha tó ok ból nem tel je sí tet te a hi tel ké re lem
be nyúj tá sát meg elõ zõ en az ál lam ház tar tás al rend sze re i -
bõl, az Eu ró pai Unió elõ csat la ko zá si esz kö ze i bõl, struk tu -
rá lis alap ja i ból vagy az EMOGA Ga ran cia Rész le gé bõl
jut ta tott va la mely tá mo ga tás sal össze füg gés ben, a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gét;

g) ne héz hely zet ben lé võ nek mi nõ sül.

A hitel célja és feltételei

3.  §

(1) A hi tel prog ram ke re té ben fi nan szí roz ha tó hi tel cél az 
ÚMVP-ben meg hir de tett, a kö vet ke zõ jog sza bá lyok ban
sza bá lyo zott tá mo ga tá si jog cí mek ke re té ben fi nan szí ro -
zott be ru há zá sok:

a) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
ön ál ló, épí tés sel nem járó gé pek, tech no ló gi ai be ren de zé -
sek be szer zé sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té -
te le i rõl  szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM ren de let;

b) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
az ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga -
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tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM
ren de let;

c) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
a ker té szet kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész -
le tes fel té te le i rõl  szóló 25/2008. (III. 7.) FVM ren de let;

d) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
a ker té sze ti gé pek, tech no ló gi ai be ren de zé sek be szer zé sé -
hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló
26/2008. (III. 7.) FVM ren de let;

e) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
az ön tö zés, a me li o rá ció és a te rü le ti víz gaz dál ko dás me -
zõ gaz da sá gi üze mi és kö zös sé gi lé te sít mé nye i nek fej lesz -
té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 
34/2008. (III. 27.) FVM ren de let;

f) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a nö vény ter mesz tés lé te sít mé nye i nek kor sze rû sí té sé hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes fel té te le i rõl 
 szóló 35/2008. (III. 27.) FVM ren de let.

(2) A hi tel nem hasz nál ha tó fel:
a) ex port tal kap cso la tos köz vet len te vé keny ség fi nan -

szí ro zá sá ra;
b) im port ter mé kek kel szem ben ha zai ter mék elõny ben

ré sze sí té sé hez;
c) olyan tá mo ga tás ra, amely nek össze ge a pi a con for -

gal ma zott ter mé kek ára vagy mennyi sé ge alap ján ke rül
rög zí tés re;

d) ter me lé si jo gok, ál la tok és egy nyá ri nö vé nyek vá sár -
lá sá ra;

e) egy nyá ri nö vé nyek te le pí té sé re;
f) egy sze rû pót ló be ru há zá sok hoz;
g) te jet és tej ter mé ke ket után zó vagy he lyet te sí tõ ter -

mé kek elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges be ru há zá sok hoz;
h) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás be ru há zá sa i nak

fi nan szí ro zá sá hoz;
i) más hi tel ki vál tá sá ra, üz let rész, rész vény vá sár lá sá ra;
j)  ál ta lá nos for gal mi adó (a továb biak ban: ÁFA) fi nan -

szí ro zá sá ra, ki vé ve, ha a hi tel fel ve võ ÁFA vissza igény lé -
sé re nem jo go sult;

k) gé pek és be ren de zé sek lí zing szer zõ dé sé vel össze -
füg gõ költ sé ge i nek fi nan szí ro zá sá ra;

l) meg kez dett be ru há zás hoz.

(3) Amennyi ben a kö zös sé gi jog sza bá lyok, il let ve az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ál tal fi nan -
szí ro zott köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kor lá toz zák
a ter me lést, úgy a kor lá tot túl lé põ ter me lés nö ve ke dést
ered mé nye zõ be ru há zás hoz e ren de let alap ján nyúj tott hi -
tel nem hasz nál ha tó fel.

4.  §

(1) A hi tel prog ram ke re té ben fel vett hi tel
a) össze ge ügy fe len ként leg alább öt mil lió fo rint, de

leg fel jebb egy mil li árd fo rint le het,

b) fu tam ide je leg fel jebb ti zen öt év, leg fel jebb há rom -
éves tõ ke tör lesz té si tü rel mi idõ és két éves ren del ke zés re
tar tá si idõ biz to sí tá sa mel lett,

c) ka ma tá nak mér té ke az MFB Zrt. ter mék le írá sá ban
ke rül meg ha tá ro zás ra.

(2) E ren de let alap ján csak olyan, a fe lek ál tal meg kö tött 
hi tel szer zõ dés tá mo gat ha tó, amely nél a hi tel in té zet a ka -
ma ton kí vül leg fel jebb egy szá za lé kos fo lyó sí tá si ju ta lé kot
és hu szon öt szá zad szá za lé kos ren del ke zés re tar tá si ju ta lé -
kot, to váb bá az adott eset ben fel me rü lõ ké se del mi ka ma tot 
és a kö ve te lés ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos költ sé ge ket,
va la mint a szer zõ dés mó do sí tá sá val kap cso la tos költ sé ge -
ket szá mol fel.

5.  §

Amennyi ben a hi tel prog ram ke re té ben fel vett hi te lek -
hez a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a ke zes ség vál la ló in téz mény 
ál tal nyúj tott ke zes ség vál la lást is igény be vesz, a ke zes -
ség vál la lá si díj tá mo ga tás mér té ke nem ha lad hat ja meg az
Eu ró pai Bi zott ság ál tal jó vá ha gyott tá mo ga tás tar ta lom
szá mí tá si mód szer tan alap ján ki szá mí tott pi a ci ke zes ség -
vál la lá si díj 50%-át.

A hitel és kezességvállalás támogatás
tartalma

6.  §

(1) A hi tel prog ram az Eu ró pai Bi zott ság (a továb biak -
ban: Bi zott ság) 2006/C 319/01 szá mú, 2007–2013 idõ -
szak ra vo nat ko zó, Kö zös sé gi irány mu ta tá sa az ag rár- és
er dé sze ti ága zat ban nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ról – ezen
be lül a me zõ gaz da sá gi üze mek be tör té nõ be ru há zás hoz
nyúj tott tá mo ga tá sok ról –  szóló IV.A fe je ze té ben elõ írt
sza bá lyok sze rint mû kö dik.

(2) A hi tel prog ram ke re té ben fel vett hi tel, va la mint
a ke zes ség vál la ló in téz mény ál tal vál lalt, ál la mi vi szont ga -
ran ci á val biz to sí tott ke zes ség vál la lás a me zõ gaz da sá gi
vál lal ko zás szá má ra nyúj tott ál la mi tá mo ga tás nak mi nõ -
sül.

(3) A ked vez mé nyes hi tel tá mo ga tás tar tal mát az 1. szá -
mú mel lék let sze rint MFB Zrt. szá mol ja ki. Az MFB Zrt.
a hi te lek tá mo ga tás tar tal má ról ren del ke zé sé re álló ada to -
kat re fi nan szí ro zás ese tén a re fi nan szí ro zá si köl csön szer -
zõ dés, köz vet len hi tel ese tén a hi tel szer zõ dés meg kö té sét
kö ve tõ hó nap ban a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi -
va tal (a továb biak ban: MVH) ren del ke zé sé re bo csát ja. A
tá mo ga tás tar ta lom iga zo lás tá mo ga tá si ha tá ro za ton kén ti
meg bon tás ban tar tal maz za a tel jes be ru há zás össze gét, az
el szá mol ha tó költ sé gek nagy sá gát és a hi tel tá mo ga tás tar -
tal mát.
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(4) A ked vez mé nyes ke zes ség vál la lás tá mo ga tás tar tal -
mát az Eu ró pai Bi zott ság ál tal jó vá ha gyott mód szer tan
alap ján a ke zes ség vál la ló in téz mény szá mol ja ki, és er rõl,
va la mint a tá mo ga tás ra vo nat ko zó tá mo ga tá si ka te gó ri á ról 
a ke zes ség vál la lá si szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 10 na pon 
be lül írás ban tá jé koz tat ja az ügy fe let és az MVH-t.

(5) A tá mo ga tást nyúj tó szerv a ki adott tá mo ga tás tar ta -
lom iga zo lá sok ada ta i ról nyil ván tar tást ve zet. A tá mo ga -
tás tar ta lom iga zo lást mind a tá mo ga tást nyúj tó szerv, mind 
a hi tel fel ve võ a hi tel fo lyó sí tás utol só nap já tól szá mí tott
10 é vig kö te les meg õriz ni.

7.  §

(1) Ha be ru há zás jog sza bály ban meg ha tá ro zott el szá -
mol ha tó költ sé ge i nek fi nan szí ro zá sá ra igé nyelt hi tel és
a ke zes ség vál la lás tá mo ga tás tar tal mát, va la mint a vissza
nem té rí ten dõ tá mo ga tást is figye lembe véve szá mí tott tá -
mo ga tás össze ge meg ha lad ja az 1698/2005/EK ren de let
I. mel lék le té ben az adott be ru há zás ra elõ írt fel sõ ha tárt,
a kü lön bö ze tet az MVH a ki fi ze ten dõ tá mo ga tás össze gé -
bõl le von ja.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti le vo nást az ügy fél ré szé re
az adott tá mo ga tá si prog ram ke re té ben ki fi ze tés re ke rü lõ
tá mo ga tás utol só rész le té bõl kell tel je sí te ni. Amennyi ben
ez nem fe de zi tel jes mér ték ben a le vo nan dó össze get, a kü -
lön bö ze tet az MVH az ügy fél bár mely más, MVH ál tal ki -
fi ze ten dõ tá mo ga tá sá ból le von ja vagy ilyen hi á nyá ban az
ügy fél tõl vissza kö ve te li a hi ány zó részt.

(3) A hi tel szer zõ dés mel lék le tét ké pe zi az ügy fél 2. szá -
mú mel lék let sze rin ti azon nyi lat ko za ta, hogy tu do má sul
ve szi az (1)–(2) be kez dés sze rin ti el já rást.

Egyéb rendelkezések

8.  §

(1) A hi tel ké rel me ket a hi tel prog ram ban részt vevõ hi -
tel in té ze tek hez fo lya ma to san le het be nyúj ta ni.

(2) A hi tel prog ram ke re té ben fo lyó sí tott hi te lek igény -
be vé te lé nek rész le tes fel té te le it az MFB Zrt. ter mék le írá sa
tar tal maz za.

Záró rendelkezés

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na -
pon lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a hatályba -
lépését köve tõen be nyúj tott hi tel ké rel mek ese tén kell
al kal maz ni.

(2) A „Si ke res Ma gyar or szá gért” Ag rár Fej lesz té si
Hi tel prog ram sza bá lya i ról  szóló 108/2007. (IX. 24.)
FVM ren de let [a továb biak ban: 108/2007. (IX. 24.)
FVM ren de let] 1.  § o) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[1.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„o) hi tel prog ram: az MFB Zrt. ál tal biz to sí tott for rás 
ter hé re mû köd te tett Új Ma gyar or szág (ezt meg elõ zõ en:
Si ke res Ma gyar or szá gért) Ag rár Fej lesz té si Hi tel prog -
ram;”

(3) A 108/2007. (IX. 24.) FVM ren de let 6.  § (1) be kez -
dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Az egy pro jekt hez nyújt ha tó, ál lam ház tar tá si for -
rás ból szár ma zó összes tá mo ga tás ma xi má lis in ten zi tá sa
a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) és c) pont ja sze rin ti hi tel cél ese -
tén nem ha lad hat ja meg:”

(4) A 108/2007. (IX. 24.) FVM ren de let 6.  § (2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az egye di vál lal ko zá sok nak nyúj tott, a 3.  § (1) be -
kez dé sé nek a) és c) pont ja sze rin ti hi tel cél sze rin ti leg ma -
ga sabb tá mo ga tás nem ha lad hat ja meg a 400 000, azaz
négy száz ezer eu rót bár mely há rom pénz ügyi év bõl álló
bár mely pe ri ó dus so rán, vagy az 500 000, azaz öt száz ezer
eu rót, ha a hi tel fel ve võ vál lal ko zás az 1968/2005/EK ren -
de let 36. cik ke a) pont já nak i, ii és iii al pont já ban em lí tett
ked ve zõt len adott sá gú tér ség ben ta lál ha tó.”

(5) A 108/2007. (IX. 24.) FVM ren de let 3.  § (1) be kez -
dé sé nek d) pont ja ha tá lyát vesz ti.

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



1. számú melléklet a 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

A hi tel ked vez mé nyes ka ma tá nak tá mo ga tás tar ta lom szá mí tá si kép le te:
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Qn: a hi tel tõ ke ré szé nek n. év ele jén fenn ma ra dó össze ge

rref: egyé ni re fe ren cia ka mat láb, a tá mo ga tás oda íté lé sé nek nap ján

rk: ked vez mé nyes ka mat láb a tá mo ga tás oda íté lé sé nek nap ján (ka mat men tes hi tel ese tén ér té ke nul la)

i: disz kont ka mat láb a tá mo ga tás oda íté lé sé nek nap ján

2. számú melléklet a 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

Nyilatkozat

Alul írott

név/meg ne ve zés: ...............................................................................................................................................................

szék hely/cím: ....................................................................................................................................................................

adó szám/adó azo no sí tó szá ma: ..........................................................................................................................................

re giszt rá ci ós szám: ............................................................................................................................................................

nyi lat ko zom, hogy:

a) nem ál lok csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si vagy vég re haj tá si el já rás alatt;

b) köz tar to zá som van/nincs;*

c) az el múlt há rom éves idõ szak ban ugyan ilyen jog cí men ugyan ezen el szá mol ha tó költ sé gek re tá mo ga tást nem kap-
     tam/kap tam ........................  Ft összeg ben*;

d) nem mi nõ sü lök ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak.

Tu do má sul ve szem, hogy ha be ru há zás jog sza bály ban meg ha tá ro zott el szá mol ha tó költ sé ge i nek fi nan szí ro zá sá ra igé -
nyelt hi tel és a ke zes ség vál la lás tá mo ga tás tar tal mát, va la mint a vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást is figye lembe véve szá -
mí tott tá mo ga tás össze ge meg ha lad ja az 1698/2005/EK ren de let ben adott be ru há zás ra elõ írt fel sõ ha tárt, a kü lön bö ze tet
az MVH az utol só ki fi ze té si ké rel mem alap ján ki fi ze tés re ke rü lõ tá mo ga tás össze gé bõl le von ja, vagy egyéb, MVH ál tal
ré szem re ki fi ze ten dõ tá mo ga tás ból vissza tart ja. Ha az utol só ki fi ze té si ké re lem alap ján ki fi ze tés re ke rü lõ tá mo ga tás rész
nem fe de zi a le vo nan dó vagy vissza tar tan dó össze get, vál la lom, hogy a kü lön bö ze tet az MVH ré szé re vissza fi ze tem.

Kelt: ..................................................................

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

alá írás

Meg jegy zés: * A kí vánt rész alá hú zan dó.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

79/2009. (VI. 30.) FVM
rendelete

a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek 
ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti

tanúsításának, elõállításának, forgalmazásának,
jelölésének és ellenõrzésének részletes szabályairól

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2008. évi XLVI. tör vény 76.  §-a (2) be kez dé sé nek
33. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
c) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya a ha zai öko ló gi ai ter me lés re, for -
gal ma zás ra és je lö lés re vo nat ko zó nem ze ti el já rás rend jé -
re, az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2008. évi XLVI. tör vény (a továb biak ban: Éltv.)
27.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti ta nú sí tó szer ve zet ha tó -
sá gi el is me ré sé re és fel ügye le té re, to váb bá mû kö dé si fel -
té te le i re ter jed ki.

(2) Ezt a ren de le tet a kö vet ke zõ, me zõ gaz da ság ból szár -
ma zó ter mé kek – be le ért ve az ak va kul tú rát is – ese té ben
a Ta nács a ter me lé si mód sze rek nek az öko ló gi ai terme -
lésrõl és az öko ló gi ai ter mé kek cím ké zé sé rõl és
a 2092/91/EGK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 
2007. jú ni us 28-i 834/2007/EK ren de le té nek (a továb biak -
ban: Öko EK ren de let) elõ írásaival össz hang ban kell al kal -
maz ni, amennyi ben ezen ter mé ke ket for ga lom ba hoz zák:

a) élõ vagy fel dol go zat lan me zõ gaz da sá gi ter mé kek;
b) fel dol go zott, élel mi szer nek szánt me zõ gaz da sá gi

ter mé kek;
c) ta kar má nyok;
d) ve ge ta tív sza po rí tó anyag és ve tõ mag.

Fogalom meghatározások

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban az Öko EK ren de let és az
Éltv. fo ga lom meg ha tá ro zá sa it kell al kal maz ni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ta nú sí tó szer ve zet: az Öko EK ren de let 2. cik ké nek

p) pont já ban le írt fo ga lom sze rin ti szer ve zet;
b) Öko ren del ke zé sek: e ren de let, az Öko EK ren de let,

il let ve an nak vég re haj tá sá ra ki adott ren de le tek, va la mint
az öko ló gi ai ter me lés re, for gal ma zás ra és je lö lés re vo nat -

ko zó, az Eu ró pai Unió egyéb köz vet le nül al kal ma zan dó
jogi ak tu sa i nak elõ írásai.

(3) Az Öko EK ren de let al kal ma zá sá ban ille té kes ha tó -
ság a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal (a továb biak -
ban: MgSzH).

Általános rendelkezések

3.  §

(1) Az öko ló gi ai ter me lést, fel dol go zást, for gal ma zást
vég zõ gaz da sá gi sze rep lõ(k) Öko EK ren de let sze rin ti
szak mai el len õr zé sét és az Öko EK ren de let 29. cik ké ben
le írt ta nú sít vány (a továb biak ban: mi nõ sí tõ ta nú sít vány)
e ren de let sze rin ti ki adá sát az MgSzH Köz pont ál tal el is -
mert ta nú sí tó szer ve ze tek vég zik.

(2) Mi nõ sí tõ ta nú sít ványt a ta nú sí tó szer ve zet az 1.  §
(2) be kez dé sé ben fel so rolt ter mé kek ese tén csak ab ban az
eset ben ál lít hat ki, ha a ter mé ket a gaz da sá gi sze rep lõ az
Öko ren del ke zé sek elõ írásainak meg fele lõen ter me li, ál lít -
ja elõ, dol goz za fel, il let ve hoz za for ga lom ba.

4.  §

(1) Va la mennyi öko ló gi ai ter me lést, fel dol go zást, for -
gal ma zást vég zõ gaz da sá gi sze rep lõ kö te les a ter me lés,
fel dol go zás és for gal ma zás min den sza ka szá ban biz to sí ta -
ni az Öko ren del ke zé sek alá tar to zó élel mi sze rek, ta kar má -
nyok, élel mi szer ter me lés re szánt ál la tok, va la mi lyen élel -
mi szer be vagy ta kar mány ba be ke rü lõ vagy vél he tõ en be -
ke rü lõ egyéb anya gok út já nak nyo mon kö vet he tõ sé gét oly
mó don, hogy azok nak az öko ló gi ai gaz dál ko dás ból tör té -
nõ szár ma zá sa iga zol ha tó le gyen.

(2) A gaz da sá gi sze rep lõk nek gon dos kod ni uk kell ar ról, 
hogy azo no sí ta ni tud ják azon sze mé lye ket, akik tõl az élel -
mi szert, ta kar mányt, az élel mi szer ter me lés re szánt ál la tot,
va la mi lyen élel mi szer be vagy ta kar mány ba be ke rü lõ vagy
vél he tõ en be ke rü lõ egyéb anya got kap ják, to váb bá azok -
nak a sze mé lyek nek az azo no sí tá sát, akik nek ter mé ke i ket
szál lít ják. En nek ér de ké ben ren del kez ni ük kell olyan nap -
ra kész do ku men tá ci ós rend szer rel, amely le he tõ vé te szi az
ilyen in for má ci ók nak az MgSzH, il let ve a ta nú sí tó szer ve -
zet ré szé re tör té nõ be mu ta tá sát.

(3) A for ga lom ba ho za tal ra ke rü lõ élel mi sze re ket vagy ta -
kar má nyo kat el kell lát ni olyan je lö lés sel, ame lyek le he tõ vé
te szik a ter mé kek e ren de let sze rin ti nyo mon kö ve té sét.

A gazdasági szereplõ feladatai

5.  §

(1) A gaz da sá gi sze rep lõ kö te les – az (5) be kez dés ben fog -
lalt ki vé tel lel – te vé keny sé gét va la mely ta nú sí tó szer ve zet el -
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len õr zé se alatt foly tat ni, és e cél ból a szer ve zet nél nyil ván tar -
tás ba vé te lét kér ni (a továb biak ban: be je lent ke zés).

(2) A gaz da sá gi sze rep lõ adott te vé keny ség re, ter mõ te -
rü let re, ál lat ál lo mány ra vo nat ko zó öko ló gi ai ter me lést
egy ide jû leg csak egy ta nú sí tó szer ve zet el len õr zé se alatt
vé gez het, amellyel kap cso lat ban a ta nú sí tó szer ve zet felé
tör té nõ be je lent ke zés kor kö te les nyi lat koz ni.

(3) Amennyi ben az el len õr zé si te vé keny ség foly to nos -
sá ga meg sza kad, úgy a gaz da sá gi sze rep lõ új nyil ván tar -
tás ba vé te li ké rel met kö te les be nyúj ta ni, mellyel egy ide jû -
leg – a so ron kí vü li ta nú sí tó vál tás ese tét ki vé ve – az át ál lá -
si idõ szak új ra in dul.

(4) Amennyi ben a gaz da sá gi sze rep lõ a be je lent ke zé sét
köve tõen új te rü le tet vagy ál lat ál lo mányt kí ván az öko ló -
gi ai gaz dál ko dás el len õr zé si rend sze ré be be von ni, azo kat
e ren de let elõ írásai sze rin ti új be je lent ke zé si el já rás so rán
kell nyil ván tar tás ba ven ni.

(5) Azon gaz da sá gi sze rep lõ, amely köz vet le nül a vég sõ 
fo gyasz tó vagy vég fel hasz ná ló ré szé re ér té ke sí ti a ter mé -
ke ket, és meg fe lel az Öko EK ren de let 28. cik ké nek
(2) pont já ban le írt fel té te lek nek, men te sül az (1) be kez dés
sze rin ti be je lent ke zé si kö te le zett ség alól.

Az MgSzH Központ feladatai

6.  §

(1) Az öko ló gi ai ter me lés, fel dol go zás, for gal ma zás el -
len õr zé si és ta nú sí tá si te vé keny ség vég zé sé re az MgSzH
Köz pont jo go sult ta nú sí tó szer ve ze tet el is mer ni, il let ve az
el is me rést vissza von ni, vagy ta nú sí tó te vé keny ség vég zé -
sét meg ha tá ro zott ide ig kor lá toz ni. Az el is me rés meg adá sa 
vagy vissza vo ná sa nem érin ti ta nú sí tó szer ve zet kü lön jog -
sza bály sze rint jog sze rû, az öko ló gi ai ter me lés, fel dol go -
zás, for gal ma zás el len õr zé sé re és ta nú sí tá sá ra nem irá nyu -
ló egyéb te vé keny sé get.

(2) A ta nú sí tó szer ve zet – az Öko EK ren de let és an nak
vég re haj tá si ren de le te i ben, e ren de let ben elõ írt fel ada tai
tel je sí té sé nek – el len õr zé sét és fel ügye le tét az MgSzH
Köz pont lát ja el. E fel adat kör ében éven te fe lül vizs gál ja az
el is mert ta nú sí tó szer ve ze tek az Öko EK ren de let és an nak
vég re haj tá si ren de le te i ben, va la mint e ren de let ben fog lalt
elõ írásoknak meg fe le lõ te vé keny sé gét.

(3) Az MgSzH Köz pont az ál ta la el is mert ta nú sí tó szer -
ve zet ré szé re azok egye di azo no sí tá sá ra al kal mas, az
1. szá mú mel lék let sze rint kép zett kód szá mot bo csát ki,
me lyet az Öko EK ren de let 24. cik ke (1) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rint fel kell tün tet ni az áru cím ké zé sén.

(4) Az MgSzH Köz pont az el is mert ta nú sí tó szer ve ze -
tek rõl és a (3) be kez dés sze rin ti egye di kód szá mok ról, va -
la mint az ál ta luk al kal ma zott meg fe le lõ sé gi je lek rõl nap -
ra kész nyil ván tar tást ve zet, me lyet a hi va ta los hon lap ján
köz zé te szi.

(5) Az MgSzH Köz pont a (4) be kez dés ben le írt ada tok -
ról, il let ve az azok ban be kö vet ke zõ vál to zá sok ról rend sze -
re sen tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got az Öko EK ren -
de let 35. cik ké nek meg fele lõen.

(6) A gaz da sá gi sze rep lõ az MgSzH la kó he lye, szék he -
lye, il let ve te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer vé nél
30 na pon be lül kez de mé nyez he ti a ta nú sí tó szer ve zet in -
téz ke dé se i nek ha tó sá gi el já rás ban tör té nõ fe lül vizs gá la tát.

7.  §

(1) Az MgSzH Köz pont a gaz da sá gi sze rep lõ ké rel mé re
en ge dé lye zi az Öko EK ren de let 22. cik ke sze rin ti ki vé te -
les ter me lé si sza bá lyok sze rin ti ter me lést – a nem ökoló -
giai ter me lé si mód szer rel elõ ál lí tott ve tõ mag és ve ge ta tív
sza po rí tó anyag hasz ná la ta ki vé te lé vel – a Bi zott ság az
öko ló gi ai ter me lés, a cím ké zés és az el len õr zés te kin te té -
ben az öko ló gi ai ter me lés rõl és az öko ló gi ai ter mé kek cím -
ké zé sé rõl  szóló 834/2007/EK ren de let rész le tes vég re haj -
tá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 2008. szep tem ber 
5-i 889/2008/EK ren de le té nek (a továb biak ban:
889/2008/EK ren de let) ren del ke zé se i vel össz hang ban.

(2) Az MgSzH Köz pont a las sú nö ve ke dé sû ba rom fi faj -
ták lis tá ját, va la mint az öko ló gi ai gaz dál ko dás ban fel hasz -
nál ha tó ve tõ ma gok és sza po rí tó anya gok jegy zé két hon -
lap ján és a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Minisz -
térium (a továb biak ban: FVM) hi va ta los lap já ban te szi
köz zé.

(3) Az MgSzH te rü le ti szer ve el len õr zi az öko ló gi ai je -
lö lés hasz ná la tá nak jog sze rû sé gét a gaz da sá gi sze rep lõ nél
az elõ ál lí tás, ter me lés, fel dol go zás és for ga lom ba ho za tal
so rán.

Tanúsító szervezet feladatai

8.  §

(1) Ta nú sí tó szer ve zet ként az mû köd het, akit az MgSzH 
Köz pont ta nú sí tó szer ve zet ként el is mert és

a) meg fe lel az Öko EK ren de let 27. cik ké ben az el len -
õr zõ szer ve ze tek re vo nat ko zó elõ írásoknak;

b) leg alább egy leg alább egy éves szak mai gya kor lat tal
ren del ke zõ

ba) nö vény ter mesz tés ta nú sí tá sa ese tén fel sõ fo kú ag -
rár- vagy ker tész mér nök,

bb) élel mi szer-elõ ál lí tás ta nú sí tá sa ese tén élel mi szer -
mér nök szak irá nyú,

bc) ál la tok tar tá sá nak ta nú sí tá sa ese tén ál lat or vos
vég zett ség gel ren del ke zõ sze mélyt fog lal koz tat;

c) az MgSzH Köz pont ál tal jó vá ha gyott Mi nõ ség ügyi
Ké zi könyv vel ren del ke zik.
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(2) Ta nú sí tó szer ve zet ként az is mer he tõ el, aki
a) meg fe lel az (1) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti mû kö -

dé si fel té te lek nek, és
b) az el is me ré si el já rá sért a kü lön jog sza bály sze rin ti

dí jat le rót ta.

(3) Az el is me rés irán ti ké rel met a 2. szá mú mel lék let
alap ján 4 ere de ti pél dány ban írás ban, az MgSzH Köz pont -
hoz kell be nyúj ta ni.

(4) Az el is me rés irán ti ké re lem hez a kö vet ke zõ do ku -
men tu mo kat kell ma gyar nyel ven csa tol ni:

a) a ta nú sí tó szer ve zet Mi nõ ség ügyi Ké zi köny vét,
mely leg alább tar tal maz za

aa) a ta nú sí tó szer ve zet Öko EK ren de let ben elõ ír tak -
nak meg fe le lõ kö ve tel mény rend sze rét,

ab) a ta nú sí tá si pro to koll ját és a vizs gá la tok rend sze rét,
ac) a ter mék nyo mon kö vet he tõ sé gé re vo nat ko zó rend -

szert, amely ma gá ban fog lal ja az el len õr zé sek és az in téz -
ke dé sek rész le tes le írá sát,

ad) a ta nú sí tó szer ve zet szer ve ze ti fel épí té sét,
ae) a gaz da sá gi sze rep lõk nyil ván tar tá si rend sze rét,
af) az Öko ren del ke zé sek meg sér té se ese tén a gaz da sá -

gi sze rep lõ nél al kal ma zan dó el já rá so kat,
ag) a gaz da sá gi sze rep lõk kel kö ten dõ, a 12.  § (4) be -

kez dé sé ben le írt szer zõ dés min ta pél dá nyát;
b) az el len õr zé sért és ta nú sí tá sért fe le lõs sze mé lyek

vég zett sé gé nek és szak mai gya kor la tá nak iga zo lá sát;
c) iga zo lást az EN 45011 „Ter mék ta nú sí tást irá nyí tó

ta nú sí tá si szer vek re vo nat ko zó ál ta lá nos fel té te lek” szab -
vány kö ve tel mé nye i re  való akk re di tá ci ó ról;

d) amennyi ben a hely szí ni el len õr zés al kal má val vett
min ták vizs gá la tá hoz nem ren del ke zik akk re di tált la bo ra -
tó ri um mal, egy arra akk re di tált la bo ra tó ri um mal kö tött
szer zõ dés má so la tát.

(5) Az MgSzH Köz pont a ta nú sí tó szer ve ze tet el is me ri
és Mi nõ ség ügyi Ké zi köny vét jó vá hagy ja, ha a ké re lem bõl
és a mel lé kelt do ku men tu mok ból meg ál la pít ha tó, hogy
a ta nú sí tó szer ve zet meg fe lel az Öko ren del ke zé sek ben
fog lalt rá vo nat ko zó elõ írásoknak.

(6) Ha a ta nú sí tó szer ve zet nem fe lel meg az Öko ren del -
ke zé sek ben fog lalt rá vo nat ko zó elõ írásoknak, az MgSzH
Köz pont az el is me rést vissza von ja.

9.  §

(1) Az MgSzH Köz pont a ta nú sí tó szer ve ze te ket el is me -
rõ, el is me ré sét vissza vo nó, vagy ta nú sí tó te vé keny sé gét
fel füg gesz tõ ha tá ro za tát a hon lap ján és az FVM hi va ta los
lap já ban is köz zé te szi.

(2) Amennyi ben va la mely el is mert ta nú sí tó szer ve zet
a ta nú sí tá si te vé keny sé gét meg szün te ti, er rõl

a) te vé keny sé gé nek vár ha tó be fe je zé se elõtt leg ké sõbb
90 nap pal,

b) csõd- vagy fel szá mo lá si el já rás el ren de lé se ese tén
ha la dék ta la nul
írás ban ér te sí te nie kell az MgSzH Köz pon tot, va la mint ez -
zel egy ide jû leg – az el is me rés vissza vo ná sa ese tén is – az
ál ta la ta nú sí tott gaz da sá gi szereplõket is.

10.  §

Az MgSzH fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben az el is mert
ta nú sí tó szer ve zet kö te les

a) a nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ gaz da sá gi sze rep lõk rõl
az MgSzH ál tal kért ada tot, do ku men tu mot át ad ni,

b) a Mi nõ ség ügyi Ké zi köny vé ben a 8.  § (4) be kez dé sé -
nek a) pont já ban sze rep lõ kör ben tör tént vál toz ta tás ese tén 
an nak jó vá ha gyá sát az MgSzH Köz pont nál ké rel mez ni,
to váb bá

c) az ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zást – ide ért ve
a sze mé lyi és tár gyi kö rül mé nye i nek mó do su lá -
sát – 5 mun ka na pon be lül az MgSzH Köz pont nak be je len -
te ni.

Összeférhetetlenségi szabályok

11.  §

A ta nú sí tó szer ve zet, an nak tu laj do no sa, ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ je, va la mint al kal ma zott ja, to váb bá ezek kö ze li
hoz zá tar to zó ja öko ló gi ai ter me lést, fel dol go zást, for ga -
lom ba ho za talt ki zá ró lag ab ban az eset ben vé gez het, ha te -
vé keny sé gét egy má sik el is mert ta nú sí tó szer ve zet el len õr -
zé se alatt foly tat ja, ki vé ve, ha az 5.  § (5) be kez dés ben fog -
lal tak alap ján men te sül a be je len ke zé si kö te le zett ség alól.

A tanúsítás rendszere

12.  §

(1) A gaz da sá gi sze rep lõ e ren de let sze rin ti be je lent ke -
zé sé nek el fo ga dá sát, ada ta i nak nyil ván tar tá sát a ta nú sí tó
szer ve zet vég zi.

(2) A ta nú sí tó szer ve zet kö te les el fo gad ni az Öko ren -
del ke zé sek nek meg fe le lõ gaz da sá gi sze rep lõ be je lent ke -
zé sét.

(3) A ta nú sí tó szer ve zet azon gaz da sá gi sze rep lõ vel,
amely nek a be je lent ke zé sét el fo gad ta, a ta nú sí tá si rend -
szer be tör té nõ be je lent ke zés rõl, a ta nú sí tá si rend szer ben
tör té nõ rész vé tel rõl, an nak fel té te le i rõl írá sos ta nú sí tá si
szer zõ dést köt (a továb biak ban: ta nú sí tá si szer zõ dés),
mely bõl egy pél dányt a szer zõ dés meg szû né sét kö ve tõ há -
rom évig kö te les meg õriz ni, il let ve az MgSzH ál tal vég zett 
el len õr zés kor be mu tat ni.
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(4) A ta nú sí tó szer ve zet a gaz da sá gi sze rep lõ nek a ta nú -
sí tá si rend szer ben tör té nõ rész vé te lé rõl az er rõl  szóló szer -
zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül – a gaz da -
sá gi sze rep lõ azo no sí tó ada ta it és az öko ló gi ai gaz dál ko -
dás ba vont te vé keny sé gét meg je lö lõ tar ta lom mal – írás ban 
ér te sí ti az MgSzH-nak a gaz da sá gi sze rep lõ la kó he lye,
szék he lye, il let ve te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer -
vét.

13.  §

(1) A gaz da sá gi sze rep lõ be je lent ke zé se csak ab ban az
eset ben fo gad ha tó el, ha a gaz da sá gi sze rep lõ az öko ló gi ai
gaz dál ko dás el len õr zé si és ta nú sí tá si rend sze ré bõl nem ke -
rült ki zá rás ra, il let ve amennyi ben ki zá rás ra ke rült, a ki zá -
rás idõ tar ta ma le járt. A ta nú sí tó szer ve zet ezt a be je lent ke -
zést kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül kö te les meg vizs gál ni.

(2) Amennyi ben a ta nú sí tó szer ve zet az (1) be kez dés ben 
fog lal tak kal el len té tes meg ál la pí tást tesz, úgy kö te les a be -
je lent ke zés el fo ga dá sát meg ta gad ni, er rõl az MgSzH-nak
a gaz da sá gi sze rep lõ la kó he lye, szék he lye, il let ve te lep he -
lye sze rint ille té kes te rü le ti szer vét 10 mun ka na pon be lül
tá jé koz tat ni.

(3) Meg ta ga dott be je lent ke zés ese tén a gaz da sá gi sze -
rep lõ az MgSzH-nak a gaz da sá gi sze rep lõ la kó he lye, szék -
he lye, il let ve te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer vé nél
kez de mé nyez he ti a ta nú sí tó szer ve zet kö te le zé sét a be je -
lent ke zés el fo ga dá sá ra. Er rõl az MgSzH az (1) be kez dés -
ben le írt szem pon tok vizs gá la ta alap ján dönt.

(4) A ta nú sí tó szer ve zet az ál ta la ta nú sí tott gaz da sá gi
sze rep lõ ré szé re az Öko ren del ke zé sek nek  való meg fe le lés 
ese tén a 889/2008/EK ren de let XII. mel lék le te sze rin ti
adat tar tal mú ta nú sít ványt ál lít ja ki.

(5) A ta nú sí tó szer ve zet az ál ta la ta nú sí tott gaz da sá gi
sze rep lõ tõl a mi nõ sí tõ ta nú sít vány ki ál lí tá sát ki zá ró lag az
Öko ren del ke zé sek meg sér té se, il let ve a ta nú sí tá si szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zott dí jak ki egyen lí té sé nek el ma ra dá sa
ese tén ta gad hat ja meg.

(6) A ta nú sí tó szer ve zet az ál ta la ki adott, fel füg gesz tett
vagy vissza vont mi nõ sí tõ ta nú sít vá nyok ról, va la mint az
ál ta la ta nú sí tott gaz da sá gi sze rep lõk rõl nap ra kész elekt ro -
ni kus nyil ván tar tá si rend szert üze mel tet.

14.  §

(1) A ta nú sí tó szer ve zet ta nú sí tá si te vé keny sé gé nek
meg szû né se ese tén, amennyi ben a gaz da sá gi sze rep lõ az
öko ló gi ai gaz dál ko dá si te vé keny sé gét foly tat ni kí ván ja,
a ta nú sí tó szer ve zet ta nú sí tá si te vé keny sé gé nek meg szû -
né sé rõl  szóló tá jé koz ta tó do ku men tum kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 20 mun ka na pon be lül – az MgSzH Köz pont egy -
ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett – kez de mé nyez he ti az ál ta la vá -

lasz tott má sik ta nú sí tó szer ve zet nél an nak ta nú sí tá si rend -
sze ré be tör té nõ át vé te lét és ta nú sí tá si szer zõ dés kö té sét.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset so ron kí vü li ta nú sí tó
szer ve zet vál tás nak mi nõ sül az zal, hogy a ta nú sí tói el len -
õr zé si te vé keny ség nem mi nõ sül meg sza kí tott nak. A vá -
lasz tott má sik ta nú sí tó szer ve zet kö te les a gaz da sá gi sze -
rep lõt a ta nú sí tá si rend sze ré be át ven ni a 12–13.  §-ban fog -
lal tak sze rint. Az át vé te li el já rás ra a 18–19.  §-ban fog lalt
ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(3) A ta nú sí tó szer ve zet ta nú sí tá si te vé keny sé gé nek
meg szû né se ese tén a vá lasz tott má sik ta nú sí tó szer ve zet
a gaz da sá gi sze rep lõt a nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem ben
fel tün te tett te vé keny sé gek re vo nat ko zó an a ko ráb bi ta nú -
sí tó szer ve zet ál tal ki ál lí tott, ér vé nyes Mi nõ sí tõ Ta nú sít vá -
nyá ban fel tün te tett stá tusszal kö te les át ven ni.

15.  §

(1) A ta nú sí tó szer ve zet kö te les va la mennyi ál ta la ta nú -
sí tott gaz da sá gi sze rep lõt éven te leg alább egy szer az Öko
ren del ke zé sek nek  való meg fe le lés szem pont já ból a te vé -
keny ség vég zé sé nek hely szí nén tel jes kö rû en el len õriz ni.

(2) Az 5.  § (5) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ,
azon gaz da sá gi sze rep lõ ese tén, amely men tes sé ge el le né -
re be je lent ke zett va la mely ta nú sí tó szer ve zet hez, a ta nú sí -
tó szer ve zet nek le he tõ sé ge van – koc ká zat elem zés alap -
ján – egy év nél rit kább gya ko ri sá gú, de leg alább 2 éven te
le foly ta tott el len õr zés re.

(3) A ta nú sí tó szer ve zet a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel al kal ma zá sá ról ér te sí ti az MgSzH-nak a gaz da sá gi sze -
rep lõ la kó he lye, szék he lye, il let ve te lep he lye sze rint ille té -
kes te rü le ti szer vét.

(4) A ta nú sí tó szer ve zet kö te les so ron kí vül el len õr zést
vé gez ni, ha a gaz da sá gi sze rep lõ nél fel me rül az Öko ren -
del ke zé sek be nem tar tá sá nak gya nú ja.

(5) A ta nú sí tó szer ve zet nek a ta nú sí tá si rend sze ré ben el
kell fo gad nia a gaz dál ko dó szer ve zet elõ ze tes ké ré sé re
a nem öko ló gi ai ter me lé si mód szer rel elõ ál lí tott ve tõ mag
és ve ge ta tív sza po rí tó anyag hasz ná la tát is, amennyi ben
azok a 889/2008/EK ren de let ren del ke zé se i vel össz hang -
ban ke rül nek fel hasz ná lás ra. Az ilyen eset rõl a ta nú sí tó
szer ve zet kö te les az MgSzH Köz pont ját 20 mun ka na pon
be lül ér te sí te ni.

16.  §

A ta nú sí tó szer ve zet ta nú sí tá si pro to koll já nak tar tal -
maz nia kell

a) az ál ta la ta nú sí tott gaz da sá gi sze rep lõk koc ká zat -
elem zés alap ján ki vá lasz tott 5%-ánál, de leg alább egy gaz -
da sá gi sze rep lõ nél éven te tör té nõ min ta vé tel rend sze rét;
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b) az a) pon ton túl, amennyi ben a gaz da sá gi sze rep lõ -
nél vég zett vizs gá lat so rán gya nú me rül fel, hogy az Öko
ren del ke zé se ket meg sér tet ték, vizs gá lat cél já ból tör té nõ
min ta vé tel rend sze rét;

c) az a)–b) pon tok ban sze rep lõ min ta vé tel lel egy ide jû,
a gaz da sá gi sze rep lõ ké ré sé re tör té nõ el len min ta vé tel
rend sze rét;

d) a nem öko ló gi ai ter me lé si mód szer rel elõ ál lí tott ve -
tõ mag és ve ge ta tív sza po rí tó anyag hasz ná la tá nak el fo ga -
dá sá ra és nyil ván tar tá si kö te le zett sé gé re vo nat ko zó el já rá -
si sza bá lyo kat.

17.  §

(1) A vizs gá lat cél já ra vett min tát a ta nú sí tó szer ve zet
azon nal, de leg ké sõbb 2 mun ka na pon be lül kö te les meg -
vizs gál ni, il let ve a vele szer zõ dés ben álló la bo ra tó ri um nak 
vizs gá lat cél já ra át ad ni.

(2) A ta nú sí tó szer ve zet a la bor vizs gá la tok hoz szük -
sé ges te vé keny sé ge ken túl to váb bi – a ta nú sí tá si te vé -
keny ség gel össze füg gõ – fel ada tot al vál lal ko zó nak nem
ad hat át.

Tanúsító szervezet váltás

18.  §

(1) A gaz da sá gi sze rep lõ nek ta nú sí tó szer ve zet vál tás -
ra – a ta nú sí tó szer ve zet ta nú sí tá si te vé keny sé ge meg szû -
né sé nek ese tét ki vé ve – éven te egy al ka lom mal, ok tó ber
1-je és de cem ber 31-e kö zöt ti idõ szak ban van le he tõ sé ge.
A gaz da sá gi sze rep lõ nem kor lá toz ha tó a ta nú sí tó szer ve -
zet vál tás le he tõ sé gé ben.

(2) A ta nú sí tó szer ve zet a kö vet ke zõ év ben al kal ma zan -
dó ta nú sí tá si szol gál ta tá sa i ért fi ze ten dõ dí ja i nak jegy zé két
min den év szep tem ber 30-ig az ügy fél fo ga dás ra ren del ke -
zés re álló he lyi sé ge i ben, il let ve hon lap ján hoz zá fér he tõ vé
te szi, va la mint meg kül di az MgSzH Köz pont nak.

(3) A ta nú sí tó szer ve zet a (2) be kez dés sze rint köz zé tett
dí ja it év köz ben nem vál toz tat hat ja meg.

19.  §

(1) A gaz da sá gi sze rep lõ a ta nú sí tó szer ve zet vál tás
irán ti ké rel mét egy ide jû leg csak egy ta nú sí tó szer ve zet hez
nyújt hat ja be.

(2) Ha a gaz da sá gi sze rep lõ ta nú sí tó szer ve ze tet kí ván
vál ta ni, ezi rá nyú ké rel mét az új on nan vá lasz tott ta nú sí tó
szer ve zet hez kell be nyúj ta nia. A ké re lem ben meg kell je -
löl ni azt a ta nú sí tó szer ve ze tet, mely nek ta nú sí tá sa alatt
áll.

(3) Az új on nan vá lasz tott ta nú sí tó szer ve zet – amennyi -
ben a gaz da sá gi sze rep lõ nem csa tol ta ké rel mé hez – kö te -
les be sze rez ni a gaz da sá gi sze rep lõ szá má ra a 3. szá mú
mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal ki adott stá tusz iga zo lást, 
me lyet a ko ráb bi ta nú sí tó szer ve zet a ké re lem kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott 20 mun ka na pon be lül kö te les ki ad ni.

(4) A gaz da sá gi sze rep lõ az ál ta la vá lasz tott má sik ta nú -
sí tó szer ve zet nél a (2) be kez dés ben sze rep lõ ké re lem be -
nyúj tá sá val egy ide jû leg kö te les be je lent kez ni.

20.  §

(1) Az új on nan vá lasz tott ta nú sí tó szer ve zet a be je lent -
ke zé si ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ 20 mun ka na pon be lül
kö te les a gaz da sá gi sze rep lõ nél hely szí ni vizs gá la tot vé -
gez ni.

(2) Amennyi ben a gaz da sá gi sze rep lõ ál tal vá lasz tott új
ta nú sí tó szer ve zet az Öko ren del ke zé sek be tar tá sát ál la pít -
ja meg, kö te les a gaz da sá gi sze rep lõ be je lent ke zé sét el fo -
gad ni, és ar ról 5 mun ka na pon be lül az MgSzH-nak a gaz -
da sá gi sze rep lõ la kó he lye, szék he lye, il let ve te lep he lye
sze rint ille té kes te rü le ti szer vét írás ban ér te sí te ni.

(3) Amennyi ben a be je lent ke zé si do ku men tu mok ból,
va la mint a hely szí ni vizs gá lat so rán nem ál la pít ha tó meg
egy ér tel mû en a gaz da sá gi sze rep lõ stá tu sza, ak kor az át ál -
lá si idõ szak a (2) be kez dés sze rin ti el fo ga dás idõ pont já tól
új ra in dul, mely rõl a ta nú sí tó szer ve zet a gaz da sá gi sze rep -
lõt és az MgSzH-nak a gaz da sá gi sze rep lõ la kó he lye, szék -
he lye, il let ve te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer vét
egy ide jû leg ér te sí ti.

Az Öko EK rendelet alapján elismert országok 
listáján nem szereplõ harmadik országokból származó

ökológiai termékek forgalmazása

21.  §

Az Öko EK ren de let vég re haj tá si ren de le te alap ján el is -
mert or szá gok lis tá ján nem sze rep lõ har ma dik or szá gok ból 
szár ma zó öko ló gi ai ter mé kek for gal ma zá sá ra irá nyu ló en -
ge dé lye zé si el já rást az MgSzH Köz pont foly tat ja le. Az el -
já rás meg in dí tá sá hoz a ké re lem ere de ti pél dá nyát írás ban
kell be nyúj ta ni, a ké re lem hez a kö vet ke zõ mel lék le te ket
kell csa tol ni:

a) az im por tõr ér vé nyes öko mi nõ sí tõ ta nú sít vá nya,
b) az ex por tõr ér vé nyes öko mi nõ sí tõ ta nú sít vá nya,
c) az im por tá lan dó ter mék ter me lõ jé nek ér vé nyes öko

mi nõ sí tõ ta nú sít vá nya,
d) az im por tá lan dó ter mék fel dol go zó já nak ér vé nyes

öko mi nõ sí tõ ta nú sít vá nya,
e) az ex por tõrt, a ter me lõt és a fel dol go zót ta nú sí tó

szer ve zet el is me ré sé re irá nyu ló iga zo lás,
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f) az ex por tõr, a ter me lõ és a fel dol go zó utol só el len õr -
zé sé rõl ké szült jegy zõ köny vek hi te les má so la tai,

g) szük ség ese tén az im por tá lan dó ter mék ter me lé si he -
lyé re vo nat ko zó do ku men tu mok hi te les má so la tai,

h) az im por tõr nyi lat ko za ta, hogy az im por tá lan dó ter -
mé ket to vább ér té ke sí te ni, vagy fel dol goz ni kí ván ja, va la -
mint – amennyi ben fel dol goz ni kí ván ja – a szál lít mányt
a Ta nács a Kö zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról  szóló
1992. ok tó ber 12-i 2913/92/EGK ren de le te sze rint fel füg -
gesz tõ el já rás for má já ban vám rak tá ro zás ra vagy ak tív fel -
dol go zás ra je löl ték-e ki,

i) az Öko EK ren de let tel  való egyen ér té kû ség iga zo lá sa 
a ter mék re vo nat ko zó kö te le zõ elõ írásokban és az el len õr -
zé si rend szer ben.

22.  §

Amennyi ben az adott ter mék ter me lé se és el len õr zé se
meg fe lel az Öko EK ren de let kö ve tel mé nye i nek, az
MgSzH Köz pont – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
díj meg fi ze té sét köve tõen – meg ha tá ro zott ter mék(ek) ese -
tén en ge dé lye zi azok öko ló gi ai ter me lés re uta ló ki fe je zés -
sel tör té nõ for gal ma zá sát. Az ügy fél ké ré sé re a for gal ma -
zá si en ge dély ki adá sát a Bi zott ság a 834/2007/EK ta ná csi
ren de let ben az öko ló gi ai ter mé kek har ma dik or szág ból
szár ma zó be ho za ta lá ra elõ írt sza bá lyo zás vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ha tá ro zá sá ról  szóló
2008. de cem ber 8-i 1235/2008/EK ren de le té nek V. mel -
lék le te alap ján ki ál lí tott „öko ló gi ai ter me lés bõl szár ma zó
ter mé kek eu ró pai kö zös sé gek be tör té nõ im port já ra vo nat -
ko zó el len õr zé si ta nú sít vány” 16. ro va tá ban iga zol ja.

Jogutódlás

23.  §

A gaz da sá gi sze rep lõ jog utód lá sa ese tén a jog utód(ok)
a ta nú sí tó szer ve zet(ek) ál tal ta nú sí tott öko ló gi ai gaz dál -
ko dá si te vé keny ség(ek) vo nat ko zá sá ban a jog elõd(ök)nél
meg le võ jo go sult sá gok kal, il let ve kor lá to zá sok kal mû -
köd het(nek) to vább.

24.  §

(1) Amennyi ben a gaz da sá gi sze rep lõ fel kí ván hagy ni
a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek öko ló gi ai kö -
ve tel mé nyek sze rin ti elõ ál lí tá sá val, fel dol go zá sá val, for -
ga lom ba ho za ta lá val, az erre irá nyu ló szán dé kát a ta nú sí tó
szer ve zet felé a te vé keny sé gé nek vár ha tó be fe je zé se elõtt
leg ké sõbb 30 mun ka nap pal kö te les írás ban be je len te ni.

(2) A ta nú sí tó szer ve zet a gaz da sá gi sze rep lõ (1) be kez -
dés ben sze rep lõ be je len té sé nek kéz hez vé te lét köve tõen

a ta nú sí tás meg szûn té nek idõ pont já ról 5 mun ka na pon be -
lül írás ban ér te sí ti az MgSzH-nak a gaz da sá gi sze rep lõ la -
kó he lye, szék he lye, il let ve te lep he lye sze rint ille té kes te -
rü le ti szer vét.

Jogkövetkezmények

25.  §

(1) Amennyi ben az el is mert ta nú sí tó szer ve zet mû kö dé -
se, il let ve te vé keny sé gé nek gya kor lá sa nem fe lel meg az
Öko ren del ke zé sek ben fog lalt elõ írásoknak, az MgSzH
Köz pont a szer ve zet e ren de let sze rin ti ta nú sí tó te vé keny -
sé gét leg fel jebb 60 nap idõ tar tam ra kor lá toz hat ja.

(2) A kor lá to zás idõ tar ta ma alatt a ta nú sí tó szer ve zet ki -
zá ró lag az MgSzH Köz pont elõ ze tes en ge dé lyé vel ál lít hat
ki Mi nõ sí tõ Ta nú sít ványt.

(3) Amennyi ben a ta nú sí tó szer ve zet mû kö dé se, il let ve
te vé keny sé gé nek gya kor lá sa a kor lá to zás idõ tar ta mát
köve tõen sem fe lel meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, az
MgSzH Köz pont vissza von hat ja a ta nú sí tó szer ve zet el is -
me ré sét.

(4) Az Öko EK ren de let 27. cik ke (9) be kez dé sé nek
d) pont já ban fel so rolt ese tek ben a ta nú sí tó szer ve zet el is -
me ré sé nek vissza vo ná sa nem mér le gel he tõ.

26.  §

(1) A ta nú sí tó szer ve zet el is me ré sé nek a 25.  § (3) be kez -
dé se sze rin ti vissza vo ná sát köve tõen a ta nú sí tó szer ve zet,
va la mint an nak jog utód ja leg ko ráb ban a vissza vo nó ha tá -
ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ há rom év le tel té vel is -
mer he tõ el ta nú sí tó szer ve zet ként.

(2) Az el is me rés vissza vo ná sa ese tén
a) az MgSzH Köz pont a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -

sét köve tõen hon lap ján, és az FVM hi va ta los lap já ban köz -
zé te szi a vissza vo nó ha tá ro za tát, va la mint

b) írás ban ér te sí ti a ta nú sí tó szer ve zet ál tal ta nú sí tott és
nyil ván tar tá sá ban lévõ gaz da sá gi sze rep lõ ket.

27.  §

(1) Amennyi ben a ta nú sí tó szer ve zet az ál ta la ta nú sí tott
gaz da sá gi sze rep lõ nél az Öko ren del ke zé sek meg sér té sét
ész le li, a Mi nõ ség ügyi Ké zi köny vé ben le írt el já rá si rend -
nek meg fele lõen

a) írás ban fi gyel mez te ti a gaz da sá gi sze rep lõt a sza -
bály ta lan ság ra;

b) a hi bás gya kor lat meg szün te té sét írja elõ a gaz da sá gi 
sze rep lõ szá má ra;

c) a ter ve zett vizs gá la to kon fe lü li rend kí vü li vizs gá la -
tot ír hat elõ;
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d) vissza von hat ja a ta nú sí tá sát;
e) az MgSzH-nak a gaz da sá gi sze rep lõ la kó he lye,

szék he lye, il let ve te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer -
vé nél kez de mé nyez he ti az öko ló gi ai je lö lés hasz ná la tá nak
kor lá to zá sát;

f) az MgSzH-nak a gaz da sá gi sze rep lõ la kó he lye, szék -
he lye, il let ve te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer vé nél
kez de mé nyez he ti az öko ló gi ai gaz dál ko dá si te vé keny ség
egy ré sze vagy egé sze át ál lá si ide jé nek újra in du lá sát;

g) az MgSzH-nak a gaz da sá gi sze rep lõ la kó he lye,
szék he lye, il let ve te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer -
vé nél kez de mé nyez he ti a gaz da sá gi sze rep lõ nek a ki zá rá -
sát az öko ló gi ai ter me lést el len õr zõ rend szer bõl.

(2) A ta nú sí tó szer ve zet kö te les ha la dék ta la nul vissza -
von ni a ki adott ta nú sí tá sát, va la mint kez de mé nyez ni az
(1) be kez dés e) pont ja sze rin ti in téz ke dés meg té te lét, ha
a vizs gá la tok ered mé nye alap ján meg ál la pít ja, hogy az
Öko ren del ke zé se ket sú lyo san meg sér tet ték.

(3) Az (1) be kez dés a)–d) pont já ban fel so rolt in téz ke dé -
sek rõl a ta nú sí tó szer ve zet kö te les ér te sí te ni az
MgSzH-nak a gaz da sá gi sze rep lõ la kó he lye, szék he lye, il -
let ve te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer vét is.

(4) Az (1) be kez dés f) és g) pont já ban le írt in téz ke dé se -
ket csak az Öko ren del ke zé sek sú lyos vagy is mét lõ dõ
meg sér té se ese tén le het al kal maz ni.

28.  §

(1) Ha az MgSzH a ha tó sá gi el len õr zé se so rán, vagy
a ta nú sí tó szer ve zet ér te sí té se alap ján tu do mást sze rez ar -
ról, hogy a gaz da sá gi sze rep lõ meg sér tet te az Öko ren del -
ke zé se ket, il let ve az öko ló gi ai ter me lés re uta ló ki fe je zést
jo go su lat la nul hasz nál ta, a jog sér tés sel ará nyos mó don

a) fi gyel mez te tés ben ré sze sít he ti;
b) bír sá got szab hat ki;
c) az érin tett ter mék öko ló gi ai ter me lés re uta ló ki fe je -

zés sel  való for gal ma zá sát kor lá toz hat ja;
d) az öko ló gi ai gaz dál ko dá si te vé keny ség egy ré sze

vagy egé sze át ál lá si ide jé nek újra in du lá sát ren del he ti el;
e) a gaz da sá gi sze rep lõt az öko ló gi ai gaz dál ko dás el -

len õr zé si rend sze ré bõl a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl
szá mí tott leg fel jebb há rom évre ki zár hat ja.

(2) Az (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti jog kö vet kez mény
al kal ma zá sa ese tén a ki zá rá si idõ tar tam le jár tá ig a gaz da -
sá gi sze rep lõ vagy an nak jog utód ja öko ló gi ai gaz dál ko dá -
si te vé keny sé get nem foly tat hat.

Záró rendelkezések

29.  §

Ez a ren de let 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

30.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek öko -
ló gi ai kö ve tel mé nyek sze rin ti elõ ál lí tá sá ról, for gal ma -
zá sá ról és je lö lé sé rõl  szóló 140/1999. (IX. 3.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: ko ráb bi jog sza bály) alap ján
el is mert ta nú sí tó szer ve zet nek, amennyi ben el len õr zé si
és ta nú sí tá si te vé keny sé gét to vább kí ván ja foly tat ni,
leg ké sõbb 2009. de cem ber 31-ig meg kell fe lel nie ezen
ren de let ta nú sí tó szer ve ze tek re vo nat ko zó elõ írásainak,
és kez de mé nyez nie kell az e ren de let sze rin ti ta nú sí tó
szer ve ze tek el is me ré sé re vo nat ko zó el já rást az MgSzH
Köz pont nál.

(2) A ko ráb bi jog sza bály alap ján el is mert ta nú sí tó szer -
ve zet 2009. de cem ber 31-ét köve tõen – e ren de let sze rin ti
el is me ré sé ig, de leg ké sõbb 2010. már ci us 15-ig – el len õr -
zé si és ta nú sí tá si te vé keny sé get csak az MgSzH Köz pont
en ge dé lyé vel foly tat hat.

31.  §

A me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek öko ló gi ai
kö ve tel mé nyek sze rin ti elõ ál lí tá sá nak, for gal ma zá sá nak
és je lö lé sé nek egyes el já rá si sza bá lya i ról  szóló 74/2004.
(V. 1.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

32.  §

Ez a ren de let

a) a Ta nács 834/2007/EK ren de le te (2007. jú ni us 28.)
az öko ló gi ai ter me lés rõl és az öko ló gi ai ter mé kek cím ké -
zé sé rõl és a 2092/91/EGK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl;

b) a Bi zott ság 889/2008/EK ren de le te (2008. szep tem -
ber 5.) az öko ló gi ai ter me lés, a cím ké zés és az el len õr zés
te kin te té ben az öko ló gi ai ter me lés rõl és az öko ló gi ai ter -
mé kek cím ké zé sé rõl  szóló 834/2007/EK ren de let rész le tes 
vég re haj tá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 1235/2008/EK ren de le te (2008. de cem -
ber 8.) a 834/2007/EK ta ná csi ren de let ben az öko ló gi ai
ter mé kek har ma dik or szág ból szár ma zó be ho za ta lá ra elõ -
írt sza bá lyo zás vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok meg ha tá ro zá sá ról

vég re haj tá sá hoz szük sé ges egyes ren del ke zé se ket ál la pít ja 
meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

A tanúsító szervezet részére kibocsátott kódszám képzésének 
szabályai

A kód szám

1. elsõ 7 kar ak te re: HU-ÖKO-

2. ezt köve tõen egy futó sor szám két ka rak te ren 01-tõl kez dõ dõ en.

A már egy szer ki adott kód szám is mé tel ten nem ad ha tó ki.

2. számú melléklet a 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

A tanúsító szervezet elismerése tárgyában benyújtandó kérelem 
mintája

Cím zett:

tér ti ve vé nyes úton

Tárgy: El len õr zõ és ta nú sí tá si szer ve zet el is me ré se irán ti ké re lem

Tisz telt Cím!

Alul írott ........................................, mint a .............................. (név, cím) szer ve zet hi va ta los kép vi se lõ je, a me -
zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek öko ló gi ai gazdálkodási kö ve tel mé nyek sze rin ti ta nú sí tá sá nak, elõ ál lí tá sá -
nak, for gal ma zá sá nak, je lö lé sé nek és el len õr zé sé nek rész le tes szabályairól  szóló 79/2009. (VI. 30.) FVM ren de let
alap ján ké rem az ál ta lam kép vi selt szer ve zet ta nú sí tó szer ve zet ként tör té nõ el is me ré sét.

Kelt:

Mel lék le tek:
a) a szer ve zet Mi nõ ség ügyi Ké zi köny ve
b) az alá írá si cím pél dány hi te les má so la ta
c) az el len õr zé sért és ta nú sí tá sért fe le lõs sze mé lyek szak mai vég zett sé gé nek és gya kor la tá nak iga zo lá sa
d) iga zo lás az EN 45011 vagy az ISO 65 kö ve tel mé nye i re  való akk re di tá ci ó ról
e) amennyi ben szük sé ges, az akk re di tált la bo ra tó ri um mal kö tött szer zõ dés hi te les má so la ta
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3. számú melléklet a 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

A gazdasági szereplõ részére kiállított státuszigazolás minimális 
adattartalma

IGAZOLÁS

az ökológiai gazdálkodás ellenõrzési rendszerében végzett tevékenységrõl

1. Gaz da ság sze rep lõ ada tai

Gaz da ság sze rep lõ neve:

Gaz da ság sze rep lõ címe (szék hely), 
ma gán sze mély ese tén lak cí me:

Kép vi se lõ neve:

Te lep hely címe (1):

Te lep hely címe (2):

2. Öko ló gi ai te vé keny sé gek össze fog la lá sa

Te vé keny ség

O nö vény ter mesz tés

O ál lat te nyész tés

O mé hé szet

O hal gaz dál ko dás

O vad gaz dál ko dás

O gom ba ter mesz tés

O va don ter mõ nö vé nyek be gyûj té se

O rak tá ro zás

O fel dol go zás – egy sze rû (tisz tí tás, szá rí tás, õr lés, fa gyasz tás stb.)

O fel dol go zás – össze tett ter mé kek gyár tá sa

O fel dol go zás – cso ma go lás (egy ség cso mag képzés)

O ta kar mány gyár tás

O bo rá szat

O ke res ke de lem

O im port

O al vál lal ko zás

O egyéb

3. Ál lat tar tás ada tai (be le ért ve a mé hé sze tet is)

(az iga zo lás ki adá sá nak idõ pont já ban ak tu á lis ada tok)

Ál lat faj Ál lat faj ta Kor cso port db

Meg jegy zés: a fel so ro lás foly tat ha tó pót la pon.
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4. Az öko ló gi ai ál lat tar tó épü le tek/lé te sít mé nyek és a trá gya tá ro lá sá ra szol gá ló lé te sít mé nyek ada tai (be le ért ve a mé -
hé sze tet is)

Meg ne ve zé se Tí pu sa
He lye 

(pon tos cím, hrsz.)
Tu laj do no sa 

(név, cím)

Meg jegy zés: a fel so ro lás foly tat ha tó pót la pon.

5. Rak tá ro zás
Az öko ló gi ai gaz dál ko dás ból szár ma zó ter mé kek rak tá ro zá sá ra hasz ná lan dó épü le tek ada tai:

Tá ro ló meg ne ve zé se Tá ro ló tí pu sa
Tá ro ló he lye 

(pon tos cím, hely raj zi szám)
A tá ro ló tu laj do no sa 

(név, cím)

Meg jegy zés: a fel so ro lás foly tat ha tó pót la pon.

6. Te rü le ti ada tok
(az iga zo lás ki ál lí tá sá nak idõ pont já ban ak tu á lis ada tok)

Hely raj zi szám,
(ha van táb la név is) Fi zi kai blokk 

azo no sí tó
Te rü let

(ha)

Idei év ben ter ve zett nö vény
Utol só 

vegy sze res
 ke ze lés

(mi kor és mi vel)

Utol só 
mû trá gyá zás

(mi kor és mi vel)Te le pü lés Szám Faj Faj ta

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

7. Fel dol go zás

Mi bõl
(nyers anyag)

Hol
(fel dol go zás he lye)

Fel dol go zás
(mû ve let meg ne ve zé se)

Mit
(kész ter mék)

Meg jegy zés: a fel so ro lás foly tat ha tó pót la pon.
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8. Al vál lal ko zói te vé keny ség

Meg bí zó neve
El ér he tõ sé ge

(cím, te le fon szám)
Fe le lõs sze mély neve Te vé keny ség le írá sa

Meg jegy zés: a fel so ro lás foly tat ha tó pót la pon.

9. Al vál lal ko zó al kal ma zá sa

Al vál lal ko zó neve
El ér he tõ sé ge

(cím, te le fon szám)
Fe le lõs sze mély neve Te vé keny ség le írá sa

10. Iga zo lom, hogy az 1. pont ban le írt gaz da sá gi sze rep lõ

a) a 2–9. pon tok ban le írt te vé keny sé gét
............................. (dá tum)-tól je len iga zo lás ki adá sá nak idõ pont já ig az öko ló gi ai me zõ gaz da sá gi ter mé kek, élel mi sze -
rek és ta kar má nyok elõ ál lí tá sát, fel dol go zá sát, for gal ma zá sát és im port ját el len õr zé sünk alatt, el len õr zé si prog ra munk
ke re té ben vég zi.
Át ál lá si idõ szak a je len iga zo lás hoz csa tolt ....... db mel lék let ben rész le te zett te vé keny sé gek ese té ben tart.
A mel lék let ben be azo no sít ha tó mó don, rész le te sen le kell írni az át ál lás sal érin tett te vé keny sé ge(ke)t.

b) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek öko ló gi ai gaz dál ko dá si kö ve tel mé nyek sze rin ti ta nú sí tá sá nak, elõ ál lí tá sá -
nak, for gal ma zá sá nak, je lö lé sé nek és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló FVM ren de let 29–30.  §-ban le írt jog -
következmény alatt
  nem áll;
  áll, me lyek té te le sen a kö vet ke zõk: ...................................... ...................................................................................

c) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek öko ló gi ai gaz dál ko dá si kö ve tel mé nyek sze rin ti ta nú sí tá sá val kap cso la tos
ügy ben a ta nú sí tó szer ve zet tel per ben
  nem áll;
  áll, még pe dig ....................................... (pe res ügy rö vid le írá sa).

d) a ta nú sí tó szer ve zet tel szem ben tar to zás sal
  nem ren del ke zik;
  ren del ke zik

11. Iga zo lom, hogy az 1. pont ban le írt gaz da sá gi sze rep lõ je len iga zo lás hoz má so lat ban csa tolt ............... db ér vé nyes
Mi nõ sí tõ Ta nú sít vánnyal ren del ke zik:

Alá írá som mal iga zo lom, hogy a kö zölt ada tok a ki töl tés idõ pont já ban pon to sak és meg fe lel nek a  valóságnak.

Kelt: ..............................................

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

ta nú sí tó szer ve zet

cég sze rû alá írás
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
16/2009. (VI. 30.) NFGM

rendelete

a Kegyeleti Alap felhasználásának 
szabályairól

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  §  (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 2.  § 2. pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
 pénzügyminiszterrel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény 1. szá mú mel lék -
let, XV. Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um
fe je zet, 25. cím, 30. al cím, 35. jog cím cso port sze rin ti Ke -
gye le ti Alap fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra,
ke ze lé sé re és el len õr zé sé re ter jed ki.

2.  §

A Ke gye le ti Alap fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat – a Ma -
gyar Ál lam ke gye le ti kö te le zett sé gé nek tel je sí té se -
ként – az 1975. szep tem ber 30-án Bej rut kö ze lé ben le zu -
hant HA-LCI lajst rom je lû MALÉV re pü lõ gép légi ka -
taszt ró fá já ban el hunyt

a) ma gyar ál lam pol gá rok (a továb biak ban: ál do za tok)
hoz zá tar to zó i nak ke gye le ti tá mo ga tá sá ra, ke gye le ti szer -
tar tás ra,

b) ál do za tok föl di ma rad vá nya i nak fel ku ta tá sá ra, ha za -
szál lí tá sá ra, a ron csok ki eme lé sé re hasz nál ha tó fel.

3.  §

(1) A ke gye le ti tá mo ga tás össze ge 4 000 000 Ft.

(2) Ke gye le ti tá mo ga tás ra jo go sult az ál do zat

a) há zas tár sa,
b) az a) pont alat ti jo go sult hi á nyá ban az ál do zat gyer -

me ke (ide ért ve az örök be fo ga dott, a mos to ha- és a ne velt
gyer me ket is),

c) az a)–b) pont alat ti jo go sul tak hi á nyá ban az ál do zat
egyéb le szár ma zó ja,

d) az a)–c) pont alat ti jo go sul tak hi á nyá ban az ál do zat
fel me nõ je (ide ért ve az örök be fo ga dó szü lõt, a mos to ha -
szü lõt és a ne ve lõ szü lõt is),

e) az a)–d) pont alat ti jo go sul tak hi á nyá ban az ál do zat
test vé re.

(3) Több jo go sult gyer mek, egyéb le szár ma zó, fel me nõ
vagy test vér ese tén kö zöt tük az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott összeg egyen lõ arány ban osz lik meg.

(4) A ke gye le ti tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra a jo go sult mel -
lék let ben fog lalt írás be li ké rel me alap ján – a ke gye le ti tá -
mo ga tás ra  való jo go sult ság egy ide jû iga zo lá sa mel -
lett – ke rül sor.

(5) A ke gye le ti tá mo ga tás ra  való jo go sult ság iga zo lá sa
anya köny vi ki vo nat tal tör té nik.

(6) Az írás be li ké rel met a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da -
sá gi Mi nisz té ri um hoz kell be nyúj ta ni.

(7) Az írás be li ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2009.
au gusz tus 31., amely nek el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(8) A ke gye le ti tá mo ga tás ra  való jo go sult ság ról a nem -
ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi -
nisz ter) dönt.

4.  §

A Ke gye le ti Alap fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ke gye le -
ti tá mo ga tá son túli egyéb jog cí men tör té nõ fel hasz ná lá sá -
ról a mi nisz ter a fo lyó sí tott ke gye le ti tá mo ga tás össze gé -
nek figye lembe véte lével dönt.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

Var ga Ist ván s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter



Melléklet a 16/2009. (VI. 30.) NFGM rendelethez

Kérelem
a kegyeleti támogatás megállapítására

1. Alul írott, .......................................................................................................................................................................

(szü le té si hely: ..................................................................................................................................................................

szü le té si idõ: ......................................................................................................................................................................

any ja neve: ........................................................................................................................................................................

la kó he lye: ..........................................................................................................................................................................

ál lam pol gár sá ga: ...............................................................................................................................................................

adó azo no sí tó jele: .......................................................................................................................................................... )

ké rem a ré szem re tör té nõ ke gye le ti tá mo ga tás meg ál la pí tá sát.

2. Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az 1975. szep tem ber 30-án Bej rut kö ze lé ben le zu hant HA-LCI
lajst rom je lû MALÉV re pü lõ gép légi ka taszt ró fá já ban

el hunyt ............................................................................................................................................ ma gyar ál lam pol gár

(szü le té si hely: ..................................................................................................................................................................

szü le té si idõ:........................................................................................................................................................................

any ja neve: .................................................................................................................................................................... )

a) há zas társ,

b) gyer mek (ide ért ve az örök be fo ga dott, a mos to ha- és a ne velt gyer mek is),

c) egyéb le szár ma zó,

d) fel me nõ (ide ért ve az örök be fo ga dott szü lõ, a mos to ha szü lõ és a ne ve lõ szü lõ is),

e) test vér

hoz zá tar to zó ja va gyok (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó).

3. Fen ti ek iga zo lá sá ra be mu ta tom/csa to lom a vo nat ko zó szü le té si/há zas sá gi/ha lot ti anya köny vi ki vo nat ere de ti pél dá -
nyát/köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó).

4. Tu do má sul ve szem, hogy a ke gye le ti tá mo ga tás fo lyó sí tá sá val a Ma gyar Ál lam a Ke gye le ti Alap fel hasz ná lá sá nak
sza bá lya i ról  szóló 16/2009. (VI. 30.) NFGM ren de let ben vál lalt kö te le zett sé gé nek ele get tett, a fen ti ek alap ján to váb bi
kö ve te lé sem nem áll fenn.

Kelt: .......................................... 

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

alá írás
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VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
71/2009. (VI. 30.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság a köz tár sa sá gi el nök nek az Or -
szág gyû lés ál tal el fo ga dott, még ki nem hir de tett tör vény
alkot mány elle nességének elõ ze tes vizs gá la tá ra irá nyu ló
in dít vá nya tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: a rá di ó zás ról és
a te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló, az Or szág gyû lés 2008. de cem ber 8-ai ülés nap ján el -
fo ga dott tör vény 1.  §-a alkot mány elle nes.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szág gyû lés 2008. de cem ber 8-ai ülés nap ján
tör vényt fo ga dott el a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról  szóló 
1996. évi I. tör vény (a továb biak ban: Rttv.) mó do sí tá sá ról. 
Az el fo ga dott tör vény (a továb biak ban: Rttvm.) 1.  §-a
a mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat nél kü li meg újí -
tá sá ra vo nat ko zó Rttv.-be li sza bá lyo kat meg vál toz tat ja.
Az új sza bá lyok sze rint a mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság
le jár tát köve tõen az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let
(a továb biak ban: ORTT) a mû sor szol gál ta tó ké rel mé re pá -
lyá zat nél kül is mé tel ten meg újít hat ja a mû sor szol gál ta tá si
jo go sult sá got, ha a mû sor szol gál ta tó kö te le zett sé get vál lal
a di gi tá lis át ál lás ban  való köz re mû kö dés re. A jo go sult ság
te le ví zi ók ese té ben to váb bi öt évre, de leg fel jebb 2011. de -
cem ber 31-ig, rá di ók ese té ben leg fel jebb a di gi tá lis át ál lá -
sig ter je dõ idõ re hosszab bít ha tó meg. Nem újít ha tó meg
a jo go sult ság, ha a jo go sult a mû sor szol gál ta tá si szer zõ -
dést vagy az Rttv.-t sú lyo san meg szeg te. A jo go sult ság
meg újí tá sá ról az ORTT dönt, s a ta gok sza va za tá nak mér -
té ke az Rttvm. alap ján az or szág gyû lé si kép vi se lõ cso por -
tok lét szá má hoz iga zo dik.

2. Az Rttvm. 1.  §-át a köz tár sa sá gi el nök alkot mány -
elle nesnek tar tot ta, ezért a tör vényt nem írta alá, ha nem

a 2008. de cem ber 29-én kelt in dít vá nyá ban – az Al kot -
mány 26.  § (4) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben el jár -
va – az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény 1.  § a) pont ja, 21.  § (1) be kez dés b) pont ja és 35.  §-a
alap ján az Rttvm. elõ ze tes al kot má nyos sá gi vizs gá la tát
kez de mé nyez te.

2.1. A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nya az aláb bi szem -
pon tok alap ján tart ja al kot mány sér tõ nek az Rttvm. 1.  §-át.
Ál lás pont ja sze rint a mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság is mé -
telt meg újí tá sá ra vo nat ko zó sza bály egy fe lõl sér ti az Al -
kot mány 61.  § (2) be kez dé sét, és el len tét ben áll a 37/1992.
(VI. 10.) AB ha tá ro zat (a továb biak ban: Abh1.), az
1/2007. (I. 18.) AB ha tá ro zat (a továb biak ban: Abh2.), va -
la mint a 46/2007. (VII. 2.) AB ha tá ro zat (a továb biak ban:
Abh3.) ál tal meg fo gal ma zott al kot má nyos sá gi kö ve tel mé -
nyek kel. Az Rttvm. 1.  §-a alap ján ugyan is a te le ví zi ók ese -
té ben há rom év, a rá di ók ese té ben pe dig leg alább hat év
vol na az az idõ tar tam, amely alatt a mû sor szol gál ta tá si jo -
go sult sá got a mû sor szol gál ta tó ké rel mé re az ORTT pá lyá -
zat nél kül is mé tel ten meg újít hat ná. Az Rttvm.-nek ez
a ren del ke zé se ki zár ja a pá lyá za ti le he tõ sé gek bõl a pi ac ra
be lép ni kí vá nó új sze rep lõ ket, és ez ál tal a mé dia pi ac idõn -
kén ti meg úju lá sát. A köz tár sa sá gi el nök úgy véli, hogy az
elekt ro ni kus mé dia pi a con a be fek te té sek vi szony lag rö vid
idõn be lül meg té rül nek, nye re sé ges sé vál nak, ezért az
Rttv. ha tá lyos ren del ke zé se i nek in do kolt sá ga is meg kér -
dõ je lez he tõ.

A köz tár sa sá gi el nök sze rint a mû sor szol gál ta tá si jo go -
sult ság pá lyá za ton kí vü li, is mé telt meg újí tá sá nak le he tõ -
sé ge a gaz da sá gi ver senyt [Al kot mány 9.  § (2) be kez dés]
kor lá to zó sza bály, amely nem fe lel meg az egyen lõ bá nás -
mód kö ve tel mé nyé nek [Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé se] 
sem, mert éssze rû in dok nél kül jut tat ja hát rá nyos hely zet -
be azo kat az elekt ro ni kus mû sor szol gál ta tó vál la la to kat,
ame lyek egy pá lyá za ton a je len le gi szol gál ta tó val el vi leg
egyen lõ eséllyel in dul ná nak.

2.2. A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nya fel hív ja a fi gyel -
met arra, hogy az Abh3. ál tal a mû sor szol gál ta tá si jo go -
sult ság ra vo nat ko zó pá lyá za ti rend szer át lát ha tó sá gá val
kap cso lat ban meg ál la pí tott alkot mány elle nes mu lasz tást
az Or szág gyû lés az elõ írt ha tár idõ el tel tét köve tõen, a mai
na pig sem pó tol ta. Kö vet ke zés kép pen a pá lyá za ti rend szer 
az Al kot mány 61.  § (2) be kez dé sé nek ugyan nem fe lel meg 
min den ben, de még így is na gyobb ga ran ci át nyújt a nyil -
vá nos ság szá má ra az ORTT át lát ha tó dön tés ho za ta li el já -
rá sá ra, mint az Rttvm. ál tal be ve ze tett pá lyá zat nél kü li
meg újí tás. Az Rttvm. rá adá sul az ORTT dön tés ho za ta li
sza bá lya it úgy mó do sít ja, hogy az ORTT tag ja it az õket je -
lö lõ or szág gyû lé si kép vi se lõ cso por tok par la men ten be lü li
min den ko ri ará nyá nak meg fe le lõ sza va za ti mér ték il le ti
meg a mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság meg újí tá sá ról  szóló
dön tés so rán. Ez a sza va zá si sza bály azon ban al kal mas
arra, hogy meg kér dõ je lez ze az ORTT pár tok tól füg get len
mû kö dé sét.
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II.

1. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány el bí rá lá sa kor az
Al kot mány aláb bi ren del ke zé se it vet te ala pul:

9.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja
a vál lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.

61.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga
van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás ra, to váb bá arra, hogy
a köz ér de kû ada to kat meg is mer je, ille tõ leg ter jessze.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és védi a saj tó sza -
bad sá gát.

70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le tén
tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve az
ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne ve ze -
te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le -
mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le -
té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél kül.

70/B.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek
joga van a mun ká hoz, a mun ka és a fog lal ko zás sza bad
meg vá lasz tá sá hoz.

2. A köz tár sa sá gi el nö ki in dít vánnyal tá ma dott Rttvm.
1.  §-a a kö vet ke zõ kép pen ren del ke zik:

„2008. évi …. tör vény a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról
 szóló 1996. évi I. tör vény mó do sí tá sá ról

Az Or szág gyû lés az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés
b) pont ja sze rin ti ha tás kö ré ben el jár va, az Al kot mány 61.  § 
(4) be kez dé sé nek vég re haj tá sá ra a kö vet ke zõ tör vényt al -
kot ja.

1.  § A rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi
I. tör vény (a továb biak ban Rttv.) 107.  §-a he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

»107.  § (1) A mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság te le ví zió
ese tén leg fel jebb tíz évig, rá dió ese tén leg fel jebb hét évig
ér vé nyes, és le jár ta kor a mû sor szol gál ta tó ké rel mé re pá -
lyá zat nél kül – ha a mû sor szol gál ta tó kö te le zett sé get vál lal 
a di gi tá lis át ál lás ban  való köz re mû kö dés ben – to váb bi leg -
fel jebb öt évre, de te le ví zió ese tén leg fel jebb 2011. de cem -
ber 31-ig, rá dió ese tén pe dig leg fel jebb a rá dió mû so rok
ter jesz té se di gi tá lis át ál lá sá ig ter je dõ idõ re e tör vény ren -
del ke zé sei sze rint a Tes tü let ál tal meg újít ha tó. A meg újí -
tás ra vo nat ko zó igényt a le já rat elõtt ti zen négy hó nap pal
a Tes tü let hez be kell je len te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés hi á nyá ban, vagy
ha a jo go sult sá got a tes tü let nem újít ja meg, a Tes tü let ti -
zen két hó nap pal a jo go sult ság le jár ta elõtt kö te les nyil vá -
nos pá lyá za ti fel hí vást köz zé ten ni.

(3) Nem le het meg újí ta ni a jo go sult sá got, ha a jo go sult
a szer zõ dést vagy e tör vény ren del ke zé se it sú lyo san meg -
szeg te.

(4) A jo go sult ság meg újí tá sá ra irá nyu ló el já rás ra, ha e §
el té rõ en nem ren del ke zik, az an nak lé te sí té sé re vo nat ko zó
sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(5) A Tes tü let az or szá gos rá di ós mû sor szol gál ta tá si jo -
go sult ság meg újí tá sá ról az arra vo nat ko zó ké re lem be -
nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ le tel tét kö ve tõ ti zen öt na -
pon be lül, a sza va za tok összes sé gé nek leg alább két har ma -
dá val ha tá roz.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti meg újí tás ról  szóló dön tés
meg ho za ta la so rán

a) a Tes tü let el nö ké nek sza va za ti mér té két úgy kell ki -
szá mí ta ni, hogy a tört szám szám lá ló ja egy, a ne ve zõ je pe -
dig a kor mány pár ti és az el len zé ki kép vi se lõ cso por tok ál -
tal je lölt tes tü le ti ta gok szá má nak két sze re se plusz egy,

b) a sza va za tok összes sé gé bõl le kell von ni az el nö köt
meg il le tõ sza va za ti mér té ket, a fenn ma ra dó sza va za ti mér -
ték pe dig a Tes tü let töb bi tag ját az õt je lö lõ or szág gyû lé si
kép vi se lõ cso port nak a dön tés meg ho za ta la kor irány adó
lét szá ma ará nyá ban il le ti meg az zal, hogy ha egy or szág -
gyû lé si kép vi se lõ cso port több ta got is je lölt, a je lö lõ kép -
vi se lõ cso port lét szá mát az egyes ta gok kö zött egyen lõ
arány ban meg oszt va kell figye lembe ven ni.

(7) A Tes tü let az or szá gos rá di ós mû sor szol gál ta tá si jo -
go sult ság pá lyá za ti fel hí vá sá nak meg ha tá ro zá sa, va la mint
az ilyen pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán a (6) be kez dés ben
meg ha tá ro zott sza va za ti mér té kek al kal ma zá sá val, a sza -
va za tok összes sé gé nek leg alább két har ma dá val ha tá roz,
ha a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé re a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ese tek ben ke rül sor.«”

3. Az Rttv. 107.  §-ának ha tá lyos szö ve ge a kö vet ke zõ:
„107.  § (1) A mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság te le ví zió

ese tén leg fel jebb tíz évig, rá dió ese tén leg fel jebb hét évig
ér vé nyes, és le jár ta kor a mû sor szol gál ta tó ké rel mé re pá -
lyá zat nél kül egy íz ben leg fel jebb öt évre meg újít ha tó. A
meg újí tás ra vo nat ko zó igényt a le já rat elõtt ti zen négy hó -
nap pal a Tes tü let hez be kell je len te ni.

(2) A Tes tü let az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés hi á -
nyá ban, vagy ha nincs he lye a meg újí tás nak, ti zen két hó -
nap pal a jo go sult ság le jár ta elõtt kö te les a nyil vá nos pá lyá -
za ti fel hí vást köz zé ten ni.

(3) Nem le het meg újí ta ni a jo go sult sá got, ha a jo go sult
a szer zõ dést is mé tel ten vagy sú lyo san meg szeg te.

(4) A jo go sult ság meg újí tá sá ra irá nyu ló el já rás ra egye -
bek ben az an nak lé te sí té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell
al kal maz ni.”

III.

Az Al kot mány bí ró ság min de nek elõtt át te kin tet te a mû -
sor szol gál ta tá si jo go sult ság pá lyáz ta tá sá ra vo nat ko zó, és
a di gi tá lis át ál lás sal kap cso la tos jog sza bá lyi hát te ret.

Az Al kot mány bí ró ság 2007-ben vizs gál ta, hogy az Al -
kot mány 61.  § (2) be kez dé sé bõl mi lyen kö ve tel mé nyek
szár maz nak a mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá gok oda íté lé -
sé re. En nek so rán meg ál la pí tot ta: az Al kot mány 61.  §
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(2) be kez dé se szem pont já ból ga ran ci á lis je len tõ sé gû,
hogy a mé di a ha tó ság dön tés ho za ta li el já rá sa át te kint he tõ
és kö vet he tõ le gyen. A mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság ra
vo nat ko zó pá lyá zat so rán al kal ma zan dó ér té ke lé si szem -
pon tok meg is mer he tõ ek és  valódi szak mai vita tár gyai le -
gye nek, a dön tés in do ko lá sá ból re konst ru ál ha tó le gyen
a dön tés ho za ta li el já rás (a dön tést alá tá masz tó ér vek,
a sza va za ti arány), a ha tá ro zat el len az érin tett jog or vos lat -
tal él hes sen. Az Abh3. sze rint az Rttv. ezek nek a kö ve tel -
mé nyek nek nem fe lelt meg. A mû sor szol gál ta tá si jo go -
sult ság pá lyáz ta tá sá ra vo nat ko zó tör vényi sza bá lyo zás
ugyan is nem in téz mé nye sí tett át lát ha tó pá lyá za ti rend -
szert. Nem sza bá lyoz ta tör vény a mû sor szol gál ta tá si jo go -
sult ság ra vo nat ko zó pá lyá zat so rán al kal ma zan dó ér té ke -
lé si szem pon to kat, és nem ren dez te a mû sor szol gál ta tá si
jo go sult ság el nye ré se ér de ké ben be nyúj tott pá lyá za tok el -
bí rá lá sá nak ha tár ide jét. Emel lett, a tör vénybõl nem kö vet -
ke zett a pá lyá za ti el já rás so rán ho zott ORTT ha tá ro za tok
in do ko lá sá nak a kö te le zett sé ge. Ez a hi á nyos ság az Abh3.
sze rint alkot mány elle nes hely ze tet ered mé nye zett, mert
nem tet te le he tõ vé, hogy a mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá -
gok el nye ré sé re a nyil vá nos ság szá má ra kö vet he tõ dön tés -
ho za ta li el já rás ke re té ben ke rül jön sor.

Az Al kot mány bí ró ság mind ezek alap ján az Abh3. ren -
del ke zõ ré szé nek 2. pont já ban meg ál la pí tot ta, hogy az Or -
szág gyû lés mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nességet idé zett elõ, mert nem biz to sí tot ta tör vény ben,
hogy a mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság ra vo nat ko zó pá -
lyáz ta tás so rán az Al kot mány 61.  § (2) be kez dé sé nek meg -
fele lõen ér vé nye sül jön a saj tó sza bad ság. A jog al ko tói mu -
lasz tás az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé se vo nat ko zá sá ban
is fenn állt, mert a rá dió és te le ví zió mû kö dé sét biz to sí tó
mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá got oda íté lõ dön tés sel szem -
ben az érin tet tek nem kö ve tel het ték a bí ró ság dön té sét. Az
Al kot mány bí ró ság ezért fel hív ta az Or szág gyû lést, hogy
jog al ko tói fel ada tá nak 2007. de cem ber 31-ig te gyen ele get 
(ABH 2007, 603–605.).

Az Or szág gyû lés az Abh3. ren del ke zõ ré szé nek 1. pont -
já ban fog lalt, az ORTT ket tõs jog ál lá sá val kap cso lat ban
fel me rü lõ alkot mány elle nességet or vo sol ta. Az Abh3. ren -
del ke zõ ré szé nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló al kot mány sér tést vi szont csak rész -
ben – a di gi tá lis há ló za tok pá lyáz ta tá sá ra vo nat ko zó -
an – szün tet te meg. A mu lasz tá sos alkot mány elle nességet
meg ál la pí tó Abh3.-nak a mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá -
gok pá lyá za ti rend sze ré re vo nat ko zó, az el já rás át lát ha tó -
sá gá val kap cso la tos meg ál la pí tá sai az ana lóg és a di gi tá lis
föld fel szí ni te le ví zi ós és rá di ós há ló za tok üze mel te té sé re
vo nat ko zó jo go sult sá gok el nye ré sé re is irány adók.

1. A di gi tá lis há ló za tok pá lyáz ta tá sá val kap cso la tos
sza bá lyo kat az Or szág gyû lés a mû sor ter jesz tés és a di gi tá -
lis át ál lás sza bá lya i ról  szóló 2007. évi LXXIV. tör vény ben 
(a továb biak ban: Dátv.) és a Dátv.-t va la mint az Rttv.-t

mó do sí tó 2007. évi CLIV. tör vény ben ren dez te. A Dátv.
úgy ren del ke zett, hogy a di gi tá lis há ló za tok pá lyáz ta tá sá ra 
a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé sét szol gá ló
ár ve rés és pá lyá zat sza bá lya i ról  szóló 78/2006. (IV. 4.)
Korm. ren de let a Dátv. 39–43.  §-ai ban fog lalt el té ré sek kel
al kal ma zan dó. Ezek a ren del ke zé sek meg ha tá roz zák,
hogy mit tar tal maz hat a pá lyá za ti ki írá si do ku men tá ció,
hogy a pá lyá za ton mely vál lal ko zó nem ve het részt, és sza -
bá lyoz zák az el já rást, mely nek le foly ta tá sá ra a Nem ze ti
Hír köz lé si Ha tó sá got (a továb biak ban: NHH) je lö lik ki. A
Dátv. a pá lyá za ti fo lya mat fel ügye le té vel az Or szág gyû lés
ál tal erre a cél ra lét re ho zott ese ti bi zott sá got bíz za meg.

Eze ket a pá lyá za ti elõ írásokat kö vet te az NHH, ami kor
2007 au gusz tu sá ban ki dol goz ta és nyil vá nos kon zul tá ci ó -
ra bo csá tot ta a di gi tá lis pá lyá za tok elsõ ter ve ze tét, 2008
már ci u sá ban köz zé tet te a vég le ges pá lyá za ti fel hí vá so kat,
2008 szep tem be ré ben pe dig a gyõz tes pá lyá zó val meg kö -
töt te a ha tó sá gi szer zõ dést. A pá lyá za ti ki írá si do ku men tá -
ci ók, a ha tó sá gi szer zõ dé sek, to váb bá az NHH vo nat ko zó
ha tá ro za tai (NH–31249–1/2008. sz. ha tá ro zat,
NH–31248–1/2008. sz. ha tá ro zat) nyil vá no sak, az NHH
hon lap ján (www.nhh.hu) min den ki szá má ra hozzáférhe -
tõek.

2.1. Az ana lóg föld fel szí ni te le ví zi ók ra és rá di ók ra vo -
nat ko zó mû sor szol gál ta tá si jog pá lyáz ta tá sa és an nak nyo -
mán a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té se to vább ra is 
az ORTT ha tás kö ré be tar to zik. Az ORTT en nek so rán az
Rttv. VI. fe je zet 2–4. cí me i ben fog lalt sza bá lyok alap ján
jár el. Az Abh3. ren del ke zõ ré szé nek 2. pont ja alkot mány -
elle nességet ered mé nye zõ mu lasz tást e sza bá lyok vo nat -
ko zá sá ban is meg ál la pí tott. A sza bá lyok pót lá sá ra az Al -
kot mány bí ró ság 2007. de cem ber 31-ig adott ha la dé kot. Ez 
a ha tár idõ ered mény te le nül el telt, és az Or szág gyû lés az -
óta sem al ko tott az Al kot mány 61.  § (2) be kez dé sé nek
meg fe le lõ tör vényi ren del ke zé se ket az ana lóg föld fel szí ni
te le ví zi ók ra és rá di ók ra vo nat ko zó mû sor szol gál ta tá si jog
meg pá lyáz ta tá sá ra.

2.2. 2007 de cem be ré ben az Or szág gyû lés több pon ton
mó do sí tot ta az Rttv.-t és a Dátv.-t. Arra te kin tet tel, hogy
úgy tûnt, az Rttv.-t fel vál tó új Médiatör vény el fo ga dá sa
2008. de cem ber vé gé ig meg tör té nik, a 2007. évi
CLIV. tör vény 9.  §-a mo ra tó ri u mot ál la pí tott meg frek ven -
cia ügyek ben. Az ORTT 2008. de cem ber 31-ig nem bo -
csát ha tott ki mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság el nye ré sé re
vo nat ko zó pá lyá za ti fel hí vást, nem fo gad ha tott be, és nem
bí rál ha tott el mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság meg szer zé sé -
re irá nyu ló pá lyá za tot, az Rttv. 107.  §-a alap ján nem újít -
ha tott meg mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá got (ki vé ve a he -
lyi, il let ve kör ze ti rá di ós mû sor szol gál ta tá so kat), nem köt -
he tett mû sor szol gál ta tá si szer zõ dést, és nem mó do sít hat ta
a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés tar tal mát ak kép pen, hogy
az zal a mû sor szol gál ta tót az ál ta la ko ráb ban vál lalt va la -
mely kö te le zett ség tel je sí té se alól rész ben vagy egész ben
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men te sít se, il let ve a mû sor szol gál ta tá si díj össze gét csök -
kent se vagy ese dé kes sé gét mó do sít sa. A mo ra tó ri um meg -
ál la pí tá sát a tör vény in do ko lá sa az zal ma gya ráz ta, hogy az 
„ana lóg frek ven ci ák ki osz tá sa hát rál tat hat ja a di gi tá lis át -
ál lás fo lya ma tát”.

2.3. A 2008. év vé gén lát ha tó volt, hogy az új
Médiatör vény ter ve ze te nem ke rül a Par la ment elé
(www.mti.hu, 2008. no vem ber 18.), ezért a Kor mány
2008. no vem be ré ben az Rttv. mó do sí tá sát cél zó tör -
vényjavaslatot nyúj tott be az Or szág gyû lés hez. A
T/6829. szá mú tör vényjavaslat a le já ró mû sor szol gál ta tá si
jo go sult sá gok ra te kin tet tel az Rttv. 107.  § (1) be kez dé sét
a kö vet ke zõ kép pen mó do sí tot ta vol na. Az „egy íz ben leg -
fel jebb öt évre” szö veg rész he lyé be a „ , ha a mû sor szol -
gál ta tó kö te le zett sé get vál lal a di gi tá lis át ál lás ban  való
köz re mû kö dés ben, to váb bi leg fel jebb öt évre, de te le ví zió
ese tén leg fel jebb 2011. de cem ber 31-ig, rá dió ese tén pe dig 
leg fel jebb a rá dió mû so rok mû sor ter jesz té se di gi tá lis át ál -
lá sá ig ter je dõ idõ re” szö veg lé pett vol na. A T/6829. szá mú 
tör vényjavaslat tör vényhozási vi tá ja so rán az Ország -
gyûlés Kul tu rá lis és saj tó bi zott sá ga elõbb aján lást
(T/6829/3.), majd ki egé szí tõ aján lást (T/6829/6.) nyúj tott
be. Ezek az aján lá sok az or szá gos ana lóg rá di ós mû sor -
szol gál ta tá si jo go sult sá gok pá lyáz ta tá sá nak sza bá lya i ra
is ja vas la tot tet tek. A Kul tu rá lis és saj tó bi zott ság
T/6829/5. szá mú mó do sí tó ja vas la ta azon ban eze ket a ren -
del ke zé se ket már nem tar tal maz ta, csu pán azt kez de mé -
nyez te, hogy az ORTT a mû sor szol gál ta tá si jog meg újí tá -
sá ról a sza va za tok két har ma dos több sé gé vel dönt sön, és
a sza va za to kat ne az ORTT dön tés ho za ta lá ban meg szo -
kott, a kor mány pár ti és el len zé ki ará nyo kat ki egyen sú lyo -
zó mód sze ré vel, ha nem a par la men ti frak ci ók lét szá ma
alap ján szá mít sák. Az Or szág gyû lés a mó do sí tó ja vas lat
 miatt meg vál to zott tör vényjavaslat-szöveget (Rttvm.) 363
igen sza va zat tal el fo gad ta. Az Or szág gyû lés el nö ké nek az
alá írá sát köve tõen azon ban a köz tár sa sá gi el nök az
Rttvm.-t nem írta alá, ha nem az Al kot mány bí ró ság tól kér te 
a tör vény elõ ze tes al kot má nyos sá gi vizs gá la tát.

3.1. Az Al kot mány bí ró ság a jog sza bá lyi hát te ret köve -
tõen azt vizs gál ta, ho gyan ala kult az ana lóg föld fel szí ni te -
le ví zi ós és rá di ós jo go sult sá gok oda íté lé sé re vo nat ko zó el -
já rás. En nek so rán ész lel te, hogy az ana lóg föld fel szí ni te -
le ví zi ós frek ven ci ák pá lyáz ta tá sa be fe je zõ dött, fi gye lem -
mel az ana lóg szó rás 2011. de cem ber 31-ei le ál lí tá sá ra
(Dátv. 38.  §). Te kin tet tel arra, hogy az ed di gi há rom or szá -
gos föld fel szí ni ana lóg frek ven ci át hasz ná ló csa tor ná val
(m1, RTL-Klub, TV2) szem ben a di gi ta li zá ció el vi leg 30,
ké sõbb akár 80 te le ví zió csa tor na di gi tá lis föld fel szí ni su -
gár zá sát te szi le he tõ vé, a „frek ven cia szû kös ség” eb ben az
ér te lem ben meg szûnt. Kö vet ke zés kép pen a föld fel szí ni
su gár zá sú te le ví zi ók mû kö dé sü ket már nem egy pá lyá zat
ered mé nye ként kezd he tik meg, ha nem a jo go sult sá got
nyil ván tar tás ba vé tel út ján szer zik meg. A Dátv. 8.  §

(4) be kez dé se alap ján az ORTT az Rttv. 113.  §-a sze rin ti
nyil ván tar tás ba ve szi a di gi tá lis föld fel szí ni te le ví zi ós mû -
sor szó ró-há ló za tot igény be ve võ mû sor szol gál ta tó kat. [Ez
tör tént pél dá ul HUMOR1 TV-t re giszt rá ló 1117/2008.
(VI. 18.) szá mú ORTT ha tá ro zat ban.] Ugyan ezen be kez -
dés alap ján még nyil ván tar tás ba vé tel re sincs szük ség a ha -
tá lyos mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján szol gál ta tott
mû so rok (pl. TV2), il let ve a ki zá ró lag mû sor el osz tó rend -
szer (pl. ká bel) se gít sé gé vel vég zett szol gál ta tás di gi tá lis
mû sor szó ró há ló za ton tör té nõ egy ide jû ter jesz té sé hez.

A kör ze ti ana lóg te le ví zi ók mû sor szol gál ta tá si jo go sult -
sá gát az ORTT a je len leg ha tá lyos Rttv. 107.  § (1) be kez -
dé se alap ján meg újít hat ja. A meg újí tás idõ tar ta ma ma xi -
mum öt év le het, de te kin tet tel a di gi tá lis át ál lás idõ pont já -
ra, az ORTT a mû sor szol gál ta tá si jo got 2011. de cem ber
31-ig hosszab bít ja meg, ha a jo go sult vál lal ja, hogy
együtt mû kö dik a mû sor ter jesz tés di gi ta li zá ci ó já ban. [Lásd 
pél dá ul a 090/2009. (I. 8.) szá mú ORTT ha tá ro za tot.]

3.2. Amíg azon ban a te le ví zi ók ese té ben az ana lóg mû -
sor szó rás a Dátv. alap ján 2011. de cem ber 31-én le áll, a rá -
di ók ese tén a mû sor ter jesz tés di gi tá lis át ál lá sá ra csu pán
a le he tõ sé get kell biz to sí ta ni. Ezt jel zi, hogy a Dátv. a rá -
dió mû so rok ese té ben csak egy cél dá tu mot ha tá roz meg
(2014. de cem ber 31.), és ar ról is ren del ke zik, hogy ha ez
az idõ pont nem tart ha tó, a rá di ós mû sor ter jesz tés di gi tá lis
át ál lá sá nak a ha tár nap ja az a nap, ami kor a köz szol gá la ti
mû sor szol gál ta tás a la kos ság leg alább 94%-át di gi tá lis rá -
dió mû sor szó rá si szol gál ta tá son ke resz tül el éri, és a la kos -
ság leg alább 75%-a ren del ke zik a di gi tá lis mû sor szol gál -
ta tás vé te lé re al kal mas ké szü lék kel [Dátv. 38.  § (2) be kez -
dés]. A di gi tá lis rá di ó zás e bi zony ta la nabb jö võ jé re te kin -
tet tel ren dez né az ana lóg föld fel szí ni mû sor szó rás sal meg -
valósuló rá di ós mé dia szol gál ta tás sor sát a 2008. de cem ber 
23-a óta az Or szág gyû lés hon lap ján ol vas ha tó és vé le mé -
nyez he tõ a mé dia szol gál ta tá sok ról  szóló tör vény (új
Médiatör vény) egy le het sé ges ter ve ze té nek át dol go zott
szak mai ja vas la ta (http://www.par la ment.hu/ak tu al/szak -
mai ter ve zet.pdf). A tör vénytervezet alap ján az ana lóg mû -
sor szó rás sal meg valósuló rá di ós mû sor szol gál ta tá si jo go -
sult ság oda íté lé sé rõl  szóló pá lyá zat ki írá sát köve tõen az
NHH dön te ne, s a pá lyá zat nyer te sé vel ha tó sá gi szer zõ dést 
köt ne. A pá lyáz ta tás me ne té rõl, nyil vá nos sá gá ról, fel -
ügye le té rõl a tör vénytervezet 7–11.  §-ai ren del kez nek. A
tör vénytervezet 6.  §-a – fõ sza bály ként – nyil ván tar tá si
rend szert in téz mé nye sít a mé dia szol gál ta tá sok szá má ra.

4. 2009. no vem ber 19-én le jár a két or szá gos ke res ke -
del mi rá dió (Da nu bi us, Slá ger Rá dió) mû sor szol gál ta tá si
jo go sult sá ga. Az ORTT a 118/2009. (I. 8.) szá mú ha tá ro -
za tá ban úgy dön tött, nem tesz köz zé nyil vá nos pá lyá za ti
fel hí vást a mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá gok meg szer zé sé -
re. Ér de mi dön té sét a köz tár sa sá gi el nök in dít vá nyá ra te -
kin tet tel az Al kot mány bí ró ság Rttvm. al kot má nyos sá gá ról 
 szóló je len ha tá ro za tá nak a meg ho za ta lá ig el ha lasz tot ta.
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Ezt köve tõen, a 313/2009. (II. 11.) szá mú ha tá ro za tá val
azon ban az ORTT meg kezd te az or szá gos föld fel szí ni ter -
jesz té sû ke res ke del mi rá di ós mû sor szol gál ta tá si jo go sult -
sá gok pá lyáz ta tá sá nak elõ ké szí té sét. Fel kér te az NHH-t
a je len le gi két ana lóg or szá gos ke res ke del mi rá di ós jo go -
sult ság frek ven cia kész le tei ak tu á lis mû sza ki pa ra mé te re i -
nek el ké szí té sé re, majd köz szem lé re bo csá tot ta a két or -
szá gos ana lóg ke res ke del mi mû sor szol gál ta tá si jo go sult -
ság frek ven cia ter vét, s azok ról 2009. áp ri lis 28-án nyil vá -
nos meg hall ga tást tar tott. 2009. jú ni us 4-én az ORTT
1201/2009. (VI. 4.) szá mon ha tá ro za tot ho zott az or szá gos
ke res ke del mi rá di ós mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá gok pá -
lyá za ti fel hí vás ter ve ze té nek vég le ges szö ve ge tár gyá ban.
2009. jú ni us 17-e óta a pá lyá za ti fel hí vás ter ve zet szö ve ge
az ORTT hon lap ján el ér he tõ, s az ORTT 2009. jú li us
13-án e ter ve ze tek kel kap cso lat ban nyil vá nos meg hall ga -
tást tart.

IV.

Az Al kot mány bí ró ság az aláb bi ak ban az in dít vány ban
ki fo gá solt, az ana lóg mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság meg -
újí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat ve tet te össze az Al kot -
mánnyal.

A mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság meg újí tá sá ra vo nat -
ko zó le he tõ ség nem ele ve össze egyez tet he tet len az Al kot -
mány nak a vál lal ko zás jo gát, va la mint a gaz da sá gi ver seny 
sza bad sá gát biz to sí tó 9.  § (2) be kez dé sé vel.

A frek ven ci ák je len leg ki emelt ér té kû és fon tos sá gú
köz ja vak, ame lyek tu laj do no sa az ál lam. Az ORTT egyik
je len tõs fel ada ta a mû sor szol gál ta tá si pá lyá za tok el bí rá lá -
sa és ezt köve tõen a mû sor szol gál ta tók kal  való szer zõ dés -
kö tés. Je len leg az ORTT-nek ez a ha tás kö re el sõ sor ban az
ana lóg rá di ós mû sor szol gál ta tá so kat érin ti. Az ORTT ha -
tá ro zott idõ re  szóló kon cesszi ós szer zõ dést köt a mû sor -
szol gál ta tók kal, amely ben az adott idõ tar tam ra (a rá di ók
ese té ben öt évre) át en ge di a szer zõ dõ fél szá má ra az ál la mi 
tu laj don ban lévõ frek ven cia hasz ná la tát. [Ma gyar or szág
uni ós csat la ko zá sá ig ha tály ban volt a kon cesszi ó ról  szóló
1991. évi XVI. tör vény (1) be kez dé sé nek k) pont ja, amely -
nek ér tel mé ben az or szá gos és kör ze ti rá dió- és te le ví -
zió-mû sor szét osz tá sa, va la mint szó rá sa, a sza ko sí tott mû -
sor szol gál ta tás ki vé te lé vel, kon cesszi ós szer zõ dés ke re té -
ben tör tént. A frek ven cia gaz dál ko dást ezt köve tõen az
elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény ren -
dez te.] A vál lal ko zás joga és a gaz da sá gi ver seny sza bad -
sá ga ezért az ana lóg frek ven cia gaz dál ko dás so rán szû kebb 
kör ben ér vé nye sül het, mint a pi a ci szfé rá ban. Mi vel
a  piacra lé pést a mû sor szó rás ra fenn tar tott frek ven ci ák
szá ma kor lá toz za, a frek ven ci á ra pá lyá zó új mé dia pi a ci
sze rep lõk nem a pi a con már je len lé võ ke res ke del mi mû -
sor szol gál ta tók mel lett, ha nem azok he lyett tud nak be lép -
ni. A ver seny sza bad sá ga az ana lóg rá di ós mû sor szol gál ta -

tá si jo go sult sá gok pá lyáz ta tá sa so rán ezért ab ban nyil vá -
nul hat meg, hogy a rá dió di gi ta li zá ci ó já ig a két or szá gos
ke res ke del mi rá dió frak ven ci a kin csé re ma gán tu laj do nú,
pro fit ori en tált vál lal ko zá sok egyen lõ eséllyel pá lyáz hat -
nak, amennyi ben a pá lyá za ti ki írás nak meg fe lel nek.

A kö vet ke zõk ben az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta,
hogy az Rttvm. ál tal mó do sí tott 107.  § (1) be kez dés, vagy -
is a mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság is mé telt meg újí tá sa
össz hang ban áll-e az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé sé vel.

1. A mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság idõ ben kor lá to zott
meg újí tá sa a ver seny sza bad sá got annyi ban érin ti, hogy
a pi a ci sze rep lõk csu pán a meg újí tott jo go sult ság le jár tát
köve tõen pá lyáz hat nak a frek ven cia hasz ná la tá ra.

Az Rttv. je len leg ha tá lyos 107.  § (1) be kez dé se a tör -
vény ren del ke zé se it szem elõtt tar tó és a mû sor szol gál ta tá -
si szer zõ dés ben fog lal ta kat be tar tó mû sor szol gál ta tók szá -
má ra egy al ka lom mal le he tõ vé te szi a le já ró jo go sult sá gok
meg hosszab bí tá sát. Az Rttv.-nek ezt a le he tõ sé get biz to sí -
tó 107.  §-a az ana lóg mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá go kért
ki írt pá lyá za tok so rán in du ló pá lyá zók és min den ki szá má -
ra is mert és elõ re lát ha tó volt. Az or szá gos ana lóg föld fel -
szí ni rá di ós jo go sult sá got je len leg bir tok ló két vál lal ko zás
is tu da tá ban volt an nak, hogy jo go sult sá guk meg hosszab -
bí tá sát köve tõen az Rttv. alap ján nincs le he tõ ség az is mé -
telt meg újí tás ra, a frek ven cia kin csek pá lyáz ta tá sa el ke rül -
he tet len.

Ezt pró bál ta a tör vényhozó ki kü szö böl ni, és a konk rét
eset re (a Slá ger és a Da nu bi us Rá dió jo go sult sá gá nak le -
jár ta  miatt) ho zott tör vényi sza bály, az Rttvm. el fo ga dá sá -
val azt le he tõ vé ten ni, hogy a jo go sult sá gok új ból meg újít -
ha tók le gye nek.

2. Az Rttvm. 1.  §-a az Rttv. 107.  § (1) be kez dé sét úgy
mó do sí tot ta, hogy az „egy íz ben” ki fe je zés tör lé sé vel le he -
tõ vé tet te a már egy szer le járt és meg újí tott mû sor szol gál -
ta tá si jo go sult ság is mé telt meg hosszab bí tá sát. A mû sor -
szol gál ta tá si jo go sult sá gok kor lát lan meg újí tá sá nak csu -
pán az szab ha tárt, hogy az Rttvm. ál tal mó do sí tott 107.  §
(1) be kez dés sze rint a jo go sult ság te le ví zió ese tén leg fel -
jebb 2011. de cem ber 31-ig, rá dió ese tén pe dig a rá dió mû -
so rok mû sor ter jesz té se di gi tá lis át ál lá sá ig hosszab bít ha tó
meg. A te le ví zi ók ese té ben az idõ pont egy vég sõ ha tár na -
pot je löl, a rá di ó kat érin tõ en azon ban a Dátv. csu pán cél -
dá tu mot ha tá roz meg, és a 2014-es cél dá tum is csak ab ban
az eset ben ér vé nyes, ha a di gi tá lis mû sor szol gál ta tók ed -
dig az idõ pon tig el érik a la kos ság 94%-át, és a la kos ság
há rom ne gye de ren del ke zik a meg fe le lõ ve võ ké szü lék kel.
A föld fel szí ni di gi tá lis rá di ós mû sor szol gál ta tás ra azon -
ban je len leg nincs tö me ges fo gyasz tói igény, és – a te le ví -
zi ó zás sal szem ben – a rá di ós di gi ta li zá ci ót a nem zet kö zi
sza bá lyo zá si kör nye zet sem sür ge ti. [Az Eu ró pai Bi zott ság 
még cél dá tu mot sem ajánl az ana lóg föld fel szí ni rá di ós
mû sor szó rás le ál lí tá sá ra.] Az Al kot mány bí ró ság ezért ab -
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ból in dult ki, hogy az Rttvm. ál tal mó do sí tott 107.  § (1) be -
kez dés alap ján az ORTT-nek meg ha tá ro zat lan ide ig gya -
kor la ti lag kor lát lan le he tõ sé ge vol na a ko ráb ban pá lyá za -
ton el nyert ana lóg rá di ós jo go sult sá gok újabb és újabb
meg újí tá sá ra, s az Rttv. ál tal meg kö ve telt pá lyá zat ki írá sá -
nak el ke rü lé sé re.

3. Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat ban az Al kot mány
9.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott vál lal ko zás joga az Al -
kot mány 70/B.  § (1) be kez dé sé be fog lalt fog lal ko zás sza -
bad meg vá lasz tá sá hoz  való al kot má nyos alap jog egyik as -
pek tu sa. [54/1993. (X. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1993,
341.] A fog lal ko zás hoz, vál lal ko zás hoz  való alap jog a sza -
bad ság jo gok hoz ha son ló vé de lem ben ré sze sül az ál la mi
be avat ko zá sok és kor lá to zá sok el len. A fog lal ko zás sza -
bad meg vá lasz tá sá ra vo nat ko zó al kot má nyos jog nem zár -
ja ki, hogy a kü lön bö zõ te vé keny sé gek gya kor lá sá hoz, az
arra vo nat ko zó jog sza bá lyok spe ci á lis fel té te le ket és kö ve -
tel mé nye ket ír ja nak elõ. A kor lá to zá sok al kot má nyos sá ga
azon ban más-más mér ce alap ján mi nõ sí ten dõ asze rint,
hogy a fog lal ko zás gya kor lá sá nak fel té te le i rõl, vagy a fog -
lal ko zás sza bad meg vá lasz tá sát ki zá ró sza bály ról van-e
szó. [Lásd pél dá ul 962/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1995,
627, 629.; 39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
263, 275.; 27/1999. (IX. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
281, 284.; meg erõ sít ve: 144/2008. (XI. 26.) AB ha tá ro zat,
ABK 2008. no vem ber, 1509, 1535.] A fog lal ko zás hoz,
vál lal ko zás hoz  való jo got az kor lá toz za a leg sú lyo sab ban,
ha az em ber egy adott te vé keny ség tõl el van zár va, azt nem 
vá laszt hat ja. [21/1994. (IV. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 
120–121.]

4. Az Rttvm. ál tal mó do sí tott 107.  § (1) be kez dés nem
zár ja ki, hogy az ORTT a tör vényi fel té te lek meg lé te ese -
tén a mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság gal ren del ke zõk jo go -
sult sá gát, pá lyá zat nél kül akár több al ka lom mal is meg újít -
has sa. Ez azon ban azt je len ti, hogy a rá di ó zás sal fog lal ko -
zó vál lal ko zá sok nem szá mít hat nak arra, hogy pá lyá zat so -
rán mé ret tet he tik meg ma gu kat az or szá gos vagy a kör ze ti
frek ven ci á kért in du ló ver seny ben. Az Rttvm. hatályba -
lépése ese tén a je len leg mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság gal
nem ren del ke zõ, rá di ó zás sal fog lal ko zó vál lal ko zá sok nak
esé lyük sem vol na a frek ven ci á hoz  való hoz zá ju tás ra.

A most vizs gált tör vényi ren del ke zés sel te hát a jog al ko -
tó a fog lal ko zás sza bad meg vá lasz tá sá hoz, az adott vál lal -
ko zás gya kor lá sá hoz  való jo got egyes pi a ci sze rep lõk tõl
meg ha tá ro zat lan idõ re tel jes egé szé ben el von ta. Kü lö nö -
sen nagy súllyal esik lat ba, hogy mind ez a tö meg tá jé koz ta -
tás te rü le tén tör tént. Az Al kot mány 61.  § (2) be kez dé sé ben 
biz to sí tott saj tó sza bad ság és az Al kot mány 61.  § (4) be -
kez dé sé be fog lalt, a tá jé koz ta tá si mo no pó li u mok lét re jöt -
té nek meg aka dá lyo zá sá ra vo nat ko zó al kot má nyos cél
ugyan is a mi nél nyi tot tabb, sok szí nûbb, és leg alább el mé -
le ti leg min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ mé dia pi ac lét re ho -

za ta lát és fenn tar tá sát igény li. (Lásd Abh2., ABH 2007,
45, 50–51.)

Az Rttvm. ál tal mó do sí tott 107.  § (1) be kez dés azon ban
épp en nek el le né ben hat, s a vál lal ko zás és fog lal ko zás jo -
gát le gi tim cél nél kül, szük ség te le nül, kö vet ke zés kép pen
al kot mány sér tõ mó don kor lá toz za.

V.

Az Al kot mány bí ró ság ezt köve tõen az Rttvm. ál tal be -
ik ta tott új 107.  § (6) be kez dé sét vizs gál ta, amely a sza va -
za ti sza bá lyo kat mó do sít ja.

1. Je len leg a mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság meg -
hosszab bí tá sa kor a pá lyá zat el bí rá lá sá ra irány adó sza va zá -
si sza bá lyok (Rttv. 45–46.  §) a kö ve ten dõk. Az or szá gos,
va la mint a kör ze ti rá dió és te le ví zió mû sor szol gál ta tá si jo -
go sult sá gok ra ki írt pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán a sza va zás
elsõ for du ló já ban az el nök nem jo go sult sza vaz ni, a si ker -
te len elsõ for du lót köve tõen azon ban az el nök is él het sza -
va za ti jo gá val.

Az Rttv. ha tá lyos ren del ke zé se a sza va za ti jo gok mér té -
két a kor mány pár ti, il let ve az el len zé ki ol dal kö zöt ti pa ri -
tás ér vé nye sü lé sé nek meg fele lõen sza bá lyoz za. Az Rttv.
44.  § (2) be kez dés b) pont ja alap ján az ORTT el nök sza va -
za ti jo gá nak mér té ke a kö vet ke zõ kép pen szá mo lan dó: ha
a kor mány pár ti és az el len zé ki kép vi se lõ cso por tok ál tal je -
lölt ta gok szá ma nem egyen lõ, a tört szám szám lá ló ja egy,
ne ve zõ je pe dig a kor mány pár ti vagy el len zé ki kép vi se lõ -
cso por tok ál tal na gyobb szám ban je lölt tes tü le ti ta gok szá -
má nak két sze re se plusz egy. Ha az el nök a sza va zás ban
részt ve het, ak kor a ta gok sza va za ti joga az Rttv. 44.  §
(3) be kez dés a) pont ja alap ján szá mí tan dó. Esze rint a sza -
va za tok összes sé gé bõl le kell von ni az el nök sza va za tá nak
mér té két, az így ka pott sza va za tok öt ven szá za lé ka egyen -
lõ arány ban osz lik meg a kor mány pár ti kép vi se lõ cso por -
tok ál tal je lölt ta gok kö zött, má sik öt ven szá za lé ka egyen lõ 
arány ban osz lik meg az el len zé ki kép vi se lõ cso por tok ál tal
je lölt ta gok kö zött.

En nek meg fele lõen az Rttvm. el fo ga dá sa ide jén az
ORTT el nök sza va za ti jo gá nak mér té ke egy ki len ced volt.
A kor mány pár ti és az el len zé ki frak ci ók ál tal je lölt ta go kat 
négy ki len ced–négy ki len ced arány ban il let te meg a sza va -
za ti jog.

Ez zel szem ben az Rttvm. egy eset ben, az ana lóg or szá -
gos rá di ós mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá gok meg újí tá sa
so rán, il let ve en nek hi á nyá ban a pá lyá za ti fel hí vás meg ha -
tá ro zá sa és el bí rá lá sa so rán az ORTT tag ja i nak sza va za ti
mér té két az õket je lö lõ par la men ti kép vi se lõ cso port lét -
szá má hoz iga zít ja. Az új 107.  § (6) be kez dés a) pont ja
alap ján az el nök sza va za ti mér té két úgy kell ki szá mí ta ni,
hogy a tört szám szám lá ló ja egy, ne ve zõ je pe dig a kor -
mány pár ti és az el len zé ki kép vi se lõ cso por tok ál tal je lölt
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tes tü le ti ta gok szá má nak két sze re se plusz egy. A b) pont
sze rint a sza va za tok összes sé gé bõl le kell von ni az el nö köt 
meg il le tõ sza va za ti mér té ket, a fenn ma ra dó sza va za ti mér -
ték pe dig a ta go kat az õket je lö lõ frak ci ó nak a dön tés meg -
ho za ta la kor irány adó lét szá ma ará nyá ban il le ti meg az zal,
hogy ha egy frak ció több ta got is je lölt, a frak ció lét szá mát
az egyes ta gok kö zött egyen lõ arány ban meg oszt va kell
figye lembe ven ni.

A je len le gi és az új sza bá lyok sze rint is az ORTT a jo go -
sult ság meg újí tá sá ról a sza va za tok összes sé gé nek leg -
alább két har ma dá val ha tá roz. Ön ma gá ban a két har ma dos
sza va za ti arány elõ írása nem je lent al kot má nyos sá gi prob -
lé mát. Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõk ben azt vizs gál -
ta, hogy a sza va za ti ará nyok egy al ka lom ra tör té nõ mó do -
sí tá sa össz hang ban van-e az Al kot mánnyal.

2. Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta so rán az or -
szág gyû lé si ha tá ro za tok nor ma ti vi tá sát a ha tá ro zat cél já -
nak, a ren del ke zé se i vel érin tett jog ala nyok kö ré nek, a ha -
tá ro zat ban lévõ ma ga tar tá si sza bá lyok jel le gé nek vagy
idõ be li ki ter je dé sé nek ese ti vizs gá la ta alap ján ál la pí tot ta
meg. [Össze fog la ló an lásd 50/2003. (XI. 5.) AB ha tá ro zat,
ABH 2003, 566, 582.] Ezt a tesz tet az Al kot mány bí ró ság
más jog for rá sok, pél dá ul tör vények vizs gá la ta kor is al kal -
maz ta.

A 7/2004. (III. 24.) AB ha tá ro zat sze rint az Al kot mány -
bí ró ság nak nincs ha tás kö re az egye di dön té sek al kot má -
nyos sá gi vizs gá la tá ra, ha e dön té sek nek nincs nor ma tív
tar tal muk. (ABH 2004, 98, 114.) A ha tá ro zat ugyan ak kor
fel hív ja a fi gyel met arra, hogy az Al kot mány bí ró ság ér -
dem ben vizs gál ja azo kat az in dít vá nyo kat, ame lyek azt ki -
fo gá sol ják, hogy a jog al ko tó egye di ese te ket dön tött el
jog sza bá lyi for má ban, s ez zel alap jo gi sé rel met oko zott.
Ez tör tént pél dá ul a 6/1994. (II. 18.) AB ha tá ro zat,
a 45/1997. (IX. 19.) AB ha tá ro zat, a 7/2004. (III. 24.) AB
ha tá ro zat és az 5/2007. (II. 27.) AB ha tá ro zat meg ho za ta -
la kor.

Je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság az Rttvm. sza va za ti
ará nyo kat mó do sí tó sza bá lya it ér dem ben vizs gál ta, mert
nor ma tív ren del ke zé sek, de ész lel te, hogy e ren del ke zé sek
meg ho za ta lá nak in do ka és al kal ma zá si köre egye di.

Az Rttvm. ál tal be ik ta tott 107.  § (6) be kez dés egy al ka -
lom ra  szóló sza bályt al kot. A két or szá gos ana lóg rá di ós
frek ven ci át bir tok lók jo go sult ság meg újí tá sa so rán al kal -
ma zan dó sza va zá si el já rást ren de zi. A ren del ke zés jól be -
azo no sít ha tó jog ala nyok jog vi szo nya it érin ti ked ve zõ en.
A ma ga tar tá si sza bá lyok nem ál ta lá no san ér vé nye sü lõk,
ha nem egy konk rét eset re irány adó sza va za ti ren det ír nak
elõ. Az Rttvm. ál tal be ik ta tott 107.  § (6) be kez dés az
ORTT tag jai szá má ra az õket je lö lõ frak ci ók par la men ten
be lü li min den ko ri ará nyá nak meg fe le lõ sza va za ti mér té ket 
jut tat.

Az Rttv.-nek a ha tá ro zat ho za tal ra (44–46.  §) és a mû -
sor szol gál ta tá si jo go sult ság meg újí tá sá ra (107.  §) vo nat -

ko zó je len le gi sza bá lyai az Rttv. hatályba lépése óta vál to -
zat la nul ér vé nye sül tek. Az 1997-ben or szá gos föld fel szí ni
ana lóg mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá got szer zett vál lal ko -
zá sok és más érin tet tek is ezek hez az el já rá si sza bá lyok hoz 
iga zod tak. E sza bá lyok alap ján jár le 2009 no vem be ré ben
a két or szá gos ana lóg ke res ke del mi rá dió jo go sult sá ga.

Az Rttvm. meg al ko tá sá nak in do ka ki fe je zet ten az volt,
hogy az ORTT e két mû sor szol gál ta tó jo go sult sá gát is mé -
tel ten meg újít has sa és meg is újít sa. Vagy is a konk rét hely -
zet, a két ke res ke del mi rá dió jo go sult sá gá nak a le jár ta in -
do kol ta a T/6829. szá mú tör vényjavaslatot és az ah hoz be -
nyúj tott mó do sí tó ja vas la to kat is. (http://par la -
ment.hu/biz38/bizjkv38/KSB/0811201.htm; http://par la -
ment.hu/biz38/bizjkv38/KSB/0811261.htm; http://par la -
ment.hu/biz38/bizjkv38/KSB/0812031.htm)

Ezt egy fe lõl alá tá maszt ja az a tény, hogy az Rttvm. ál tal
mó do sí tott 107.  § (5)–(7) be kez dé se ki zá ró lag az or szá gos
rá di ós mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság meg újí tá sá ról ren -
del ke zik, és csu pán két ilyen jo go sult ság van Ma gyar or -
szá gon, a Slá ger és a Da nu bi us jo go sult sá ga. Más fe lõl, az
Rttvm. 2.  § (2) és (3) be kez dé se a 2009. ja nu ár 1-je és
a 2009. de cem ber 31-e kö zöt ti idõ tar tam alatt le já ró jo go -
sult sá gok ról be szél, és ezen idõ tar tam alatt a két or szá gos
ke res ke del mi rá dió jo go sult sá ga jár le. A he lyi és kör ze ti
mû sor szol gál ta tók ugyan is nem 1997-ben, ha nem csak ké -
sõbb, 1998-tól kap tak mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá got,
így az õ ese tük ben a má sod szo ri meg újí tás kér dé se még
nem me rült fel.

(http://www.ortt.hu/nyil van tar ta sok/1232977929he -
lyi_kor ze ti_mszolg_20090126.xls)

Kö vet ke zés kép pen az Or szág gyû lés egye di al ka lom ra,
a két or szá gos ana lóg ke res ke del mi rá dió jo go sult sá gá nak
is mé telt meg újí tá sá ra al ko tott jog sza bályt, amely a mû sor -
szol gál ta tá si jo go sult sá gok le jár tá ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat idõ köz ben, a meg újí tott jo go sult sá gok le jár tát meg elõ -
zõ en vál toz tat ta meg. Az Rttvm. a kor mány pár ti/el len zé ki
pár tok át ren de zõ dé sét köve tõen és arra re a gál va vál toz ta -
tott az ORTT tag ja it meg il le tõ sza va za ti mér té ke ken. A
tör vénymódosítás cél ja az volt, hogy a le já ró mû sor szol -
gál ta tá si jo go sult sá gok is mé telt meg hosszab bí tá sa az
ORTT dön tés ho za ta la so rán ne üt köz zön jogi aka dá lyok -
ba. Jól le het a mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá got je len leg
bir tok lók szá má ra elõ nyös a sza bály mó do su lás, ugyan ez
már nem ál la pít ha tó meg azon vál lal ko zá sok vo nat ko zá sá -
ban, ame lyek a mû sor szol gál ta tá si jog le jár tá val a fel sza -
ba du ló frek ven ci ák meg pá lyáz ha tó sá gá ra szá mít hat tak.

3. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az ügy al -
kot mány jo gi je len tõ sé gét nö ve li, hogy a konk rét eset re
meg al ko tott Rttvm., amely a jog vi szo nyok fenn ál lá sa so -
rán az el já rá si, azon be lül is a sza va zá si sza bá lyo kat mó do -
sít ja, alap jo got érint, a saj tó sza bad ság gya kor lá sát.

Az Al kot mány 61.  § (1) be kez dé se alap ján min den ki nek 
joga van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás hoz. A saj tó szá má -
ra spe ci á lis vé del met nyúj tó Al kot mány 61.  § (2) be kez dé -

23636 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/91. szám



se sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és védi a saj tó
sza bad sá gát. „[A] saj tó sza bad ság nem csak a nyom ta tott
saj tó ra vo nat ko zik, ha nem a rá di ó ra és te le ví zi ó ra is”
[4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 48, 61. Leg -
utóbb lásd Abh3., ABH 2007, 592, 598.].

A saj tó sza bad sá got az ál lam nak arra fi gye lem mel kell
ga ran tál nia, hogy a saj tó egy részt a vé le mény nyil vá ní tás -
nak, más részt a tá jé koz ta tás nak és a köz vé le mény ala kí tá -
sá nak fon tos esz kö ze. A saj tó sza bad sá ga te hát a sza bad
vé le mény nyil vá ní tást szol gál ja. Az Al kot mány saj tó sza -
bad sá got ga ran tá ló 61.  § (2) be kez dé sé be be le tar to zik
a cen zú ra ti lal ma és a lap ala pí tás sza bad sá ga, to váb bá
a szer kesz tõi au to nó mia is. [57/2001. (XII. 5.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2001, 484, 499.; Abh2., ABH 2007, 45, 50.]

A lap ala pí tás sza bad sá gá nak a frek ven ci án szó ró elekt -
ro ni kus mû sor szol gál ta tók ese té ben a rá di ó zás és televí -
ziózás sza bad sá ga fe lel meg. Ez a sza bad ság meg kö ve te li,
hogy a tör vényhozó a frek ven ci á hoz  való hoz zá fé rés fel té -
te le it és a mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság el nye ré sé vel
kap cso la tos el já rást úgy sza bá lyoz za, hogy köz ben in do -
ko lat la nul ne ked vez mé nyez zen egyes pi a ci sze rep lõ ket.
Az Rttvm. ál tal mó do sí tott 107.  § (6) be kez dés a két je len -
le gi or szá gos ke res ke del mi rá di ós mû sor szol gál ta tót al -
kot má nyos in dok nél kül pri vi le gi zál ja.

Az Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz za azt is, hogy a mû -
sor szol gál ta tók saj tó sza bad ság nak meg fe le lõ mû kö dé sét
biz to sít ja, hogy az ORTT füg get len mó don, ki zá ró lag
a tör vénynek alá ren del ten mû kö dik és hoz dön tést a mû -
sor szol gál ta tá si jo go sult sá gok oda íté lé sé rõl. Az Rttvm. ál -
tal be ik ta tott 107.  § (6) be kez dé se azon ban al kal mas arra,
hogy meg kér dõ je lez ze az ORTT-nek a mû sor szol gál ta tá si
jo go sult ság meg újí tá sá val kap cso la tos füg get len mû kö dé -
sét, s ez ál tal két sé ges sé vá lik a jo go sult sá got ily mó don
meg szer zõ mû sor szol gál ta tók saj tó sza bad ság nak  való
meg fe le lé se.

Mind ezek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a sza va za ti sza -
bá lyok idõ köz be ni mó do su lá sa  miatt az Rttvm. 107.  §
(6) be kez dé sét mó do sí tó ré szé ben el len té tes az Al kot mány 
61.  § (2) be kez dé sé vel.

VI.

Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben az Rttvm. ál tal mó -
do sí tott 107.  § (1) és (6) be kez dé sé nek alkot mány elle -
nességét az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé se és az Al kot mány 
61.  § (2) be kez dé se alap ján meg ál la pí tot ta. Fi gye lem mel
volt azon ban arra, hogy az Abh3. az ORTT dön tés ho za ta -
lá nak át lát ha tó sá gá ra és kö vet he tõ sé gé re vo nat ko zó an al -
kot má nyos kö ve tel mé nye ket ál la pí tott meg, s ezek a kö ve -
tel mé nyek a jo go sult ság meg hosszab bí tá sa kor is irány -
adó ak. A jo go sult ság meg újí tá sa ugyan is – a jo go sult ság
el nye ré sé hez ha son ló an – hosszú idõ re meg ha tá roz za

a saj tó sza bad ság gya kor lá sá ra jo go sul tat, vagy is azt, hogy
mely mé dia pi a ci sze rep lõ hasz nál hat ja a frek ven ci át.

Az Rttvm. az aláb bi ak  miatt nem fe lel meg az át lát ha tó
dön tés ho za tal Abh3.-ban meg fo gal ma zott kö ve tel mé nye i -
nek.

1. Egy fe lõl nem ren del ke zik ar ról, hogy a nem ha tó sá gi 
jog kör ben el já ró ORTT a mû sor szol gál ta tá si jog meg újí tá -
sa kor ho zott ha tá ro za ta it in do kol ni le gyen kö te les, pe dig
a ha tá ro zat in do ko lá sá ból re konst ru ál ha tó az érin tet tek és
a nyil vá nos ság szá má ra a dön tés ho za ta li el já rás (a dön tést
alá tá masz tó ér vek, a sza va za ti arány).

Je len leg az ORTT Ügy rend jé nek 14.  §-a alap ján az
ORTT ha tá ro za tai és az ülé se ken ve ze tett szó sze rin ti jegy -
zõ köny vek nyil vá no sak, és az ülést kö ve tõ ti ze dik nap tól
az ORTT hon lap ján min den ki szá má ra el ér he tõ ek. Ez az
ön kor lá to zó gya kor lat azon ban nem te szi szük ség te len né,
hogy tör vény írja elõ az ORTT szá má ra a ha tá ro zat in do -
ko lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé get.

2. Más fe lõl az Or szág gyû lés az Abh3.-ban meg ha tá ro -
zott 2007. de cem ber 31-ei ha tár idõt el mu laszt va a mai na -
pig nem ren del ke zett ki fe je zet ten ar ról, hogy az
ORTT-nek a mû sor szol gál ta tá si jog ra vo nat ko zó pá lyá za ti 
dön té se i vel szem ben az érin tet tek bí ró ság hoz for dul has sa -
nak. Ezért nem je lent ga ran ci át az új 107.  § (4) be kez dés,
amely a jo go sult ság meg hosszab bí tá sa ese té re a jo go sult -
ság meg pá lyáz ta tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket je lö li
meg mö göt tes sza bály ként.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság nem csu pán az
Rttvm. ál tal mó do sí tott 107.  § (1) és (6) be kez dé sét, ha nem 
az Rttvm. tel jes 1.  §-ának alkot mány elle nességét meg ál la -
pí tot ta. Az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra te kin tet -
tel az Al kot mány bí ró ság el ren del te a ha tá ro zat Ma gyar
Köz löny ben  való köz zé té te lét.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1422/A/2008.
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köztársasági elnök
77/2009. (VI. 30.) KE

határozata

kitüntetés viselésének engedélyezésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi XXXI. tör vény 2.  §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján en ge dé lye -
zem Se bes tyén Já nos úr ré szé re az aláb bi kül föl di ki tün te -
té sek:

az Olasz Köz tár sa ság el nö ké tõl az „Olasz Köz tár sa sá gi
Ér dem rend Lo va gi fo ko za ta” és

az „Olasz Köz tár sa sá gi Ér dem rend Pa rancs no ki fo ko za -
ta” ki tün te té sek,

a Por tu gál Köz tár sa ság el nö ké tõl a „Dom Hen ri que” In -
fáns Rend Pa rancs no ki fo ko za ta ki tün te tés,

Spa nyol or szág ki rá lyá tól az „Isa bel la Ca tó li ca” Ér dem -
rend Tisz ti ke reszt je ki tün te tés,

a Bra zil Szö vet sé gi Köz tár sa ság el nö ké tõl a „Cru ze rio
do Sul” Nem ze ti Ér dem rend Lo va gi fo ko za ta ki tün te tés,

Svéd or szág ki rá lyá tól a „Ki rá lyi Észa ki Csil lag rend”
Lo va gi fo ko za ta ki tün te tés

vi se lé sét.

Bu da pest, 2009. jú ni us 9.

Só lyom Lász ló s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. jú ni us 23.

Ba lázs Pé ter s. k.,

kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-4/02400/2009.

A köztársasági elnök
78/2009. (VI. 30.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

a Ma gyar Köz tár sa ság és a Mol do vai Köz tár sa ság kö -
zöt ti kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

dr. Va le riu Bo bu tac-nak, a Mol do vai Köz tár sa ság bu -
da pes ti nagy kö ve té nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. jú ni us 16.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VIII-1/02508/2009.

A köztársasági elnök
79/2009. (VI. 30.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

a Ma gyar Köz tár sa ság és a Sza úd-Ará bi ai Ki rály ság kö -
zöt ti kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny -
sé ge el is me ré se ként
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Fa i sal Ab du la ziz A. Has hem-nek, a Sza úd-Ará bi ai
 Királyság bu da pes ti nagy kö ve té nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. jú ni us 16.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VIII-1/02509/2009.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1100/2009. (VI. 30.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram
feltételrendszerének módosításáról

1. A Kor mány az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si
Prog ram fej lesz té si hi te lek kel tör té nõ tá mo ga tá sa ér de ké -
ben:

a) egyet ért az zal, hogy a Ma gyar Fej lesz té si Bank Zárt -
kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban:
MFB Zrt.) a pénz pi a ci fo lya ma tok hoz il lesz ked ve sa ját ha -
tás kör ben ál la pít sa meg Új Ma gyar or szág Ag rár fej lesz té si
Hi tel prog ram fi nan szí ro zá si fel té te le it, az zal, hogy a re fi -
nan szí ro zá si ka mat nem ha lad hat ja meg a 3 havi
EURIBOR+leg fel jebb 3%/év, a hi tel in té ze tek ál tal al kal -
maz ha tó ka mat fel ár a leg fel jebb 3%-os mér té ket;

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. jú li us

b) tu do má sul ve szi, hogy az 1038/2007. (VI. 18.)
Korm. ha tá ro zat 4. pont ja alap ján az Ag rár Fej lesz té si Hi -
tel prog ram ban 2007. jú li us 30-áig hi tel szer zõ dé sek kel le -
kö tött összeg 14,964 mil li árd fo rint, il let ve az azt mó do sí tó 
„Új Ma gyar or szág” (ko ráb ban „Si ke res Ma gyar or szág”)
Ag rár fej lesz té si Hi tel prog ram ban ren del ke zés re álló ke -
ret összeg 25,036 mil li árd fo rint;

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. jú li us

c) fel hív ja a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz tert, hogy a ha tá ro zat 1. és 4. pont ja sze rint mó do sít sa
a 108/2007. (IX. 24.) FVM ren de let elõ írásait, to váb bá kü -
lön ren de let ben ál la pít sa meg a hi tel prog ram „Pro jekt ki -
egé szí tõ hi tel az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog -
ram pá lyá za tok ki egé szí tõ fi nan szí ro zá sá ra” hi tel cél ra vo -
nat ko zó ál la mi tá mo ga tá si elõ írásokat.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
  mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. jú li us

2. A „Si ke res Ma gyar or szá gért” Ön kor mány za ti Inf ra -
struk tú ra fej lesz té si Hi tel prog ram hi tel ke re té nek bõ ví té sé -
rõl, a „Si ke res Ma gyar or szá gért” Vál lal ko zás fej lesz té si
Hi tel prog ram és a „Si ke res Ma gyar or szá gért” Ag rár Fej -
lesz té si Hi tel prog ram hi tel cél ja i nak ki egé szí té sé rõl  szóló
1038/2007. (VI. 18.) Korm. ha tá ro zat 3. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„3. egyet ért az zal, hogy az Ag rár Fej lesz té si Hi tel prog -
ram ki dol go zá sá ról  szóló 2318/2004. (XII. 11.) Korm. ha -
tá ro zat alap ján mû köd te tett „Si ke res Ma gyar or szá gért”
Ag rár Fej lesz té si Hi tel prog ram az Eu ró pai Uni ós tá mo ga -
tá si sza bá lyok vál to zá sá ra te kin tet tel és az Új Ma gyar or -
szág Fej lesz té si Terv hez és az Új Ma gyar or szág Vi dék fej -
lesz té si Prog ram hoz kap cso ló dó an a 2007–2013 kö zöt ti
idõ szak ága za ti fej lesz té si cél ja i nak tá mo ga tá sa ér de ké ben 
a kö vet ke zõk sze rint mó do sul jon.

3.1. A hi tel prog ram ke re té ben fi nan szí roz ha tó fõ hi tel -
cé lok:

a) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek el sõd le ges elõ ál lí tá sa
cél já ból vég re haj tott be ru há zá sok,

b) a fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk te vé keny sé gé nek
meg kez dé sé hez szük sé ges be ru há zá sok,

c) Pro jekt ki egé szí tõ hi tel az Új Ma gyar or szág Vi dék fej -
lesz té si Prog ram pá lyá za tok ki egé szí tõ fi nan szí ro zá sá ra,

d) ag rár for rás hi tel a me zõ gaz da sá gi kis- és kö zép vál -
lal ko zá sok tõ ke hely ze té nek erõ sí té sé re.

3.2. A hi tel prog ram fõbb fel té te lei – a 3.1. c) al pont
sze rin ti Pro jekt ki egé szí tõ hi tel az Új Ma gyar or szág Vi -
dék fej lesz té si Prog ram pá lyá za tok ki egé szí tõ fi nan szí ro -
zá sá ra hi tel cél ki vé te lé vel – az aláb bi ak sze rint vál toz za -
nak:

a) az igény be ve he tõ hi tel fel sõ ha tá ra 1 mil li árd fo rint -
ra bõ vül jön,

b) a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok mel lett a me zõ -
gaz da sá gi õs ter me lõk is ked vez mé nyes ka ma to zá sú fej -
lesz té si hi telt ve hes se nek igény be,

c) a sa ját erõ 15%-ra csök ken jen,
d) a tü rel mi idõ 3 évre nõ jön.
3.3. Pro jekt ki egé szí tõ hi tel az Új Ma gyar or szág Vi -

dék fej lesz té si Prog ram pá lyá za tok ki egé szí tõ fi nan szí ro -
zá sá nak fel té te lei:

a) a hi telt a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás nak mi nõ -
sü lõ me zõ gaz da sá gi vál lal ko zá sok mel lett a nagy vál lal ko -
zá sok is igé nyel hes sék,
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b) a hi tel ki zá ró lag fo rint ban igé nyel he tõ,
c) a ked vez mé nyes hi tel ál la mi tá mo ga tá si sza bá lyai

fe lel je nek meg az 1698/2005/EK ta ná csi ren de let elõ -
írásainak.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. jú li us”

3. Az Ag rár Fej lesz té si Hi tel prog ram ki dol go zá sá ról
 szóló 2318/2004. (XII. 11.) Korm. ha tá ro zat 3. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[A Kor mány]
„3. ár fo lyam-ga ran ci át vál lal az MFB Rt. ál tal for rás szer -

zés cél já ból fel vett – ame ri kai dol lár ban, eu ró ban vagy sváj ci
frank ban meg ha tá ro zott – éven túli le já ra tú hi tel fel vé te lek hez 
és köt vény ki bo csá tá sok hoz kap cso ló dó an az Ag rár Fej lesz -
té si Hi tel prog ram, va la mint az Új Ma gyar or szág Ag rár fej -
lesz té si Hi tel prog ram fi nan szí ro zá sá hoz együt te sen 40 mil -
liárd fo rin tos mér té kig a Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ -
ség ve té sé rõl és az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló
2003. évi CXVI. tör vény 39.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ke ret ter hé re, a prog ram fu tam ide je a ga ran cia
szem pont já ból 19 év, az ár fo lyam-ga ran cia je len ha tá ro zat
köz zé té te lé nek nap ján a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal kö zölt,
hi va ta los HUF/EUR de vi za ár fo lya mon át szá mí tott de vi za -
összeg re vo nat ko zik.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos”

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.
E ha tá ro zat 2. és 3. pont ja a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1101/2009. (VI. 30.) Korm.

határozata

a Hadigondozottak Közalapítvány 
alapító okiratának módosításáról

1. A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény 74/B.  § (5) be kez dé se alap ján – fi -
gye lem mel a ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör -
vény 25.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint az ál lam ház tar tás -
ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó 

tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény
1.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra –

a) mó do sít ja a Ha di gon do zot tak Köz ala pít vány
(a továb biak ban: köz ala pít vány) ala pí tó ok ira tát (a továb -
biak ban: ala pí tó ok irat),

b) fel ha tal maz za a hon vé del mi mi nisz tert, hogy az egy -
sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok irat nak a Kor mány ne -
vé ben tör té nõ alá írá sa tár gyá ban, va la mint az ala pí tó ok -
irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le irán ti
el já rás ban az ala pí tó Kor mány ne vé ben és kép vi se le té ben
el jár jon,

c) fel hív ja a hon vé del mi mi nisz tert és a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, hogy a köz ala pít vány egy sé -
ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira tát – a bí ró sá gi nyil -
ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét
köve tõen azon nal – te gyék köz zé a Ma gyar Köz löny mel -
lék le te ként ki adott Hi va ta los Ér te sí tõ ben.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1102/2009. (VI. 30.) Korm.

határozata

a 2009. évi központi költségvetés 
általános tartalékának elõirányzatából történõ

felhasználásról

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 38.  § (1) be kez -
dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben 2298,8 mil lió fo rint mel -
lék let sze rin ti át cso por to sí tá sát ren de li el a 2009. évi köz -
pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka ter hé re.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
érin tett fe je ze tek irá nyí tá sát el lá tó szer vek

  ve ze tõi
Ha tár idõ: azon nal

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

23640 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/91. szám



Mel lék let az 1102/2009. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um
XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2009.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um

036540 2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 650,0

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

016357 6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -
sok

648,8

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –2 298,8

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um

036540 2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa 1 650,0

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

016357 6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek 648,8

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki A támogatás folyósítása/zá ro lá sa
(mó do sí tás +/—)

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 2 298,8 2 298,8

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Kormány
1103/2009. (VI. 30.) Korm.

határozata

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából 
történõ felhasználásról

A Kor mány

1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 38.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott
jog kö ré ben 48,5 mil lió fo rint mel lék let sze rin ti át cso por to sí tá sát ren de li el a 2009. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos
tar ta lé ka ter hé re;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
érin tett fe je ze tek irá nyí tá sát el lá tó szer vek vezetõi

Ha tár idõ: azon nal

2. az Áht. 26.  § (4) be kez dé se sze rin ti el szá mo lá si kö te le zett sé get ál la pít meg a „Vé dett ter mé sze ti te rü le tek vé dett sé -
gi szint jé nek hely re ál lí tá sa” jog cím cso port nak nyújtott támogatás tekintetében.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. no vem ber 30.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a tár sa da lom po li ti ka össze han go lá sá ért fe le lõs 

tár ca nél kü li mi nisz ter

Mel lék let az 1103/2009. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um                  

Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2009.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

025540 13 Vé dett ter mé sze ti te rü le tek vé dett sé gi szint jé nek hely re ál lí tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zás 47,9

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

26 Ga ran cia és hoz zá já ru lás a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok hoz

2 Egész ség biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

284045 9 Fel ügye le ti díj fe de ze té nek ki egé szí té se 0,6
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Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –48,5

LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap

2 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sai

4 Egész ség biz to sí tás egyéb ki adá sai

4  Egyéb, el lá tá sok hoz kap cso ló dó ki adá sok 

247245 3 Egyéb ki adá sok 0,6

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap

1 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok fe de ze té ül szol gá ló be vé te lek

6 Köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok

284056 7 Fel ügye le ti díj fe de ze té nek ki egé szí té se 0,6

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

025540 13 Vé dett ter mé sze ti te rü le tek vé dett sé gi szint jé nek hely re ál lí tá sa 47,9

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki A támogatás folyósítása/zá ro lá sa
(mó do sí tás +/—)

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 48,5 48,5

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.



A Kormány
1104/2009. (VI. 30.) Korm.

határozata

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából 
történõ felhasználásról

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 38.  § (1) be kez dé sé ben
biz to sí tott jog kö ré ben 1100,0 mil lió fo rint mel lék let sze rin ti át cso por to sí tá sát ren de li el a 2009. évi köz pon ti költ ség ve -
tés ál ta lá nos tar ta lé ka ter hé re.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
érin tett fe je ze tek irá nyí tá sát el lá tó szer vek vezetõi

Ha tár idõ: azon nal

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

Mel lék let az 1104/2009. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi ni szté ri um
Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2009.
Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

16 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

284034 62 Krí zis ke ze lõ prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -
sok

1 100,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –1 100,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

16 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

284034 62 Krí zis ke ze lõ prog ram 1 100,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki A támogatás folyósítása/zá ro lá sa
(mó do sí tás +/—)

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 1 100,0 1 100,0

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
40/2009. (VI. 30.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya 
és a Horvát Köztársaság Kormánya között 

egy határokon átnyúló regionális koordinációs fórum
létrehozásáról  szóló megállapodás szövegének

végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  § (2) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, az ön kor mány za ti mi nisz ter és a kül -
ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alapján

1. fel ha tal ma zom az ön kor mány za ti mi nisz tert vagy az
ál ta la ki je lölt sze mélyt a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
és a Hor vát Köz tár sa ság Kor má nya kö zött egy ha tá ro kon
át nyú ló re gi o ná lis ko or di ná ci ós fó rum lét re ho zá sá ról
 szóló meg ál la po dás be mu ta tott szö ve gé nek – a jó vá ha gyás 
fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

2. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás
vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha -
tal ma zá si okiratot adja ki;

3. fel hí vom az ön kor mány za ti mi nisz tert és a kül ügy -
mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét a Meg ál la po dás vég le ges szö ve -
gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A miniszterelnök
41/2009. (VI. 30.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya 
és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti,

a légtérrendészeti feladatokban történõ
együttmûködésrõl  szóló megállapodás létrehozására

adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha -

tás kö röm ben el jár va, a hon vé del mi mi nisz ter és a kül ügy -
mi nisz ter elõ ter jesz tése alapján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és
a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti, a lég tér ren dé -
sze ti fel ada tok ban tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló meg ál -
la po dás (a továb biak ban: Megállapodás) létrehozásával;

2. fel ha tal ma zom a hon vé del mi mi nisz tert, hogy – az
érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon
részt vevõ sze mé lye ket kijelölje;

3. fel ha tal ma zom a hon vé del mi mi nisz tert vagy az ál ta -
la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként
elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kézjegyével lássa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po -
dás lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
adja ki;

5. fel hí vom a hon vé del mi mi nisz tert és a kül ügy mi -
nisz tert, hogy a Meg ál la po dás lét re ho zá sát köve tõen
a Meg ál la po dás vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra
 való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta -
la nul ter jesszék a Kor mány elé.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A miniszterelnök
42/2009. (VI. 30.) ME

határozata

a Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatói feladatok
ellátásával történõ megbízásáról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 12.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm -
ben, fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi 
XCV. tör vény 53.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra –
a honvédelmi miniszter elõ ter jesz tésére –

Ko vá csics Fe renc ve zér õr na gyot

je len le gi be osz tá sa el lá tá sa mel lett, – 2009. jú ni us 22-ei
ha tállyal – a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tói fel -
ada ta i nak el lá tá sá val további intézkedésig

meg bí zom.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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Az egészségügyi miniszter
4/2009. (VI. 30.) EüM

utasítása

az Egészségbiztosítási Felügyelet 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 

5/2007. (MK 70.) EüM utasítás
 módosításáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 72. §-a (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján – a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sá val – a kö vet ke zõ uta sí -
tást adom ki:

1. §

Az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tá ról szó ló 5/2007. (MK 70.) EüM uta sí tás
mel lék le te III. ré sze A) fe je ze té nek II. pont ja a kö vet ke zõ
új 7. al pont tal egé szül ki:

„7. Az el nök he lyet tes gya ko rol ja az el nök ha tás kö re it,
ha az el nö ki tiszt ség nincs be tölt ve.”

2. §

Ez az uta sí tás 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba, és a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

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

Az Országos Választási Bizottság
309/2009. (VI. 30.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 29-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi

C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 29/B.  § (3) be kez dé sé ben 
fog lalt ha tás kö ré ben el jár va meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 293/2009. OVB szá -
mú, 2009. jú ni us 18-án ho zott ha tá ro za tá ban té ve sen ke -
rült fel tün te tés re a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés
szö ve ge. Az OVB a ha tá ro zat he lyes tar tal mú szö ve gét az
aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:

„Az Országos Választási Bizottság
293/2009. határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 18-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va Ve csei Jó zsef,
az Or szá gos Vá lasz tá si Szö vet ség el nö ke ál tal be nyúj tott
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. má jus 20-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet -
ke zõ sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés mó do sít sa az
1989. évi XXXIV. tör vény 5.  § (1) be kez dé sét, hogy egyé ni
vá lasz tó ke rü le tek ben csak füg get len je lölt in dul has son?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés – az zal, hogy ki zár ja a pár to kat az egyé ni 
kép vi se lõ-je lölt in dí tá sá nak jo gá ból – el len té tes a Ma gyar
Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
(a továb biak ban: Al kot mány) 3.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt 
azon ren del ke zés sel, mi sze rint a pár tok részt vesz nek
a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és ki nyil vá ní tá sá ban. Elõ zõ ek
 miatt a kér dés hi te le sí té se ese tén a nép sza va zás az Al kot -
mány mó do sí tá sát kény sze rí te né ki. Azon ban az Al kot -
mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB,
25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999.
(XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB
ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel 
az Al kot mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé -
nye zés re in du ló nép sza va zás sal.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint
a kér dés az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
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zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak sem tesz ele get, amely
sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy kell
meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la -
szol ni. A vá lasz tó pol gá rok tól ugyan is nem vár ha tó el,
hogy fel mér jék a kér dés bõl kö vet ke zõ, a vá lasz tá si rend -
szert érin tõ je len tõs vál to zá so kat. Így pl. a kez de mé nye zés -
ben fog lal tak meg valósulása ese tén az or szág gyû lé si kép -
vi se lõk vá lasz tá sá ra vo nat ko zó elõ írások lis ta ál lí tás ra vo -
nat ko zó sza bá lyai is ér tel mü ket vesz tik, mert párt je lölt hi -
á nyá ban sem te rü le ti, sem or szá gos lis ta ál lí tá sá ra nem
len ne le he tõ ség.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a fent le ír tak alap ján
a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

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

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a ha tá ro za tot
a  Magyar Köz löny ben is mé tel ten köz zé te szi. Az OVB

ezen ha tá ro za tá val és a 293/2009. OVB szá mú ha tá ro zat tal 
szem be ni ki fo gás be nyúj tá sá nak ha tár ide jét – a 293/2009.
OVB ha tá ro zat jog or vos la ti zá ra dé ká nak meg fele -
lõen – je len ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te -
lé tõl kell szá mí ta ni.

Indokolás

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a G. P. ma gán sze -
mély ál tal be nyúj tott ki fo gás nyo mán ész lel te, hogy
a 2009. jú ni us 18-án ho zott, 293/2009. OVB szá mú ha tá -
ro zat szö ve ge hi bás, mert nem a nép sza va zás alá írás gyûj tõ
ívén sze rep lõ és az OVB ál tal el bí rált kez de mé nye zés szö -
ve gét tar tal maz za. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ezért
a Ve. 29/B.  § (3) be kez dé se alap ján je len ha tá ro zat tal
a 293/2009. OVB ha tá ro zat szö ve gét ki ja vít ja, és
a  Magyar Köz löny ben köz zé te szi.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft �

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

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

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

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

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

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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