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III. Kormány rendeletek

A Kor mány
147/2009. (VII. 17.) Korm.

ren de le te

a katasztrófa-egészségügyi ellátásról  szóló
158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  § (1) be kez dés e) pont já ban, va la mint a ka taszt ró fák
el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes 
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni véde -
kezésrõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény 51.  § b) és
i)–j) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot -
mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel -
adat kör ében el jár va a Kor mány az aláb bi a kat ren de li el:

1.  §

(1) A ka taszt ró fa-egész ség ügyi el lá tás ról  szóló
158/1999. (XI. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.)
3.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki, ez zel egy -
ide jû leg a § je len le gi (2)–(4) be kez dé sé nek je lö lé se
(3)–(5) be kez dés re vál to zik:

„(2) A mi nisz ter vagy az or szá gos tisz ti fõ or vos az Eütv.
228.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ka taszt ró fá vá mi nõ -
sí tés so rán an nak meg íté lé sé nél, hogy a más gyógy in té zet
ál ta li be teg el lá tás arány ta lan ne héz ség gel jár-e, az egész -
ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXXII. tör vény 4/A.  § (4) és (5) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott elvi el ér he tõ ség sza bá lya it ve szi figye lembe.”

(2) A Kr. 3.  §-ának az (1) be kez dés sel át szá mo zott
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben a re gi o ná lis tisz ti fõ or vos ka taszt ró fát
elõ idé zõ ese mény be kö vet ke zé sét ész le li, vagy er rõl az
érin tett egész ség ügyi szol gál ta tó vagy a te rü le ti szakellá -
tási kö te le zett ség gel ren del ke zõ szerv ér te sí ti, ezt ha la dék -
ta la nul kö te les je len te ni az or szá gos tisz ti fõ or vos ré szé re.”

2.  §

A Kr. 5.  § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A szük ség gyógy in té zet nek a mû kö dés meg kez dé sé hez
és foly ta tá sá hoz]

„a) az egész ség ügyi szol gál ta tás gya kor lá sá hoz szük -
sé ges, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott sze mé lyi, tár -
gyi és a szak mai kör nye ze ti kö ve tel mény nek nem kell
meg fe lel nie, a kö ve tel mé nyek nek azon ban le he tõ ség sze -
rint ele get kell ten nie;”

3.  §

A Kr. a kö vet ke zõ 5/A.  §-sal egé szül ki:
„5/A.  § (1) Az Eütv. 228.  § (2) be kez dés b) pont ja sze -

rin ti ka taszt ró fa ese tén a ka taszt ró fá val érin tett gyógyin -
tézet ide ig le nes mû köd te té sét a gyógy in té zet szék he lye
sze rint  ille té kes

a) re gi o ná lis in té zet ál tal a ka taszt ró fá val érin tett
gyógy in té zet mû köd te té sé vel meg bí zott sze mély (sze mé -
lyek), vagy

b) re gi o ná lis in té zet, vagy
c) re gi o ná lis in té zet ál tal kö te le zett, más egész ség ügyi

szol gál ta tó
biz to sít ja (biz to sít ják).

(2) A mi nisz ter vagy az or szá gos tisz ti fõ or vos a ka taszt -
ró fá vá mi nõ sí tõ – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény ben fog lalt
fel té te lek fenn ál lá sa ese tén fel leb be zés re te kin tet nél kül
vég re hajt ha tó nak nyil vá ní tott – ha tá ro za tá ban ren del ke zik 
a ka taszt ró fá val érin tett gyógy in té zet ide ig le nes mû köd te -
té sé nek (1) be kez dés sze rin ti for má já ról. A ka taszt ró fá val
érin tett gyógy in té zet fo lya ma tos mû köd te té se ér de ké ben
meg ho zott köz igaz ga tá si ha tó sá gi in téz ke dé sek érin tett je
kö te les az in téz ke dé se ket tûr ni és azok vég re haj tá sá ban
köz re mû köd ni.

(3) A re gi o ná lis in té zet a ka taszt ró fá val érin tett gyógy -
in té zet mû kö dé si en ge dé lyét az (1) be kez dés b) és c) pont -
ja ese té ben – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta -
tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény ben fog lalt felté -
telek fenn ál lá sa ese tén fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re -
hajt ha tó nak nyil vá ní tott – ha tá ro zat tal ha la dék ta la nul
vissza von ja, és egy út tal a gyógy in té ze tet az (1) be kez dés
b) és c) pont ja sze rint ide ig le ne sen mû köd te tõ nek ki ad ja az 
ide ig le nes mû kö dé si en ge délyt. Az ide ig le nes mû kö dé si
en ge dély ki adá sá ra az 5.  § (2) be kez dés a) pont ját ér te lem -
sze rû en al kal maz ni kell.

(4) A ka taszt ró fá val érin tett gyógy in té zet fi nan szí ro zá si 
szer zõ dé se a mû kö dé si en ge dé lye vissza vo ná sá val meg -
szû nik. A (3) be kez dés sze rint ide ig le nes mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ gyógy in té zet ide ig le nes mû köd te tõ je
a re gi o ná lis egész ség biz to sí tá si pénz tár ral 24 órán be lül
 finanszírozási szer zõ dést köt. A fi nan szí ro zá si szer zõ dés
meg szû né se ese tén a fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg szû né -
sé vel érin tett szol gál ta tó ál tal je len tett és ré szé re a fi nan -
szí ro zó ál tal el nem szá molt tel je sít mé nyek után járó dí jat
a fi nan szí ro zó a gyógy in té ze tet ide ig le nes mû köd te tõ
 részére utal vá nyoz za. A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá -
tá sa i ról  szóló tör vény ben fog lal tak ra te kin tet tel a gyógy in -
té ze tet ide ig le ne sen mû köd te tõ az utal vá nyo zott össze get
és az ál ta la el szá molt tel je sít mé nyek után ka pott fi nan szí -
ro zá si össze get el kü lö ní tett szám lán ke ze li, és azt ki zá ró -
lag a gyógy in té zet gyó gyí tó-meg elõ zõ te vé keny sé gé re
hasz nál hat ja fel. Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti szol gál -
ta tó az ál ta la ide ig le ne sen mû köd te tett gyógy in té zet ben
 elvégzett és je len tett tel je sít mé nye után az ide ig le nes mû -
köd te té si kö te le zett ség fenn ál lá sá ig jo go sult a dí ja zás ra,
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ez a tel je sít mény nem érin ti a szol gál ta tó elõ re meg ha tá ro -
zott alap díj jal fi nan szí ro zott tel je sít mé nyét.

(5) A gyógy in té zet ingó és in gat lan va gyo ná val kap cso -
lat ban a re gi o ná lis in té zet a gyógy in té zet to váb bi mû köd -
te té se ér de ké ben ha la dék ta la nul dönt a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás sze rin ti biz to sí tá si in téz ke dés rõl,  illetve a vég -
re haj tás hoz igény be ve he tõ esz köz rõl.

(6) A gyógy in té ze tet ide ig le ne sen mû köd te tõ kö te les az
igény be vett ingó és in gat lan va gyon tár gyak mennyi sé gét
– ide nem ért ve a be teg el lá tás ér de ké ben fel hasz nált esz kö -
zö ket és ké szít mé nye ket – és ál la gát meg óv ni, és a ka taszt -
ró fa hely zet meg szû né se után azo kat a tu laj do nos nak
(fenn tar tó nak) vagy a tu laj do nos (fenn tar tó) ren del ke zé se
sze rint a ka taszt ró fa után a gyógy in té ze tet mû köd te tõ
egész ség ügyi szol gál ta tó nak át ad ni. Az igény be vett ingó
és in gat lan va gyon tár gyak ról az egész ség ügyi köz szol gál -
ta tá sért fe le lõs szerv,  illetve a ka taszt ró fá val érin tett jogi
sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ tár sa -
ság köz re mû kö dé sé vel le he tõ ség sze rint lel tárt kell ké szí -
te ni.

(7) A gyógy in té ze tet az (1) be kez dés sze rint ide ig le ne -
sen mû köd te tõ és a re gi o ná lis in té zet kö te les együtt mû -
köd ni az egész ség ügyi köz szol gál ta tá sért fe le lõs szerv vel
a be teg el lá tás za var ta lan sá gá nak mi e lõb bi biz to sí tá sa és
az ide ig le nes mû köd te tés mi e lõb bi meg szün te té se ér de ké -
ben.

(8) A ka taszt ró fá vá mi nõ sí tés nem érin ti a katasztró -
fával érin tett szol gál ta tó ál tal fog lal koz ta tott,  illetve az
e szol gál ta tó nál az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé ben
egyéb jog vi szony ke re té ben köz re mû kö dõ egész ség ügyi
dol go zó egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló
jog vi szo nyát. A gyógy in té zet (1) be kez dés sze rin ti ide ig -
le nes mû köd te té se ese tén az egész ség ügyi dol go zó ki ren -
de lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat a ka taszt ró fa ide jén al kal -
ma zan dó jog sza bá lyok ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal -
maz ni.

(9) A ka taszt ró fá vá mi nõ sí tés nem érin ti a ka taszt ró fá -
val érin tett szol gál ta tó ál tal ko ráb ban kö tött azon szer zõ -
dé se ket, ame lyek az egész ség ügyi el lá tás za var ta lan és
 folyamatos biz to sí tá sá hoz szük sé ge sek, a szer zõ dés sze -
rin ti tel je sí tés a ka taszt ró fa ide je alatt nem ta gad ha tó meg.
A ka taszt ró fa ide je alatt a gyógy in té zet mû kö dé sé hez
szük sé ges köz üze mi szol gál ta tá so kat biz to sí ta ni kell. Az
ide ig le nes mû köd te tõ a szer zõ dé sek mó do sí tá sá ra, meg -
szün te té sé re és új szer zõ dé sek kö té sé re csak annyi ban
 jogosult, amennyi ben az a be teg el lá tás fo lya ma tos biz to sí -
tá sá hoz el en ged he tet le nül szük sé ges.

(10) A ka taszt ró fa hely zet meg szû né se kor a mi nisz ter
vagy az or szá gos tisz ti fõ or vos dönt a ka taszt ró fá vá mi nõ -
sí tés vissza vo ná sá ról. A re gi o ná lis in té zet a ka taszt ró fá vá
mi nõ sí tés vissza vo ná sát kö ve tõ 24 órán be lül vissza von ja
az ide ig le nes mû kö dé si en ge délyt. Az ide ig le nes mû kö dé -
si en ge dély vissza vo ná sá val meg szû nik az ide ig le nes
 mûködtetõnek a gyógy in té zet re vo nat ko zó fi nan szí ro zá si
szer zõ dé se. A gyógy in té ze tet ide ig le ne sen mû köd te tõ kö -
te les el szá mo lást ké szí te ni az ide ig le nes mû kö dés sel kap -

cso la tos fi nan szí ro zá si dí jak ról, az ál ta la kö tött vagy mó -
do sí tott szer zõ dé sek rõl.”

4.  §

(1) A Kr. 6.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé -
szül ki:

[Ka taszt ró fa ese tén az Eütv. 229.  § (3) be kez dé se sze -
rinti egész ség ügyi te vé keny ség vég zé se cél já ból tör té nõ
 kirendelés vo nat koz hat]

„c) az Eütv. 228.  § (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá -
ro zott ka taszt ró fa ese tén a ka taszt ró fá val érin tett gyógy in -
té zet ben egész ség ügyi te vé keny sé get foly ta tó egész ség -
ügyi dol go zók ra.”

(2) A Kr. 6.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) Az egész ség ügyi szol gál ta tó ve ze tõ je az (1) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti ki ren de lést köve tõen

a) a ki ren de lés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül, de
leg ké sõbb a köz lés tõl szá mí tott 24 órán be lül,

b) az Eütv. 228.  § (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá -
ro zott eset ben ha la dék ta la nul
ki je lö li a ki ren de lés ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek meg -
felelõ sze mélyt (sze mé lye ket). A ki je lö lés re a (3) be kez -
dés ben fog lal ta kat ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.”

5.  §

A Kr. 7.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az Eütv. 228.  § (2) be kez dés b) pont já ban meg ha -

tá ro zott ka taszt ró fa ese tén az érin tett re gi o ná lis tisztifõ -
orvos a me gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott ság nál szük ség
sze rint kez de mé nye zi a pol gá ri vé del mi szer ve ze tek al kal -
ma zá sát.”

6.  §

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

(2) A Kr. 4.  § (1) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si)
szin ten a me gyei tisz ti fõ or vos” szö veg rész he lyé be
a „ regionális szin ten a re gi o ná lis tisz ti fõ or vos” szö veg,
4.  § (2) be kez dé sé ben az „A me gyei tisz ti fõ or vos” szö veg -
ré szek he lyé be az „A re gi o ná lis tisz ti fõ or vos” szö veg, 5.  §
(1) be kez dé sé ben a „Ka taszt ró fa ese tén” szö veg rész he -
lyé be az „Az Eütv. 228.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti
ka taszt ró fa ese tén”, az „a me gyei tisz ti fõ or vos” szö veg -
rész he lyé be az „a re gi o ná lis ti szi fõ or vos”, az „a me gyei
(fõ vá ro si) in té ze te (a továb biak ban: me gyei in té zet)” szö -
veg rész he lyé be az „a re gi o ná lis in té ze te” szö veg, 6.  §
(1) be kez dés b) pont já ban az „egész ség ügyi dol go zó ra.”
szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi dol go zó ra vagy”
szö veg, 6.  § (2) be kez dé sé ben az „Az (1) be kez dés sze rin -
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ti” szö veg rész he lyé be az „Az (1) be kez dés a) és b) pont ja
sze rin ti” szö veg, 6.  § (4) be kez dé sé ben a „me gyei tiszti -
fõorvost” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis ti szi fõ or vost”
szö veg, 6.  § (6) be kez dé sé ben a „me gyei in té zet” szö veg -
rész he lyé be a „re gi o ná lis in té zet” szö veg, 6.  § (7) be kez -
dés b) pont já ban a „me gyei in té zet” szö veg rész he lyé be
a „re gi o ná lis in té zet” szö veg, 7.  § (2) be kez dés a) pont já -
ban a „me gyei tisz ti fõ or vos” szö veg rész he lyé be a „re gi o -
ná lis tisz ti fõ or vos” szö veg, 7.  § (2) be kez dés b) pont já ban
a „me gyei in té zet” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis in té -
zet” szö veg, 8.  § (1) be kez dé sé ben az „a me gyei tisztifõ -
orvos” szö veg rész he lyé be az „a re gi o ná lis tisz ti fõ or vos”
szö veg, 8.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „a me gyei in té ze -
tek” szö veg rész he lyé be az „a re gi o ná lis in té ze tek” szö -
veg, 8.  § (2) be kez dés b) pont já ban az „a me gyei in té zet”
szö veg rész he lyé be az „a re gi o ná lis in té zet” szö veg, 8.  §
(3) be kez dé sé ben az „a me gyei in té zet” szö veg rész he lyé -
be az „a re gi o ná lis in té zet” szö veg, 8.  § (6) be kez dé sé ben
az „a me gyei in té ze tek” szö veg rész he lyé be az „a re gi o ná -
lis in té ze tek” szö veg, 8.  § (8) be kez dés b) pont já ban az
„a me gyei in té zet” szö veg rész he lyé be az „a re gi o ná lis
 intézet” szö veg, 9.  § (1) be kez dé sé ben az „a me gyei in té -
zet tel” szö veg rész he lyé be az „a re gi o ná lis in té zet tel” szö -
veg, 9.  § (2) be kez dés ben az „A me gyei in té zet” szö veg -
rész he lyé be az „A re gi o ná lis in té zet” szö veg lép.

(3) Ez a ren de let 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

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

Az egészségügyi miniszter
22/2009. (VII. 17.) EüM

rendelete

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati
(egészségügyi, szakmai) adatok körének

meghatározására, gyûjtésére, feldolgozására
vonatkozó részletes szabályokról  szóló

76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes
ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
XLVII. tör vény 38.  § (2) be kez dés f) pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján – az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – 
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az egyes sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan ága za ti
(egész ség ügyi, szak mai) ada tok kö ré nek meg ha tá ro zá sá ra, 
gyûj té sé re, fel dol go zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok -
ról  szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 3.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben meghatá -
rozott nyil ván tar tá si szá mon tör té nõ adat szol gál ta tás hoz
kap cso ló dó adat la po kat az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: EüM) éven te – az adat gyûj tés ben szük sé -
ges vál toz ta tás ese tén év köz ben is – hon lap ján köz zé te szi.
Az év köz be ni vál to zá sok ról a szak te rü let sze rint érin tett
or szá gos szak fel ügye lõ tá jé koz tat ja az érin tett adat szol -
gál ta tó kat.”

(2) Az R. az 5.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ új 5/A.  §-sal
egé szül ki:

„5/A.  § (1) Az 1. szá mú mel lék let sze rin ti adat gyûj té se -
ket – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – az OSZMK
a tárgy évet kö ve tõ jú ni us 30-ig fel dol goz za, ér té ke li, és
en nek ered mé nyé rõl – a szak te rü let sze rint érin tett or szá -
gos szak fel ügye lõ út ján – tá jé koz tat ja az érin tett adat -
szolgáltatókat.

(2) Az 1. szá mú mel lék let ben fog lalt azon adat szol gál -
ta tá sok ese té ben, ame lyek gyûj té sét és fel dol go zá sát nem
az OSZMK vég zi, az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást
– az ott meg je lölt ha tár idõ ben – az ada to kat gyûj tõ és fel -
dol go zó szer ve zet vég zi.”

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

„(3) Az adat szol gál ta tás elekt ro ni kus for má ban tör -
ténik.”

2.  §

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

3.  §

(1) Ez a ren de let 2009. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let 2009. au gusz tus 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 22/2009. (VII. 17.) EüM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM ren de let hez

Ágazati Adatgyûjtési Rendszer

Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar-
tá si szá ma

címe jel le ge* gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je be ér ke zé si ha tár ide je**

1002/09 Je len tés az is ko la-egész ség ügyi
mun ká ról

M éven kén ti va la mennyi is ko lai (óvo dai)
egész ség ügyi fel ada tot el lá tó or vos, 
vé dõ nõ

Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont is ko la évet kö ve tõ
szep tem ber 15.

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Köz pont

Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal, ÁNTSZ
re gi o ná lis in té ze te, Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, 
Or szá gos Gyer mek-egész ség ügyi In té zet,
Or szá gos Alap el lá tá si In té zet, Or szá gos
Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

de cem ber 20.

1003/09 Vé dõ nõi je len tés össze sí tõ je M ha von -
kén ti/

éven kén ti

va la mennyi te rü le ti vé dõ nõ Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont a tárgy hót kö ve tõ
15. nap

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Köz pont

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Or szá gos
Gyer mek-egész ség ügyi In té zet, Or szá gos
Alap el lá tá si In té zet, Köz pon ti Sta tisz ti kai
Hi va tal, Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

a tárgy évet kö ve tõ
feb ru ár 15.

1205/04 Tü dõ be teg-gon do zók éves je len té se V éven kén ti va la mennyi tü dõ be teg-gon do zó
in té zet

re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos 3 pél dány ban a tárgy évet kö ve tõ
feb ru ár 15.ÁNTSZ  ille té kes kis tér sé gi in té ze te

1 pél dány ban

re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai
In té zet (ere de ti ben és össze sít ve)

a tárgy évet kö ve tõ
már ci us 1.

az ÁNTSZ re gi o ná lis in té ze te

Or szá gos Ko rá nyi TBC és
Pul mo no ló gi ai In té zet

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Or szá gos
Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont, Köz pon ti 
Sta tisz ti kai Hi va tal

a tárgy évet kö ve tõ
már ci us 31.

2
0

0
9

/9
9

. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

2
4

9
1

3



Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar-
tá si szá ma

címe jel le ge* gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je be ér ke zé si ha tár ide je**

1207/09 Ki mu ta tás a bõr- és
ne mi be teg-gon do zó ban ke zelt
sze xu á lis úton ter je dõ in fek ci ók ról
(STI)

M ha von -
kén ti/

éven kén ti

va la mennyi bõr- és
ne mi be teg-gon do zó in té zet

me gyei bõr- és ne mi be teg-gon do zó, re gi o ná lis
szak fel ügye lõ fõ or vos, ÁNTSZ  ille té kes
kis tér sé gi in té ze te, Or szá gos Epi de mi o ló gi ai
Köz pont

ha von kén ti: tárgy hót
kö ve tõ hó nap 5. nap

éven kén ti: tárgy évet
kö ve tõ ja nu ár 31.

me gyei bõr- és ne mi be teg-gon do zó,
Bu da pes ten: Or szá gos
Epi de mi o ló gi ai Köz pont

ÁNTSZ re gi o ná lis in té ze te ha von kén ti: tárgy hót
kö ve tõ hó nap 25. nap

éven kén ti: tárgy évet
kö ve tõ feb ru ár 15.

Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Or szá gos
Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont, Köz pon ti 
Sta tisz ti kai Hi va tal

éven kén ti: tárgy évet
kö ve tõ év áp ri lis 30.

1209/04 Je len tés az ad dik to ló gi ai be te gek
gon do zá sá ról

V éven kén ti va la mennyi ad dik to ló gi ai el lá tást
vég zõ szol gál ta tó, tu laj don for má tól 
füg get le nül

Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont a tárgy évet kö ve tõ
ja nu ár 31.

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Köz pont

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Ká bí tó szer ügyi
Ko or di ná ci ós Bi zott ság, Nem ze ti Ká bí tó szer
Adat gyûj tõ és Kap cso lat tar tó Köz pont,
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal

a tárgy évet kö ve tõ
már ci us 31.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar-
tá si szá ma

címe jel le ge* gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je be ér ke zé si ha tár ide je**

1211/04 Je len tés a ká bí tó szer-fo gyasz tók ról
és ke ze lé sük rõl

V éven kén ti drog am bu lan ci ák és
drog köz pon tok, pszi chi át ri ai
gon do zók, gyer mek- és if jú sá gi
pszi chi át ri ai gon do zók,
pszi chi át ri ai osz tá lyok és
szak am bu lan ci ák, krí zis
in ter ven ci ós osz tály (osz tá lyok),
al ko ho ló gi ai és ad dik to ló gi ai
gon do zók és osz tá lyok,  illetve
szak am bu lan ci ák, drog te rá pi ás
in té ze tek

Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont a tárgy évet kö ve tõ
ja nu ár 31.

igaz ság ügyi or vos ta ni in té ze tek,
or vos szak ér tõi in té ze tek,
Rend õr ség Egész ség ügyi
Szol gá la ta (az utób bi ak ki zá ró lag
a mor ta li tás ról)

Or szá gos Igaz ság ügyi Or vos ta ni In té zet a tárgy évet kö ve tõ
áp ri lis 30.

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Köz pont

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um a tárgy évet kö ve tõ
már ci us 31.

Or szá gos Igaz ság ügyi Or vos ta ni
In té zet

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Or szá gos
Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont

a tárgy évet kö ve tõ
má jus 31.

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság,
Nem ze ti Ká bí tó szer Adat gyûj tõ és
Kap cso lat tar tó Köz pont, Köz pon ti Sta tisz ti kai
Hi va tal

a tárgy évet kö ve tõ
jú ni us 15.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar-
tá si szá ma

címe jel le ge* gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je be ér ke zé si ha tár ide je**

1213/06 Ká bí tó szer-fo gyasz tók ke ze lé si
igé nyé nek in di ká to ra (TDI)

V ne gyed -
éven kén ti/
éven kén ti

drog am bu lan ci ák és
drog köz pon tok, há zi or vo sok,
pszi chi át ri ai és ad dik to ló gi ai
gon do zók, gyer mek- és if jú sá gi
pszi chi át ri ai gon do zók,
pszi chi át ri ai és ad dik to ló gi ai
osz tá lyok és szak am bu lan ci ák,
krí zis in ter ven ci ós osz tá lyok,  illetve 
szak am bu lan ci ák, drog te rá pi ás
in té ze tek, ala csony kü szö bû
szol gál ta tók, bün te tés-vég re haj tá si
in té ze tek, el te re lést vég zõ
szer ve ze tek
(meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó
szol gál ta tók, egész ség ügyi
szol gál ta tók)

Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont a tárgy ne gye dé vet
kö ve tõ hó nap 15. nap

igaz ság ügyi or vos ta ni in té ze tek,
or vos szak ér tõi in té ze tek,
Rend õr ség Egész ség ügyi
Szol gá la ta (az utób bi ak ki zá ró lag
a mor ta li tás ról)

Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont a tárgy ne gye dé vet
kö ve tõ hó nap 15. nap

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Köz pont

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um a tárgy évet kö ve tõ
már ci us 31.

Or szá gos Igaz ság ügyi Or vos ta ni
In té zet

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um a tárgy évet kö ve tõ
már ci us 31.

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság,
Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal, Nem ze ti
Ká bí tó szer Adat gyûj tõ és Kap cso lat tar tó
Köz pont, Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal,
Nem ze ti Drog meg elõ zé si In té zet

a tárgy évet kö ve tõ
má jus 1.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar-
tá si szá ma

címe jel le ge* gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je be ér ke zé si ha tár ide je**

1214/06 Je len tés az el te re lés ben
részt ve võk rõl

V ne gyed -
éven kén ti/
éven kén ti

a bün te tõ el já rás al ter na tí vá ja ként
egész ség ügyi vagy meg elõ zõ
fel vi lá go sí tó szol gál ta tás vég zé sé re
jo go sult egész ség ügyi in téz mé nyek 
és meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó
szol gál ta tók

Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont a tárgy ne gye dé vet
kö ve tõ hó nap 15. nap

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Köz pont

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um a tárgy évet kö ve tõ
már ci us 31.

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság,
Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal, Nem ze ti
Ká bí tó szer Adat gyûj tõ és Kap cso lat tar tó
Köz pont, Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal,
Nem ze ti Drog meg elõ zé si In té zet

a tárgy évet kö ve tõ
má jus 1.

1210/04 Fõ vá ro si, me gyei kar di o ló gi ai
je len tés

V éven kén ti va la mennyi kar di o ló gi ai
fek võ be teg osz tály, szak ren de lés
(fel nõtt, gyer mek)

fõ vá ro si, me gyei kar di o ló gus szak fel ügye lõ
fõ or vos

tárgy évet kö ve tõ
ja nu ár 31.

fõ vá ro si, me gyei kar di o ló gus
szak fel ügye lõ fõ or vos

Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai
In té zet, ÁNTSZ fõ vá ro si, me gyei in té zet

feb ru ár 15.

Gott se gen György Or szá gos
Kar di o ló gi ai In té zet

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Or szá gos
Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont, Köz pon ti 
Sta tisz ti kai Hi va tal

már ci us 31.

1617/04 Je len tés on ko ló gi ai te vé keny ség rõl V éven kén ti va la mennyi on ko ló gi ai fel ada tok
el lá tá sa cél já ból szer ve zett
já ró be teg-szak ren de lés és
fek võ be teg osz tály, rész leg

ÁNTSZ  ille té kes kis tér sé gi in té ze te, re gi o ná lis
szak fel ügye lõ fõ or vos, Or szá gos On ko ló gi ai
In té zet

a tárgy évet kö ve tõ
ja nu ár 20.

ÁNTSZ  ille té kes kis tér sé gi in té ze te ÁNTSZ  ille té kes re gi o ná lis in té ze te ja nu ár 31.

Or szá gos On ko ló gi ai In té zet Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Or szá gos
Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont, Köz pon ti 
Sta tisz ti kai Hi va tal

a tárgy évet kö ve tõ
áp ri lis 15.

1620/09 Je len tés a re ha bi li tá ció fek võ- és
já ró be teg te vé keny sé gé rõl

M éven kén ti va la mennyi, re ha bi li tá ci ót vég zõ
fek võ- és já ró be teg-el lá tó osz tály,
rész leg, am bu lan cia,
or te ti kai-prot eti kai szak ren de lõ
(szak or vo si, nem szak or vo si),
nap pa li kór ház, ki vé ve pszi chi át ria

Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet,
 ille té kes szak fel ügye lõ fõ or vos

a tárgy évet kö ve tõ
ja nu ár 31.

Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós
In té zet

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Or szá gos
Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont

a tárgy évet kö ve tõ
áp ri lis 30.

3026/1/09 A szak fel ügye lõ fõ or vo sok ál tal
el ren delt kö te le zõ kli ni kai au dit
je len té sek

M fo lya ma -
tos/éven -

kén ti

szak te rü let sze rin ti va la mennyi
egész ség ügyi szol gál ta tó

Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont fo lya ma tos

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Köz pont

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va tal

tárgy évet kö ve tõ
már ci us 31.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar-
tá si szá ma

címe jel le ge* gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je be ér ke zé si ha tár ide je**

3026/2/09 Szak fel ügye lõ fõ or vo sok éves
kli ni kai au dit be szá mo ló ja

M éven kén ti va la mennyi vá ro si szak fel ügye lõ
fõ or vos

me gyei szak fel ügye lõ fõ or vos és kis tér sé gi
tisz ti fõ or vos

tárgy évet kö ve tõ
feb ru ár 28.

me gyei szak fel ügye lõ fõ or vos or szá gos szak fel ügye lõ fõ or vos és re gi o ná lis
tisz ti fõ or vos

már ci us 31.

re gi o ná lis szak fel ügye lõ fõ or vos or szá gos szak fel ügye lõ fõ or vos, ÁNTSZ
 ille té kes re gi o ná lis in té ze te

már ci us 31.

or szá gos szak fel ügye lõ fõ or vos Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont áp ri lis 30.

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Köz pont

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va tal

jú ni us 30.

3027/06 Össze sí tõ je len tés a ve le szü le tett
rend el le nes ség gel súj tott
mag za tok ról, új szü löt tek rõl
(cse cse mõk rõl)

V éven kén ti Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Köz pont
(Ve le szü le tett Rend el le nes sé gek
Or szá gos Nyil ván tar tá sa)

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um tárgy évet kö ve tõ
áp ri lis 30.ÁNTSZ re gi o ná lis in té ze te

Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal

4029/09 Je len tés az egész ség ügyi
szak kép zés rõl

M ese mény -
hez kö tõ dõ

egész ség ügyi szak kép zést foly ta tó
in téz mé nyek (a szak kép zés rõl  szóló 
1993. évi LXXVI. tör vény 2.  §-a
alap ján)

Egész ség ügyi Szak kép zõ és To vább kép zõ
In té zet

az ese ményt kö ve tõ
15. nap

egész ség ügyi szak kép zést foly ta tó in téz mény
fenn tar tó ja

4133/06 Épü let ka tasz ter a fek võ be teg-el lá tó
in té ze tek rõl

V több éven -
kén ti

ön kor mány za ti, va la mint az EüM
fel ügye le te alá tar to zó
fek võ be teg-el lá tó in téz mé nyek, az
or vo s-,  illetve egész ség tu do má nyi
kar ral ren del ke zõ egye te mek,
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um,
va la mint az Igaz ság ügyi és
Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
fenn tar tá sá ban lévõ
fek võ be teg-el lá tó in téz mé nyek,
to váb bá az egy há zi, ala pít vá nyi és
ma gán fek võ be teg-el lá tó
in téz mé nyek

Egész ség ügyi Mi nõ ség fej lesz té si és
Kór ház tech ni kai In té zet

a tárgy évet kö ve tõ
ja nu ár 15.

Egész ség ügyi Mi nõ ség fej lesz té si és 
Kór ház tech ni kai In té zet

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Or szá gos
Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

a tárgy évet kö ve tõ
jú ni us 30.
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Az adat gyûj tés Az adat szol gál ta tás

nyil ván tar-
tá si szá ma

címe jel le ge* gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa cím zett je be ér ke zé si ha tár ide je**

4134/06 Ener gia ka tasz ter
a fek võ be teg-el lá tó in té ze tek rõl

V több éven -
kén ti

ön kor mány za ti, va la mint az EüM
fel ügye le te alá tar to zó
fek võ be teg-el lá tó in téz mé nyek, az
or vo s-,  illetve egész ségtu do má nyi
kar ral ren del ke zõ egye te mek,
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um,
va la mint az Igaz ság ügyi és
Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
fenn tar tá sá ban lévõ
fek võ be teg-el lá tó in téz mé nyek,
to váb bá az egy há zi, ala pít vá nyi és
ma gán fek võ be teg-el lá tó
in téz mé nyek

Egész ség ügyi Mi nõ ség fej lesz té si és
Kór ház tech ni kai In té zet

a tárgy évet kö ve tõ
áp ri lis 15.

Egész ség ügyi Mi nõ ség fej lesz té si és 
Kór ház tech ni kai In té zet

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Or szá gos
Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

a tárgy évet kö ve tõ
jú ni us 30.

6001/09 Je len tés szü lé sze ti ese mény rõl Ú ha von -
kén ti/

éven kén ti

szü lé sze ti-nõ gyó gyá sza ti osz tá lyok, 
há zi or vo sok, az ese ményt ész le lõ
or vo sok

Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont tárgy hót kö ve tõ
10. nap

Or szá gos Szak fel ügye le ti
Mód szer ta ni Köz pont

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va tal

tárgy évet kö ve tõ
ja nu ár 31.

6002/09 Or szá gos vér ké szít mény-elõ ál lí tá si
és -fel hasz ná lá si je len tés

Ú éven kén ti az Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat
te rü le ti szer vei, a szer zõ dés alap ján
vért vevõ osz tá lyok/rész le gek és
a vér ké szít ményt fel hasz ná ló
egész ség ügyi szol gál ta tók

Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat Köz pont ja a tárgy évet kö ve tõ
ja nu ár 15.

Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat
Köz pont ja

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Or szá gos
Epi de mi o ló gi ai Köz pont, Or szá gos
Gyógy sze ré sze ti In té zet, Köz pon ti Sta tisz ti kai
Hi va tal, ÁNTSZ re gi o ná lis in té ze te

a tárgy évet kö ve tõ
feb ru ár 28.

 * Az adat gyûj tés jel le ge: M = mó do sul, V = vál to zat lan, Ú = új.
** Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je: amennyi ben a meg je lölt dá tum mun ka szü ne ti nap vagy heti pi he nõ nap, a ha tár idõ a kö vet ke zõ mun ka nap.
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Az egészségügyi miniszter
23/2009. (VII. 17.) EüM

rendelete

az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai
vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §
(1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az 
egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

(1) Az is ko la rend sze ren kí vü li, egész ség ügyi szak ké pe -
sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zés -
re jo go sult in téz mé nye ket (a továb biak ban: vizs ga szer ve -
zés re jo go sult in téz mé nyek) az 1. mel lék let tar tal maz za.

(2) A vizs ga szer ve zés re jo go sult in téz mé nyek ki zá ró lag 
az 1. mel lék let ben meg je lölt, az Or szá gos Kép zé si Jegy zék 
ha tá lya alá tar to zó egész ség ügyi szak ké pe sí tés tekinte -
tében jo go sul tak szak mai vizs ga szer ve zé sé re az ott meg -
je lölt ré gi ó ban.

(3) A vizs ga szer ve zés alap já ul szol gá ló ré gi ók ba tar to -
zó me gyék fel so ro lá sát a 2. mel lék let tar tal maz za.

(4) Az Egész ség ügyi Szak kép zõ és To vább kép zõ In té -
zet va la mennyi, az egész ség ügyi mi nisz ter mint szak ké pe -
sí té sért fe le lõs mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí -
tés meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé sé re
jo go sult.

2.  §

Az e ren de let alap ján meg szer zett szak mai vizs gák szer -
ve zé sé re vo nat ko zó jo go sult ság az 1.  § (1) és (4) bekez -
dése sze rin ti in téz mé nyek te kin te té ben 2010. jú ni us 30-áig 
ér vé nyes.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba.

(2) Ha tá lyát vesz ti az egész ség ügyi mi nisz ter ha tás kö ré -
be tar to zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak -
mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl
 szóló 13/2005. (IV. 21.) EüM ren de let.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 23/2009. (VII. 17.) EüM rendelethez

Az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga
szervezésére feljogosított intézmények

Sor-
szám

In téz mény meg ne ve zé se és címe Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak ké pe sí tés

OKJ szá ma
Ré gió

1 Ma gyar Ipar szö vet ség Ok ta tá si és
Szol gál ta tó Köz pont Kft.
1139 Bu da pest, Haj dú u. 18–24.

Gyógy masszõr 52 726 01 0010 52 01 Dél-al föl di

2 Ma gyar Ipar szö vet ség Ok ta tá si és
Szol gál ta tó Köz pont Kft.
1139 Bu da pest, Haj dú u. 18–24.

Gyógy masszõr 52 726 01 0010 52 01 Dél-du nán tú li

3 Ma gyar Ipar szö vet ség Ok ta tá si és
Szol gál ta tó Köz pont Kft.
1139 Bu da pest, Haj dú u. 18–24.

Gyógy masszõr 52 726 01 0010 52 01 Észak-al föl di

4 Ma gyar Ipar szö vet ség Ok ta tá si és
Szol gál ta tó Köz pont Kft.
1139 Bu da pest, Haj dú u. 18–24.

Gyógy masszõr 52 726 01 0010 52 01 Észak-ma gyar or szá gi

5 Ma gyar Ipar szö vet ség Ok ta tá si és
Szol gál ta tó Köz pont Kft.
1139 Bu da pest, Haj dú u. 18–24.

Gyógy masszõr 52 726 01 0010 52 01 Kö zép-ma gyar or szá gi



Sor-
szám

In téz mény meg ne ve zé se és címe Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak ké pe sí tés

OKJ szá ma
Ré gió

6 OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Zrt.
2500 Esz ter gom-Kert vá ros Wes se lé nyi 
utca 35–39.

Be teg kí sé rõ
Fi zi o te rá pi ás szak asszisz tens
Egész ség ügyi me ne dzser
Gyógy masszõr
Sport masszõr
Gipsz mes ter
Mûtõtechnikus

52 725 02 0100 33 01
52 720 01 0001 54 04
54 345 01 0000 00 00
52 726 01 0010 52 01
52 726 01 0010 52 02
52 725 02 0100 33 01
52 725 02 0010 52 02

Kö zép-du nán tú li

7 Sze ge di Tu do mány egye tem
Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai
Köz pont
7625 Sze ged, Ti sza L. krt. 107.

Be teg kí sé rõ
Fel nõtt anesz te zi o ló gi ai és in ten zív
szak ápo ló
On ko ló gi ai szak ápo ló
Pszi chi át ri ai szak ápo ló
Sür gõs sé gi szak ápo ló
Gyer mek an esz te zi o ló gi ai és in ten zív
szak ápo ló
Ál ta lá nos asszisz tens
Fo gá sza ti asszisz tens
Kar di o ló gi ai és an gi o ló gi ai
szak asszisz tens
Kli ni kai fo gá sza ti hi gi é ni kus
Fer tõt le ní tõ ste ri le zõ
Gipszmester
Mûtõssegéd
Mûtõtechnikus
Mûtéti szakasszisztens
Radiográfus

52 725 02 0100 33 01
54 723 01 0001 54 03

54 723 01 0001 54 10
54 723 01 0001 54 11
54 723 01 0001 54 12
54 723 02 0001 54 01

52 720 01 0010 52 01
52 720 01 0010 52 02
52 720 01 0001 54 07

52 720 01 0001 54 08
31 853 02 0010 31 03
52 725 02 0100 33 01
52 725 02 0100 33 02
52 725 02 0010 52 02
52 725 02 0001 54 02
52 725 04 1000 00 00

Dél-al föl di

8 Deb re ce ni Egye tem
4032 Deb re cen, Egye tem tér 1.
Te lep hely: 4400 Nyír egy há za 
Sós tói út 2–4.

Fel nõtt anesz te zi o ló gia és in ten zív
szak ápo ló
Ge ri át ri ai szak ápo ló
Sür gõs sé gi szak ápo ló
Ál ta lá nos asszisz tens
Kar di o ló gi ai és angiológiai
szakasszisztens

54 723 01 0001 54 03

54 723 01 0001 54 05
54 723 01 0001 54 12
52 720 01 0010 52 01
52 720 01 0001 54 07

Észak-al föl di

9 Ka ni zsay Do rottya Egész ség ügyi
Szak kép zõ Is ko la és Gim ná zi um
1043 Bu da pest, Kas sai u. 24/a.

Ál ta lá nos asszisz tens
Kar di o ló gi ai és an gi o ló gi ai
szak asszisz tens
Gyógy masszõr
Ápo ló
Fog lal ko zás egész ség ügyi szak ápo ló
Cse cse mõ- és gyermekápoló

52 720 01 0010 52 01
52 720 01 0001 54 07

52 726 01 0010 52 01
54 723 01 1000 00 00
54 723 01 0001 54 04
54 723 02 1000 00 00

Kö zép-ma gyar or szá gi

10 Bu da pest Szol gál ta tó- és
Kéz mû ves ipa ri Szak kép zõ Is ko la
1082 Bu da pest, Prá ter utca 31.

Gyó gyá sza ti se géd esz köz-for gal ma zó 54 789 01 0000 00 00 Kö zép-ma gyar or szá gi

11 Szo ci á lis Háló Egye sü let
7960 Sellye, Batt hy ány u. 4.

Gyó gyá sza ti se géd esz köz-for gal ma zó 54 789 01 0000 00 00 Dél-du nán tú li

12 REHABUNIÓ Ok ta tá si KFT
1149 Bu da pest, Pil lan gó u. 12.

Or to pé di ai fû zõ ké szí tõ köt szer ész
Or to pé di ai mû sze rész
Gyó gyá sza ti se géd esz köz-for gal ma zó

51 542 01 0010 51 01
51 542 01 0010 51 02
54 789 01 0000 00 00

Kö zép-ma gyar or szá gi

13 Lo rántf fy Zsu zsan na Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um
2400 Du na új vá ros, 
Rad nó ti Miklós utca 6.

Ápo ló
Ápo lá si asszisz tens
Gyógy masszõr
Sport masszõr
Sür gõs sé gi szak ápo ló
Men tõ ápo ló

54 723 01 1000 00 00
33 723 01 1000 00 00
52 726 01 0010 52 01
52 726 01 0010 52 02
54 723 01 0001 54 12
52 723 01 0000 00 00

Kö zép-du nán tú li
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Sor-
szám

In téz mény meg ne ve zé se és címe Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak ké pe sí tés

OKJ szá ma
Ré gió

14 Fe ren czi Sán dor Egész ség ügyi
Szak kö zép is ko la
3529 Mis kolc, Szi get hy Mi hály u. 8.

Ápo ló
Cse cse mõ- és gyer mek ápo ló
Fog lal ko zás egész ség ügyi szak ápo ló
Kör ze ti kö zös sé gi szak ápo ló
On ko ló gi ai szak ápo ló
Fel nõtt anesz te zi o ló gia és in ten zív
szak ápo ló 
Sür gõs sé gi szak ápo ló
Mû tõs se géd
Mû tõ tech ni kus
Mû té ti szak asszisz tens
Fo gá sza ti asszisz tens
Gyógy szer tá ri asszisz tens
Gyógy szer ki adó szak asszisz tens
Kli ni kai fo gá sza ti hi gi é ni kus
Ra dio grá fus
CT, MRI szak asszisz tens
In ter ven ci ós szak asszisz tens
Nuk le á ris me di ci na szak asszisz tens
Sugárterápiás szakasszisztens
Szonográfus szakasszisztens
Betegkísérõ
Mentõápoló

54 723 01 1000 00 00
54 723 02 1000 00 00
54 723 01 0001 54 04
54 723 01 0001 54 07
54 723 01 0001 54 10
54 723 01 0001 54 03

54 723 01 0001 54 12
52 725 02 0100 33 02
52 725 02 0010 52 02
52 725 02 0001 54 02
52 720 01 0010 52 02
52 720 01 0010 52 03
52 720 01 0001 54 05
52 725 01 0001 54 08
52 725 04 1000 00 00
52 725 04 0001 54 01
52 725 04 0001 54 02
52 725 04 0001 54 03
52 725 04 0001 54 04
52 725 04 0001 54 05
52 723 01 0100 33 01
52 723 01 0000 00 00

Észak-ma gyar or szá gi

15 EFEB Fel nõtt ok ta tá si Köz pont Kft.
1114 Bu da pest, Vil lá nyi u. 5–7.

Gyógy masszõr
Sport masszõr

52 726 01 0010 52 01
52 726 01 0010 52 02

Kö zép-ma gyar or szá gi

16 Pé csi Tu do mány Egye tem Szo ci á lis és 
Egész ség ügyi Szak kép zõ Is ko la
7621 Pécs, Má ria u. 5–7.

Ál ta lá nos asszisz tens
Ápo lá si asszisz tens
Ápo ló
Au dio ló gi ai szak asszisz tens
Be teg kí sé rõ
Cse cse mõ- és gyer mek ápo ló
EEG szak asszisz tens
Egész ség ügyi la bo ráns
Fer tõt le ní tõ ste ri le zõ
Fi zi o te rá pi ás szak asszisz tens
Fo gá sza ti asszisz tens
Fog lal ko zás egész ség ügyi szak ápo ló
Gyó gyá sza ti se géd esz köz-for gal ma zó
Gyógy masszõr
Gyógy szer ki adó szak asszisz tens
Gyógy szer tá ri asszisz tens
Hal lás akusz ti kus szak asszisz tens
In ter ven ci ós szak asszisz tens
Kli ni kai fo gá sza ti hi gi é ni kus
Men tõ ápo ló
Mû tõs se géd
Mû tõ tech ni kus
Or vo si la bo ra tó ri u mi tech ni kai
asszisz tens
Ra dio grá fus
Rehabilitációs tevékenység terapeuta
Sugárterápiás szakasszisztens
Sürgõsségi szakápoló
Szemészeti szakasszisztens

52 720 01 0010 52 01
33 723 01 1000 00 00
54 723 01 1000 00 00
52 720 01 0001 54 01
52 725 02 0100 33 01
54 723 02 1000 00 00
52 720 01 0001 54 02
54 725 03 0100 31 01
31 853 02 0010 31 03
52 720 01 0001 54 04
52 720 01 0010 52 02
54 723 01 0001 54 04
54 789 01 0000 00 00
52 726 01 0010 52 01
52 720 01 0001 54 05
52 720 01 0010 52 03
52 720 01 0001 54 06
52 725 04 0001 54 02
52 720 01 0001 54 08
52 723 01 0000 00 00
52 725 02 0100 33 02
52 725 02 0010 52 02
54 725 03 1000 00 00

52 725 04 1000 00 00
54 726 01 1000 00 00
52 725 04 0001 52 04
54 723 01 0001 54 12
52 720 01 0001 54 09

Dél-du nán tú li
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Sor-
szám

In téz mény meg ne ve zé se és címe Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak ké pe sí tés

OKJ szá ma
Ré gió

17 OKTÁV To vább kép zõ Köz pont
2500 Esz ter gom,
Wes se lé nyi utca 35–39.

Be teg kí sé rõ
Fi zi o te rá pi ás szak asszisz tens
Egész ség ügyi me ne dzser
Gyógy masszõr
Sport masszõr
Gipsz mes ter
Mûtõtechnikus

52 725 02 0100 33 01
52 720 01 0001 54 04
54 345 01 0000 00 00
52 726 01 0010 52 01
52 726 01 0010 52 02
52 725 02 0100 33 01
52 725 02 0010 52 02

Kö zép-ma gyar or szá gi

2. melléklet a 23/2009. (VII. 17.) EüM rendelethez

Ré gió neve Ré gi ó ba tar to zó me gyék

Nyu gat-du nán tú li ré gió Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas me gye, Zala me gye

Kö zép-du nán tú li ré gió Veszp rém me gye, Fej ér me gye, Ko má rom-Esz ter gom megye

Dél-du nán tú li ré gió Ba ra nya me gye, So mogy me gye, Tol na me gye

Kö zép-ma gyar or szá gi ré gió Bu da pest, Pest me gye

Észak-ma gyar or szá gi ré gió He ves me gye, Nóg rád me gye, Bor sod-Aba új-Zemp lén megye

Észak-al föl di ré gió Jász-Nagy kun-Szol nok me gye, Haj dú-Bi har me gye, Sza bolcs-Szat már-Be reg megye

Dél-al föl di ré gió Bács-Kis kun me gye, Bé kés me gye, Csong rád me gye
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

86/2009. (VII. 17.) FVM
rendelete

a szõlõtermelési potenciálról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dés a) és b) pont já ban, a szõ lõ ter mesz -
tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004. évi XVIII. tör -
vény 57.  § (1) be kez dés d) pont já ban, va la mint az egyes
ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2009. évi
XXVIII. tör vény 17.  § (3) 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
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Fogalommeghatározások

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) átadó: a szõ lõ ül tet vény en ge dé lye zett ki vá gá sá val

ke let ke zett új ra te le pí té si jo gát – amely a me zõ gaz da sá gi,
ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény (a továb biak ban: el já -
rá si tör vény) sze rint me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog -
nak mi nõ sül – át ru há zó ter mé sze tes vagy jogi sze mély,
 továbbá jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet,

b) átve võ: az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély vagy
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki re az
 átadó az új ra te le pí té si jo gát át ru ház za,

c) mû velet: te le pí tés, pót lás, faj ta vál tás, ki vá gás,
d) enge dé lyes: ér vé nyes te le pí té si vagy ki vá gá si en ge -

déllyel ren del ke zõ ügy fél,
e) fi atal me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az Eu ró pai Me zõ gaz -

da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg -
valósuló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let 3.  §
30. pont ja sze rin ti ter me lõ, aki szõ lõ ter mesz tés sel,  illetve
bo rá szat tal kap cso la tos vég zett ség gel ren del ke zik.

Nyilvántartások és jelentések

2.  §

(1) A bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl  szóló 479/2008/EK
ta ná csi ren de let nek a tá mo ga tá si prog ra mok, a har ma dik
or szá gok kal foly ta tott ke res ke de lem, a ter me lé si po ten ci ál

és bor ága zat el len õr zé se te kin te té ben tör té nõ végrehaj -
tására vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
 szóló, 2008. jú ni us 27-i 555/2008/EK bi zott sá gi ren de let
(a továb biak ban: bi zott sá gi ren de let) 74. cik ké ben meg ha -
tá ro zott szõ lõ ter me lé si po ten ci ál ról  szóló jegy zék el ké szí -
té se a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb -
biak ban: MVH) fel ada ta. A jegy zék el ké szí té sé hez
a Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa (a továb biak ban: HNT)
a bi zott sá gi ren de let XIII. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
táb lá za tok hasz ná la tá val ada tot szol gál tat az MVH ré szé re
min den év de cem ber 30-ig az adott év jú li us 31-i ál la pot -
nak meg fele lõen.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ada tok alap ján az MVH
a szõ lõ ter me lé si po ten ci ál ról  szóló jegy zé ket a bor pi a ci
évet kö ve tõ ja nu ár 30-ig meg kül di az ag rár po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter nek (a továb biak ban: mi nisz ter), aki azt min -
den év már ci us 1-jé ig el jut tat ja az Eu ró pai Bi zott ság hoz.

3.  §

(1) A hegy bí ró min den tu do má sá ra ju tott, en ge dély
 nélküli te le pí tést,  illetve ki vá gást nyolc mun ka na pon be -
lül be je len ti a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
(a továb biak ban: MgSzH) Köz pont ré szé re. Az MgSzH
 kivágás ese tén hu szon két mun ka na pon be lül, te le pí tés
(ide ért ve a pót lást és a faj ta vál tást is) ese tén a ve ge tá ci ós
idõ szak ban hely szí ni el len õr zést vé gez, és a jegy zõ könyv
egy pél dá nyát tíz mun ka na pon be lül meg kül di az MVH
 Piaci Tá mo ga tá sok és Kül ke res ke del mi In téz ke dé sek
Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: MVH PKI) ré szé re.

(2) Az MgSzH adat szol gál ta tá sa alap ján az MVH PKI
nyil ván tar tást ve zet az adott bor pi a ci év ben en ge dély nél -
kül te le pí tett és ki vá gott ül tet vé nyek rõl, és az er rõl ké szí -
tett je len tést a bor pi a ci évet kö ve tõ ja nu ár 30-ig meg kül di
a mi nisz ter ré szé re a bi zott sá gi ren de let XIII. mellékle -
tében fog lalt táb lá za tok sze rint.

(3) A mi nisz ter min den év már ci us 1-jé ig meg kül di az
Eu ró pai Bi zott ság ré szé re a szõ lõ ter me lé si po ten ci ál ról
 szóló jegy zé ket, va la mint az en ge dély nél kül te le pí tett
 ültetvényekrõl  szóló tá jé koz ta tást.

Ültetvénytelepítés és -kivágás

4.  §

(1) A te le pí té si,  illetve ki vá gá si en ge dély irán ti ké rel met 
(a továb biak ban: ké re lem) a te le pí tés,  illetve a ki vá gás ter -
ve zett meg kez dé se elõtt leg alább ket tõ hó nap pal, hely raj zi 
szá mon ként kü lön, a ké re lem ben meg je lölt te rü let fek vé se
sze rint  ille té kes hegy bí ró hoz kell be nyúj ta ni.
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(2) En ge délyt az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély
vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet kap -
hat, aki (amely):

a) az el já rá si tör vény 28.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt
 regisztrációs kö te le zett sé gé nek ele get tett, és

b) a ké re lem ben fel tün te tett in gat lan tu laj do no sa vagy
az in gat lant ér vé nyes jog cím alap ján hasz nál ja.

(3) A ké rel met az erre a cél ra rend sze re sí tett nyomtat -
ványon kell be nyúj ta ni, ame lyet az MVH köz le mé nyé ben
tesz köz zé. A nyom tat vány tar tal mi ele mei leg alább az
aláb bi ak:

a) ké rel me zõ re giszt rá ci ós szá ma;
b) ké rel me zõ neve, címe;
c) a mû ve let tel érin tett te rü let ada tai (hely ség név, hely -

raj zi szám, te rü let nagy ság);
d) az ül tet vény ada tai (faj ta meg ne ve zés, mû ve lés mód,

te rü let nagy ság).

(4) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) a ké re lem ben meg je lölt te rü let re vo nat ko zó, har -

minc nap nál nem ré geb bi tu laj do ni lap-má so la tot vagy a
tu laj do ni lap-má so lat ról ké szí tett fény má so la tot;

b) osz tat lan kö zös tu laj don ban lévõ in gat lan ese tén va -
la mennyi tu laj do nos társ,  illetve a sa ját vagy kö zös tu laj -
don ban lévõ, de öz ve gyi vagy ha szon él ve ze ti jog gal ter -
helt in gat lan ese tén a ha szon él ve zõ,  illetve az öz ve gyi jog -
gal ren del ke zõ sze mély – az 1. szá mú mel lék let sze rin ti –
nyi lat ko za tát, ere de ti pél dány ban, arra vo nat ko zó an, hogy
a ké rel me zett mû ve let vég re haj tá sá hoz hoz zá já rul;

c) hasz ná la tot biz to sí tó jog vi szony ese té ben az erre
 vonatkozó szer zõ dés má so la tát, va la mint a hasz ná lat ba
adó nyi lat ko za tát ere de ti pél dány ban, arra vo nat ko zó an,
hogy a ké rel me zett mû ve let vég re haj tá sá hoz hoz zá já rul;

d) te le pí tés ese tén a ké rel me zõ bir to ká ban lévõ, a te le -
pí té si en ge dély hez fel hasz nál ni kí vánt új ra te le pí té si jog
ada ta it (ki vá gott ül tet vény ada tai – hely ség név, hely raj zi
szám, ül tet vény nagy sá ga –, ki vá gá si en ge dély szá ma, és
a ki vá gás ide je) tar tal ma zó nyi lat ko za tát az erre a cél ra
rend sze re sí tett, az MVH ál tal a (3) be kez dés sze rin ti köz -
le mény ben köz zé tett nyom tat vá nyon;

e) ki vá gás, va la mint pót lás, vagy faj ta vál tás ese tén
a Hegy köz sé gi In for ma ti kai Rend szer bõl (HEGYIR)
nyom ta tott szõ lõ ül tet vény ka tasz te ri ki vo na tot;

f) gyö kér ne mes (sa ját gyö ke rû) sza po rí tó anyag fel -
hasz ná lá sa ese tén az MgSzH  ille té kes te rü le ti szer ve ál tal
ki adott ta laj ta ni iga zo lást a ta laj fi lo xé ra el len ál ló sá gá ról;

g) te le pí té si, pót lá si, faj ta vál tá si en ge dély irán ti ké re -
lem hez a kü lön jog sza bály ban elõ írt – öt év nél nem ré -
gebbi – ül tet vény te le pí tést meg ala po zó ta laj vé del mi terv
má so la tát;

h) törzs ül tet vény te le pí té se ese tén a kü lön jog sza bály -
ban elõ írt, az MgSzH Köz pont ja ál tal ki adott elõ ze tes
 engedély má so la tát;

i) kí sér le ti ül tet vény te le pí tés ese tén az MgSzH Köz -
pont ál tal ki adott hoz zá já ru ló nyi lat ko zat má so la tát.

(5) A ké rel met a hegy bí ró meg vizs gál ja és vé le mé nye zi
az aláb bi szem pon tok alap ján:

a) a te le pí tés meg fe lel-e a hegy köz sé gi rend tar tás nak;
b) a be te le pí te ni kí vánt össze füg gõ te rü let ha tá rá tól

meg ha tá ro zott ül te té si tá vol ság el éri-e leg alább a sor tá vol -
ság fe lét.

(6) A ké rel met a kéz hez vé tel tõl szá mí tott nyolc mun ka -
na pon be lül a hegy bí ró a vé le mé nyé vel együtt to váb bít ja
az MVH PKI ré szé re.

(7) Alany ül tet vény te le pí té se, va la mint pót lás vagy faj -
ta vál tás ese tén a te le pí tés re vo nat ko zó ren del ke zé se ket
kell meg fele lõen al kal maz ni az zal az el té rés sel, hogy
a (4) be kez dés d) pont já ban elõ ír ta kat nem kell alkal -
mazni.

5.  §

(1) A jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fe le lõ ké rel met az
MVH PKI ha tá ro za tá val en ge dé lye zi.

(2) Az en ge dély leg fel jebb há rom évig ér vé nyes, az
 érvényességi idõt az en ge dé lyen fel kell tün tet ni.

(3) Ha az MVH az en ge dé lye zé si el já rás sal össze füg gõ
hely szí ni el len õr zés alap ján meg ál la pít ja, hogy a mû ve le -
tet az en ge dély ki adá sát meg elõ zõ en már meg kezd ték, de
egyéb te kin tet ben a be nyúj tott ké re lem és az el vég zett
 mûvelet a jog sza bá lyok ban elõ írt kö ve tel mé nyek nek meg -
fe lel, úgy az en ge dély ki adá sa mel lett a ké rel me zõt a szõ -
lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004. évi
XVIII. tör vény (a továb biak ban: Btv.) 43/C.  §-a sze rin ti
mu lasz tá si bír ság meg fi ze té sé re kö te le zi.

(4) El kell uta sí ta ni a ké rel met, ha a ter ve zett mû ve let
nem fe lel meg az  ille té kes hegy köz ség rend tar tá sá ban elõ -
ír tak nak.

(5) Az ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõtt, in do kolt eset ben,
az en ge dé lyes kér he ti az en ge dély vissza vo ná sát. Az en ge -
dély alap já ul szol gá ló új ra te le pí té si jog az en ge dély
vissza vo ná sát köve tõen át ru ház ha tó vagy új en ge dély
alap ját ké pez he ti.

6.  §

(1) Az en ge dé lyes az el vég zett mû ve le tet an nak be fe je -
zé sé tõl szá mí tott tíz mun ka na pon be lül kö te les be je len te ni
a Btv. 8.  § (1) be kez dé se sze rint a te rü let fek vé se sze rint
 ille té kes hegy bí ró nak, aki a be je len tést to váb bít ja az
MgSzH Köz pont nak. A be je len tés kéz hez vé te lét köve -
tõen, ki vá gás ese tén hu szon két mun ka na pon be lül, te le pí -
tés (ide ért ve a pót lást és a faj ta vál tást is) ese tén a vegetá -
ciós idõ szak ban az MgSzH nö vény ter mesz té si ha tó sá gi
jog kör ben el len õr zi, hogy a mû ve let meg fe lel-e az en ge -
dély ben fog lal tak nak, majd az el len õr zés rõl  szóló jegy zõ -
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köny vet nyolc mun ka na pon be lül meg kül di a hegy bí ró és
az MVH PKI ré szé re.

(2) Ha az MgSzH az el len õr zé se so rán meg ál la pít ja,
hogy a szõ lõ ül tet vényt a te le pí té si en ge dély ben fog lal tak -
tól el té rõ en te le pí tet ték, az MVH PKI egy ide jû tá jé koz ta -
tá sa mel lett fel szó lít ja a te le pí tõt, hogy kez de mé nyez ze
– a Btv. 43/B.  § (1) be kez dé se sze rint – a te le pí té si en ge -
dély mó do sí tá sát.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben az MVH PKI a te le -
pí tõt – a Btv. 43/C.  §-a sze rint – mu lasz tá si bír ság meg fi ze -
té sé re kö te le zi, és a te le pí té si en ge dély mó do sí tá sa irán ti
ké rel met jó vá hagy ja, ha az ül tet vény fenn ma ra dá sá nak
a kü lön jog sza bá lyok alap ján nincs aka dá lya. Ha a te le pí -
té si en ge dély mó do sí tá sá ra nincs le he tõ ség, úgy a Btv.
43/B.  § (2) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(4) Amennyi ben az en ge dé lyes a be je len té si kö te le zett -
sé gét el mu laszt ja, a hegy bí ró a Btv. 51/A.  §-a alap ján
 mulasztási bír sá got szab ki.

Újratelepítési jogok

7.  §

(1) Új ra te le pí té si jog az áru ter mõ bor szõ lõ ül tet vény
 engedélyezett ki vá gá sá val ke let ke zik. Az új ra te le pí té si
jog a ki vá gott ül tet vénnyel meg egye zõ nagy sá gú te rü let re
vo nat ko zik.

(2) Az új ra te le pí té si jog jo go sult ja az a ter mé sze tes sze -
mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ szer ve zet is, aki (amely) a 4.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lalt fel té te lek nek meg fe lel, és e ren de let ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en a jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fele lõen szer -
zett új ra te le pí té si jo got, to váb bá aki re az új ra te le pí té si
 jogot a jo go sult át ru ház ta.

(3) A jo go sult az új ra te le pí té si jo gát Ma gyar or szá gon
bár hol, a hasz ná la tá ban vagy tu laj do ná ban lévõ szõ lõ ül tet -
vény te le pí té sé re al kal mas föld rész le ten fel hasz nál hat ja
an nak ér vé nyes sé gi ide jén be lül, vagy más ra át ru ház hat ja.

(4) A bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl  szóló 1999. má jus
17-i 1493/1999/EK ta ná csi ren de let 2. cikk (1) bekezdé -
sében,  illetve a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az
1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és
a 3/2008/EK ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint a
2392/86/EGK és az 1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl  szóló 479/2008/EK (2008. áp ri lis 29.) ta ná csi 
ren de let (a továb biak ban: ta ná csi ren de let) 92. cik ké nek
(5) be kez dés b) pont ja sze rint a 2008. au gusz tus 1. után
 átruházott új ra te le pí té si jo got a jo go sult ki zá ró lag ol ta lom
alatt álló ere det meg je lö lés sel vagy ol ta lom alatt álló föld -
raj zi jel zés sel elõ ál lí tott bor elõ ál lí tá sá ra al kal mas szõ lõ ül -
tet vény lé te sí té sé re vagy olt vány is ko la mû ve lé sé re hasz -
nál hat ja fel. A jo go sult a vá sá rolt új ra te le pí té si jo gát
 tovább nem ru ház hat ja át.

(5) Az új ra te le pí té si jog:
a) 1996. má jus 1. és 2004. áp ri lis 30. kö zött en ge -

déllyel vég zett ül tet vény ki vá gás alap ján ke let ke zett jog
2010. jú li us 31-ig;

b) 2004. má jus 1. és 2008. jú li us 31. kö zött en ge déllyel
vég zett ül tet vény ki vá gás alap ján ke let ke zett jog a ki vá gást 
kö ve tõ nyol ca dik bor pi a ci év vé gé ig;

c) 2008. au gusz tus 1. után en ge déllyel vég zett ül tet -
vény ki vá gás alap ján ke let ke zett jog 2015. de cem ber 31-ig
ér vé nyes, és hasz nál ha tó fel.

(6) A fel nem hasz nált új ra te le pí té si jo gok – érvényes -
ségi ide jük le jár tá val – ha tá ro zat ho za tal nél kül, az MVH
ál tal ve ze tett te le pí té si jog tar ta lék ba ke rül nek.

8.  §

(1) Az en ge déllyel tör tént ki vá gást köve tõen az MVH,
az MgSzH Köz pont ál tal fel vett el len õr zé si jegy zõ könyv
alap ján az új ra te le pí té si jo got nyil ván tar tás ba ve szi,
amely rõl ha tá ro zat ban ér te sí ti az en ge dé lyest. Az új ra te le -
pí té si jo got a jog ke let ke zé sé tõl an nak fel hasz ná lá sá ig,
 ennek hi á nyá ban 2015. de cem ber 31-ig az MVH a jog
 tulajdonosának tu laj do na ként tart ja nyil ván fi gye lem mel
a 7.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak ra.

(2) Az en ge déllyel tör tént te le pí tést köve tõen az MVH,
az MgSzH Köz pont ál tal fel vett el len õr zé si jegy zõ könyv
alap ján az új ra te le pí té si jog fel hasz ná lá sát a nyilvántar -
tásában rög zí ti, és a tör lés rõl az ügy fe let ha tá ro zat ban ér -
tesíti.

(3) Az ügy fél ké rel mé re az MVH hu szon két mun ka na -
pon be lül az új ra te le pí té si jog nyil ván tar tás alap ján ható -
sági bi zo nyít ványt ál lít ki.

9.  §

(1) Az új ra te le pí té si jog át ru há zá sa ese tén az át adó és az
át ve võ kö zö sen kö te le sek ké rel mez ni az át ru ház ni kí vánt
új ra te le pí té si jog át ve ze té sét a nyil ván tar tás ban.

(2) A kö zös ké rel met az erre a cél ra rend sze re sí tett, az
MVH köz le mé nyé ben köz zé tett nyom tat vá nyon kell be -
nyúj ta ni, mely nek tar tal maz nia kell az át adó bir to ká ban
lévõ, át ru ház ni kí vánt új ra te le pí té si jog ra vo nat ko zó aláb -
bi ada to kat:

a) ki vá gott ül tet vény ada tai (hely ség név, hely raj zi
szám, ül tet vény nagy sá ga négy zet mé ter ben ki fe jez ve),

b) ki vá gá si en ge dély szá ma,
c) ki vá gás ide je.

(3) A ké re lem csak ab ban az eset ben hagy ha tó jóvá, ha
az át adó és az át ve võ is ele get tett az el já rá si tör vény 28. §
(1) be kez dé sé ben elõ írt re giszt rá ci ós kö te le zett sé gé nek.

(4) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) az új ra te le pí té si jog át ru há zá sá ról  szóló ere de ti szer -

zõ dést, ame lyet tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba vagy
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köz ok irat ba kell fog lal ni. A szer zõ dés nek tar tal maz nia
kell leg alább az át adó és az át ve võ ne vét, cí mét, az új ra te -
le pí té si jog ada ta it (ki vá gott ül tet vény ada tai – hely ség név, 
hely raj zi szám, ül tet vény nagy sá ga négy zet mé ter ben ki fe -
jez ve –, ki vá gá si en ge dély szá ma, és a ki vá gás ide je), va la -
mint az át adó és az át ve võ alá írá sát;

b) az át ve võ 1. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tát
a jog fel hasz ná lá sá ról.

(5) A ké re lem rõl az MVH PKI dönt.

10.  §

(1) Amennyi ben a te le pí té si en ge dély irán ti ké re lem ben
vagy az új ra te le pí té si jog át ru há zá sá ra vo nat ko zó kö zös
ké re lem ben a ren del ke zés re álló ada tok ból nem ál la pít ha tó 
meg,  illetve nem iga zol ha tó az új ra te le pí té si jog ra vo nat -
ko zó tu laj don jog (jo go sult ság) vagy az új ra te le pí té si jog
ada tai hi á nyo sak, nem iga zol ják a jog ke let ke zé sét, az
MVH hi ány pót lás ra szó lít ja fel a ké rel me zõt a hi ány zó
ada tok pót lá sa vagy pon to sí tá sa ér de ké ben.

(2) A hegy bí ró kö te les együtt mû köd ni az MVH-val,
a ké rel me zõ vel az új ra te le pí té si jog ra vo nat ko zó tu laj don -
jog,  illetve az új ra te le pí té si jog ke let ke zé sé nek iga zo lá sá -
hoz szük sé ges ada tok (1) be kez dés sze rin ti hi ány pót lá sa
so rán.

Értékesítés a telepítési jogtartalékból

11.  §

(1) A jog tar ta lék ré szét ké pe zõ új ra te le pí té si jo gok
 tekintetében a tu laj do no si jo go kat az MVH gya ko rol ja.

(2) A jog tar ta lék ba he lye zett, 1996. má jus 1. és 2004.
áp ri lis 30. kö zöt ti idõ szak ban ke let ke zett új ra te le pí té si
 jogok a ki vá gás bor pi a ci évét kö ve tõ ti zen har ma dik bor -
piaci év vé gé ig ítél he tõk oda az igény lõk ré szé re a jog tar -
ta lék ból, és hasz nál ha tók fel bor szõ lõ ül tet vény te le pí té sé -
re. Amely jo gok oda íté lé sé re és fel hasz ná lá sá ra nem ke rült 
sor, azo kat az új ra te le pí té si jo go kat az MVH a jog tar ta lék -
ból tör li.

(3) A 2004. má jus 1. és 2008. jú li us 31. kö zöt ti idõ szak -
ban ke let ke zett új ra te le pí té si jo gok azon bor pi a ci év tõl
szá mí tott ötö dik bor pi a ci év vé gé ig ítél he tõk oda a jog tar -
ta lék ból,  illetve hasz nál ha tók fel, amely nek so rán azt
a jog tar ta lék ba he lyez ték.

12.  §

(1) A jog tar ta lék ba he lye zett új ra te le pí té si jo gok ér té ke -
sí té sé re vo nat ko zó an az MVH köz le mény ben, a mi nisz ter
ál tal jó vá ha gyott ér té ke sí té si fel hí vást tesz köz zé az MVH
hi va ta los hon lap ján (www.mvh.gov.hu).

(2) Az ér té ke sí té si fel hí vás alap ján új ra te le pí té si jo got
vá sá rol hat az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, vagy
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki az új ra -
te le pí té si jog vá sár lá si ké rel mé vel – amely hez csa tol ta az
1. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tát a jog fel hasz ná lá -
sá ról – egy ide jû leg a 4.  § sze rin ti te le pí té si en ge dély irán ti
ké rel met nyújt be, és vál lal ja, hogy a vá sá rolt jo got a vá -
sár lás bor pi a ci évét kö ve tõ má so dik bor pi a ci év vé gé ig
 oltalom alatt álló ere det meg je lö lés sel vagy ol ta lom alatt
álló föld raj zi jel zés sel elõ ál lí tott bort adó ül tet vény te le pí -
té sé hez hasz nál ja fel.

(3) A te le pí tés meg hi ú su lá sa ese tén, a má so dik bor pi a ci
év vé gét köve tõen az új ra te le pí té si jog té rí tés men te sen
vissza ke rül a jog tar ta lék ba.

(4) A jog tar ta lék ból vá sá rolt új ra te le pí té si jog nem át ru -
ház ha tó.

(5) A ki adott új ra te le pí té si jo gért fi ze ten dõ el len ér ték
egy ség össze ge leg alább 20 000 fo rint hek tá ron ként, de
nem ha lad hat ja meg a 150 000 fo rin tot hek tá ron ként.

(6) A (2) be kez dés sze rin ti vá sár lá si ké re lem bí rá la ta
 során az el len ér ték össze ge meg ha tá ro zá sá nál, az el len ér -
té ket csök ken tõ té nye zõ ként az aláb bi a kat ve szi figye -
lembe az MVH:

a) a vá sár lá si ké re lem hez csa tolt hegy bí rói iga zo lás
alap ján a ké rel me zõ egy sé ges szer ke ze tû ül tet vény bõl
 kivágott szõ lõ ül tet vény he lyén te le pít újra,  illetve

b) I. ter mõ he lyi ka tasz te ri osz tály ba so rolt te rü let rõl
szár ma zó új ra te le pí té si jo got igé nyel a ké rel me zõ,  illetve

c) a be te le pí te ni kí vánt te rü let nagy sá ga meg ha lad ja
a más fél hek tárt.

(7) Amennyi ben a ké rel me zõ az aláb bi do ku men tu mok
egyi ké vel iga zol ja, hogy fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, és
a ké re lem hez mel lé ke li:

a) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg valósuló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let 28/A.  § (5) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat
 másolatát, vagy

b) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
a fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk szá má ra nyúj tan dó tá mo -
ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 67/2007. (VII. 26.)
FVM ren de let alap ján be nyúj tott ké re lem re ki adott tá mo -
ga tá si ha tá ro zat, vagy ki zá ró lag for rás hi ány  miatti el uta sí -
tás ról  szóló dön tés má so la tát,
a te le pí té si jog tar ta lék ból a te le pí té si jo got ré szé re az
MVH té rí tés men te sen nyújt ja.

13.  §

(1) Az új ra te le pí té si jog vá sár lá si ké rel met az MVH
 által köz le mény ben köz zé tett nyom tat vá nyon kell be nyúj -
ta ni.
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(2) Az MVH PKI az új ra te le pí té si jog vá sár lá si ké rel me -
ket be ér ke zé sük sor rend jé ben bí rál ja el.

(3) Hi á nyo san be nyúj tott ké re lem ese té ben az MVH
a ké rel me zõt egy al ka lom mal meg fe le lõ ha tár idõ ki tû zé sé -
vel hi ány pót lás ra szó lít ja fel.

(4) A hi ány pót lás nak a fel szó lí tó vég zés ben meg ha tá ro -
zott mó don és ha tár idõ ben kell ele get ten ni. Hi ány pó tolt
ké rel mek ese té ben az el bí rá lás sor rend jét a ma ra dék ta lan
hi ány pót lás be ér ke zé sé nek idõ pont ja ha tá roz za meg.

(5) A ké rel met az ér té ke sí té si fel hí vást tar tal ma zó köz -
le mény ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül kell be nyúj ta ni.

(6) Az MVH PKI az új ra te le pí té si jog vá sár lá si ké rel met 
ab ban az eset ben hagy ja jóvá, amennyi ben a te le pí té si
 engedély irán ti ké re lem a jog sza bá lyi elõ írásoknak meg -
felel, az zal, hogy a 4.  § (4) be kez dés d) pont já ban elõ ír ta -
kat nem kell al kal maz ni.

(7) Az új ra te le pí té si jog vá sár lá si ké re lem alap ján
 hozott ha tá ro za tá ban az MVH PKI nyolc mun ka na pos tel -
je sí té si ha tár idõ tû zé sé vel fel szó lít ja a ké rel me zõt az új ra -
te le pí té si jog el len ér té ké nek a 12.  § (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott köz le mény ben köz zé tett bank szám lá ra tör té nõ
meg fi ze té sé re. Az el len ér ték meg fi ze té sét köve tõen az
MVH PKI a ké rel me zõ ré szé re az új ra te le pí té si jo got nyil -
ván tar tá sá ban át ve ze ti, ez zel egy ide jû leg a te le pí té si en ge -
dély irán ti ké rel met jó vá hagy ja.

(8) Amennyi ben a ké rel me zõ fi ze té si kö te le zett sé gé nek
ha tár idõ ben nem tesz ele get, úgy az MVH PKI az új ra te le -
pí té si jog vá sár lá sa irán ti ké rel met el uta sít ja.

Telepítési jog nélkül végzett telepítés

14.  §

(1) A ta ná csi ren de let 90. cik ké ben meg ha tá ro zott te le -
pí té si ti la lom meg sze gé sé vel, 2004. áp ri lis 30-a után te le -
pí tett szõ lõ ül tet vényt ki kell vág ni,  illetve az ül tet vé nyen
ke let ke zett ter mést le pár lás cél já ra kell le ad ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti, te le pí té si jog nél kül te le pí -
tett ül tet vé nyek ter mé se ki zá ró lag olyan al ko hol ké szí té se
cél já ra ad ha tó le, amely nek al ko hol tar tal ma a 80 tér fo gat -
szá za lé kot meg ha lad ja.

(3) Amennyi ben az MVH tu do má sá ra jut, hogy az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott te le pí tést haj tot tak vég re,
az MVH PKI ha tár idõ tû zé sé vel fel szó lít ja a te le pí té si jog
nél kül te le pí tett ül tet vény hasz ná ló ját (a továb biak ban:
hasz ná ló) a szõ lõ ül tet vény ki vá gá sá ra. Ha a hasz ná ló a ki -
vá gá si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tesz ele get, úgy
az MVH PKI a Btv. 43/D.  §-a sze rin ti bír ság meg fi ze té sé re 
kö te le zi.

(4) A hasz ná ló az ül tet vény szõ lõ ter mé sé nek le pár lá sá -
ról  szóló szer zõ dést a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott,
 kivágás el ren de lé sé rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -

sé tõl szá mí tott hu szon két mun ka na pon be lül kö te les a
 szõlõfeldolgozás és a bor ké szí tés so rán ke let ke zõ mel lék -
ter mé kek ki vo ná sá ra vo nat ko zó kö te le zett ség rõl  szóló
123/2008. (IX. 16.) FVM ren de let alap ján jó vá ha gyott
 lepárló üzem mel meg köt ni, és az ere de ti szer zõ dést a meg -
kö tés tõl szá mí tott tíz mun ka na pon be lül az MVH PKI
 részére meg kül de ni.

(5) A szer zõ dés hez csa tol ni kell a te le pí té si jog nél kül
te le pí tett ül tet vény te rü le té re vo nat ko zó an a hegy bí ró ál tal 
ki adott ha tó sá gi bi zo nyít ványt, amely tar tal maz za a ter -
més át la got, va la mint az át la gos bor ki ho za talt. A hasz ná ló -
nak leg alább a ha tó sá gi bi zo nyít vá nyon sze rep lõ mennyi -
ség te kin te té ben kell a (4) be kez dés sze rin ti szer zõ dést
meg köt nie.

(6) A le pár lás ról  szóló szer zõ dés be nyúj tá sá nak mód já -
ra vo nat ko zó an az MVH köz le ményt ad ki.

(7) A te le pí té si jog nél kül te le pí tett ül tet vény szõ lõ ter -
mé sé nek le pár lás ra tör té nõ le adá sá ról  szóló bi zony la to kat
(szál lí tó le vél és fel vá sár lá si jegy) a hasz ná ló a ki ál lí tás
nap já tól szá mí tott öt mun ka na pon be lül, de leg ké sõbb a
 kiállítás évé ben ok tó ber 30-áig kö te les az MVH PKI ré szé -
re be nyúj ta ni.

(8) Amennyi ben a hasz ná ló az ül tet vény szõ lõ ter mé sé -
nek le pár lá sá ról  szóló szer zõ dést vagy az ül tet vény szõ lõ -
ter mé se tel jes mennyi sé gé nek le pár lás ra tör té nõ le adá sá ról 
 szóló bi zony la tot az MVH PKI ré szé re ha tár idõ re nem
nyújt ja be, az MVH az el já rá si tör vény 71.  §-a sze rin ti mu -
lasz tá si bír sá got szab ki,  illetve a hasz ná lót a kötelezett -
sége tel je sí té sé ig ki kell zár ni a ta ná csi ren de let 9–15.,
 illetve 17–19. cik kei sze rint nyúj tott tá mo ga tá sok ból.
A mu lasz tá si bír ság ki sza bá sa kor figye lembe kell ven ni
a mu lasz tás gya ko ri sá gát, és az ül tet vény nagy sá gát.

(9) A le pár ló üzem a be szál lí tott ter més le pár lá sát kö -
vetõ má so dik hó nap vé gé ig kö te les az MVH PKI ré szé re
az aláb bi do ku men tu mo kat be nyúj ta ni:

a) a szer zõ dés be fog lalt ter més át vé te li bi zony la ta i nak
má so la tát,

b) a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII.
tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló
8/2004. (III. 10.) PM ren de let [a továb biak ban: 8/2004.
(III. 10.) PM ren de let] 33. szá mú mel lék le te sze rin ti ter me -
lé si nap ló má so la tát té te len ként,

c) a 8/2004. (III. 10.) PM ren de let 28. szá mú mel lék le te 
sze rin ti, a vám ha tó ság ál tal el len jegy zett ter mék mér leg
nyil ván tar tá sok má so la ta it azok ra a hó na pok ra, ame lyek -
ben az adott ter mék le pár lás ra ke rült,

d) az elõ ál lí tott al ko hol ra vo nat ko zó, az MgSzH Bor -
mi nõ sí té si Igaz ga tó sá ga ál tal ki ál lí tott mi nõ sí té si bi zony -
la tot té te len ként.

(10) Amennyi ben a le pár ló üzem a – a le pár lás ról  szóló
szer zõ dés alap ján – be szál lí tott ter més nek a le pár lá sát iga -
zo ló, elõ zõ pont ban meg ha tá ro zott do ku men tu ma it ha tár -
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idõ re nem nyújt ja be, az MVH az el já rá si tör vény 71.  §-a
sze rin ti mu lasz tá si bír sá got szab ki.

(11) A le pár lás sal kap cso lat ban fel me rült összes költ ség 
a hasz ná lót ter he li.

Átmeneti rendelkezések

15.  §

(1) Az ül tet vény ka tasz ter ré sze ként, a hegy bí rók ál tal
ve ze tett új ra te le pí té si jo gok ra vo nat ko zó nyil ván tar tást
a hegy bí rók 2009. jú li us 21-ével le zár ják.

(2) Az új ra te le pí té si jo gok ra vo nat ko zó nyil ván tar tás -
ban sze rep lõ, fe lül vizs gált, el len õr zött ada to kat a hegy bí ró 
a 2. szá mú mel lék let sze rin ti tar ta lom mal és for má tum ban
pa pír ala pon és elekt ro ni kus adat hor do zón át ad ja az MVH
ré szé re leg ké sõbb 2009. jú li us 24-ig. Az új ra te le pí té si
 jogokra vo nat ko zó ada tok át adá sá ról és át vé te lé rõl jegy zé -
ket kell ké szí te ni, ame lyet a hegy bí ró és az MVH egy ide jû
alá írá suk kal lát ják el.

(3) A nyil ván tar tás le zá rá sát köve tõen a hegy bí ró új ra -
te le pí té si jo got a nyil ván tar tás ban nem ve zet het át, jo got
nem iga zol hat, nem tö röl het, va la mint nem ve het nyil ván -
tar tás ba, az erre irá nyu ló ké rel me ket, be je len té se ket az
MVH PKI ré szé re – a ké rel me zõ egy ide jû tá jé koz ta tá sa
mel lett – to váb bít ja.

(4) Az át adás ra ke rü lõ ada to kat a hegy bí ró az aláb bi
bon tás ban ké szí ti el:

a) az új ra te le pí té si jog tu laj do no sá nak tu laj do ná ban
lévõ, még fel nem hasz nált jo gok;

b) az új ra te le pí té si jog tu laj do no sá nak tu laj do ná ban
lévõ, te le pí té si en ge dély irán ti ké re lem hez – ahol a te le pí -
tés még nem  valósult meg – le kö tött (igény be vett) jo gok.

16.  §

A hegy bí ró az új ra te le pí té si jo gok nyil ván tar tá sá val
kap cso la tos min den ada tot kö te les 2015. de cem ber 31-ig
meg õriz ni.

Záró rendelkezések

17.  §

Az 1996. má jus 1. és 2004. áp ri lis 30. kö zött en ge -
déllyel ki vá gott ül tet vé nyek után, a ki vá gá si en ge déllyel
ren del ke zõ a ki vá gás té nyé nek iga zo lá sát köve tõen, va la -
mint az új ra te le pí té si jog át ru há zá sa ese tén az át ve võ az
 újratelepítési jo got 2010. jú li us 31-ig hasz nál hat ja fel.

18.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) Az 1–14.  §, va la mint a 17.  § 2009. au gusz tus 1-jén
lép ha tály ba.

(3) A szõ lõ ter me lé si po ten ci ál ról  szóló 162/2008.
(XII. 18.) FVM ren de let 2009. au gusz tus 1-jén ha tá lyát
vesz ti.

19.  §

E ren de let
a) a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az 1493/1999/EK,

az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren -
de let mó do sí tá sá ról, va la mint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló,
2008. áp ri lis 29-ei 479/2008/EK ta ná csi ren de let V. cí mé -
nek, va la mint

b) a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl  szóló 479/2008/EK
ta ná csi ren de let nek a tá mo ga tá si prog ra mok, a har ma dik
or szá gok kal foly ta tott ke res ke de lem, a ter me lé si po ten ci ál
és bor ága zat el len õr zé se te kin te té ben tör té nõ vég re haj tá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló
555/2008/EK (2008. jú ni us 27.) bi zott sá gi ren de let IV. cí -
mé nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket álla -
pítja 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 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelethez

A.

Hoz zá já ru ló nyi lat ko zat szõ lõ ül tet vény te le pí té sé hez, pót lá sá hoz, faj ta vál tá sá hoz [tu laj do nos társ(ak), hasz ná lat ba
adó, ha szon él ve ze ti és öz ve gyi jog gal ren del ke zõ ré szé re]

Alul írott ............................................ (szü le té si név: ........................, szü le té si hely: ............................, szü le té si
idõ: ............................., any ja neve: ..............................................) .................... szám alat ti la kos hoz zá já ru lok ah hoz,
hogy ................................. (név, cím) (MVH re giszt rá ci ós szám: ......................) – aki a föld te rü let hasz ná ló ja –
a ....................................... hely ség .................... hely raj zi szá mú te rü le ten te le pí tést, pót lást, faj ta vál tást hajt son vég re.

Eh hez kap cso ló dó an hoz zá já ru lok sze mé lyes ada ta im ke ze lé sé hez.

Hely ség, dá tum ..........................................

.....................................
alá írás

B.

Hoz zá já ru ló nyi lat ko zat szõ lõ ül tet vény ki vá gá sá hoz [tu laj do nos társ(ak), hasz ná lat ba adó, ha szon él ve ze ti és öz ve gyi
jog gal ren del ke zõ ré szé re]

Alul írott ............................................ (szü le té si név: ........................, szü le té si hely: ............................, szü le té si
idõ: ............................., any ja neve: ..............................................) .................... szám alat ti la kos hoz zá já ru lok ah hoz,
hogy ................................. (név, cím) (MVH re giszt rá ci ós szám: ......................) – aki a föld te rü let hasz ná ló ja –
a ....................................... hely ség .................... hely raj zi szá mú te rü le ten ki vá gást hajt son vég re.

Eh hez kap cso ló dó an hoz zá já ru lok sze mé lyes ada ta im ke ze lé sé hez.

Hely ség, dá tum ..........................................

.....................................
alá írás

C.

Át ve võ nyi lat ko za ta az új ra te le pí té si jog fel hasz ná lá sá ra

Alul írott ............................................ (szü le té si név: ........................, szü le té si hely: ............................, szü le té si
idõ: ......................................., any ja neve: ................................................., MVH re giszt rá ci ós szám: ......................)
.................... szám alat ti la kos nyi lat ko zom, hogy a vá sá rolt, ké re lem ben meg je lölt ........... m2, azaz .................. négy -
zet mé ter új ra te le pí té si jo got ol ta lom alatt álló ere det meg je lö lés sel vagy ol ta lom alatt álló föld raj zi jel zés sel elõ ál lí tott
bor elõ ál lí tá sá ra / olt vány is ko la mû ve lé sé re hasz ná lom fel.

Hely ség, dá tum ..........................................

.....................................
alá írás
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2. számú melléklet a 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelethez

Az új ra te le pí té si jog tu laj do no sá nak tu laj do ná ban lévõ, még fel nem hasz nált jo gok:

Sor szám

Az új ra te le pí té si jog tu laj do no sá nak ada tai Ki vá gott ül tet vény ada tai (jog ke let ke zé se)

Név
Cím

Adó-
azo no sí tó jel Adó szám

MVH
re giszt rá ci ós

szá ma
Irá nyí tó szám Hely ség név

Hely raj zi szám Te rü let-
nagy ság

m2

Ter mõ he lyi
ka tasz te ri

osz tály

Ka tasz te ri
pont ér ték

Ki vá gás ide je
En ge dély

szá ma
Irá nyí tó szám Hely ség név Ut ca név Ház szám Fõ szám Al szám Év Hó nap

1.

2.

..

...

Te le pí té si en ge dély irán ti ké re lem hez le kö tött (igény be vett), de még fel nem hasz nált jo gok, ame lyek ese té ben a hegy bí ró nak a te le pí tés be fe je zé sé rõl nincs tu do -
má sa:

Sor szám

Az új ra te le pí té si jog tu laj do no sá nak ada tai Ki vá gott ül tet vény ada tai (jog ke let ke zé se) Te le pí té si en ge dély-ké re lem ben sze rep lõ te rü let ada tai

Név

Cím
Adó azo -
no sí tó jel

Adó szám

MVH
re giszt rá -

ci ós
szá ma

Irá nyí tó -
szám

Hely ség -
név

Hely raj zi szám
Te rü let -
nagy ság

m2

Ki vá gás ide je Ter mõ-
he lyi

ka tasz te ri 
osz tály

Ka tasz-
te ri

pont ér ték

En ge dély
szá ma

Irá nyí tó -
szám

Hely ség -
név

Hely raj zi szám
Te rü let -
nagy ság

m2Irá nyí tó -
szám

Hely ség -
név

Ut ca név Ház szám Fõ szám Al szám Év Hó nap Fõ szám Al szám

1.

2.

..

...

2
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0
9
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

87/2009. (VII. 17.) FVM
rendelete

a cukorrépa-termelõk nemzeti kiegészítõ
támogatásáról  szóló

133/2008. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A cu kor ré pa-ter me lõk nem ze ti ki egé szí tõ tá mo ga tá sá -
ról  szóló 133/2008. (X. 10.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § (1) E ren de let alap ján a cu kor ré pa-ter me lõk nem -
ze ti ki egé szí tõ tá mo ga tás ban ré sze sül het nek.

(2) A tá mo ga tás for rá sa a Fo lyó ki adá sok és jövede -
lemtámogatások 10032000-01220191-51200002 szá mú,
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je ze -
ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la.

(3) A tá mo ga tás mér té ke cu kor ré pa-ton nán ként tíz euró
öt ven nyolc cent nek meg fe le lõ fo rint összeg. Az át vál -
tás a kö zös ag rár po li ti ka fi nan szí ro zá sá ról  szóló
1290/2005/EK Ta ná csi ren de le te 45. cikk (2) be kez dé se
sze rint az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal 2008. ok tó ber 1-jét
meg elõ zõ en meg ál la pí tott utol só de vi za ár fo lyam alap ján
tör té nik.”

2.  §

Az R. 3.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[E ren de let sze rin ti tá mo ga tás ra az a cukorrépa-ter -
melõ jo go sult, aki:]

„d) a 2008/2009-es gaz da sá gi évre vo nat ko zó an – in -
teg rá to ron, ter me lõi cso por ton ke resz tül, vagy egyéb jog -
cí men (pl. bér let) – szál lí tá si jog gal ren del ke zik.”

3.  §

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

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met egy pél dány ban, 2009. jú -
lius 27-étõl 2009. au gusz tus 28-áig a Me zõ gaz da sá gi és

Vi dék fej lesz té si Hi va tal hoz (a továb biak ban: MVH), a
hon lap ján köz zé tett for ma nyom tat vá nyon le het benyúj -
tani.”

(2) Az R. 4.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép és a be kez dés az aláb bi c) pont tal
egé szül ki:

[A tá mo ga tás igény lé sé hez az aláb bi iga zo lá so kat kell
mel lé kel ni:]

„b) a Cu kor Ter mék ta nács ál tal a 2008/2009-es gaz da -
sá gi évre ki ál lí tott, szál lí tá si jo got iga zo ló bi zony la tot
( bérelt szál lí tá si jog ese tén a bér le ti szer zõ dés má so la tá val
együtt);

c) in teg rá ció vagy ter me lõi cso port ese té ben – amennyi -
ben az igény lõ nem ren del ke zik ön ál ló szál lí tá si jog gal – az
in teg rál tak,  illetve a ter me lõi cso port ta gok ne vé re ki ál lí tott
iga zo lást.”

4.  §

Az R. 5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jog sza bá lyok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 73/2009/EK ren de le te (2009. ja nu ár 19.)
a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó, me zõ gaz da sá gi ter -
me lõk ré szé re meg ha tá ro zott köz vet len tá mo ga tá si rend -
sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz -
da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott egyes támoga -
tási rend sze rek lét re ho zá sá ról, az 1290/2005/EK, a
247/2006/EK és a 378/2007/EK ren de let mó do sí tá sá ról,
va la mint az 1782/2003/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl 7. sza ka sza;

b) a Ta nács 1234/2007/EK ren de le te (2007. ok tó -
ber 22.) a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét -
re ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re
vo nat ko zó egye di ren del ke zé sek rõl („az egy sé ges kö zös
pi ac szer ve zés rõl  szóló ren de let”) 182. cikk (3) be kez dé se;

c) a Bi zott ság 659/2006/EK ren de le te (2006. áp -
rilis 27.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott
 támogatási rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló 1782/2003/EK 
ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du -
lá ció, va la mint in teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí -
tá sá ról  szóló 796/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról.”

5.  §

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

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

valamint a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter

88/2009. (VII. 17.) FVM–KvVM
együttes rendelete

a nem halászható (horgászható) halfajokról
és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti

halászati tilalmi idõkrõl  szóló
73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelet

módosításáról

A ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi XLI. tör -
vény 56.  §-ának (2) 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 l) pont já ban, va la mint a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
del jük el:

1.  §

(1) A nem ha lász ha tó (hor gász ha tó) hal fa jok ról és ví zi -
ál la tok ról, va la mint az egyes hal fa jok sze rin ti ha lá sza ti
 tilalmi idõk rõl  szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együt tes
ren de let (a továb biak ban: R.) 1. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 1. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy az R. e ren de let 1. szá mú mel lék le té vel
meg ál la pí tott 1. szá mú mel lék le té nek a nyúl do moly kó ra
 vonatkozó ren del ke zé sét 2010. ja nu ár 1-tõl kell al kal maz ni.

(2) Ez a ren de let 2010. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k., Sza bó Imre s. k.,
föld mû ve lés ügyi kör nye zet vé del mi

és vi dék fej lesz té si mi nisz ter és víz ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 88/2009. (VII. 17.) FVM–KvVM együttes rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együt tes ren de let hez

Nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok jegyzéke

I. Pi ó cák:

1. Or vo si pi ó ca Hi ru do me di ci na lis

2. Ma gyar na dály Hi ru do ver ba na

II. Rá kok:

1. Fo lya mi rák As ta cus as ta cus

2. Kecs ke rák As ta cus lep to dacty lus

3. Kövi rák Aust ro po ta mo bi us tor ren ti um

III. Kör szá jú ak:

1. Du nai in go la Eu don to my zon ma ri ae

2. Ti szai in go la (er dé lyi in go la) Eu don to my zon dan for di

IV. Ha lak:

1. Ál las küsz Chal cal bur nus chal co i des

2. Bo tos kö lön te Cot tus go bio

3. Cif ra kö lön te Cot tus po e ci lo pus

4. Du nai ga ló ca Hu cho hu cho

5. Du nai nagy he ring Cas pi a lo sa kess le ri

6. Fel pil lan tó kül lõ Go bio ura nos co pus

7. Fe nék já ró kül lõ Go bio go bio



 8. Für ge csel le Pho xi nus pho xi nus

 9. Gyön gyös konc ér Ru ti lus fri sii

10. Hal vány fol tú kül lõ Go bio al bi pin na tus

11. Ho mo ki kül lõ Go bio kess le ri

12. Kö vi csík No e ma che i lus bar ba tu lus

13. Kur ta ba ing Le u cas pi us de li ne a tus

14. Lápi póc Umb ra kra me ri

15. Le ány konc ér Ru ti lus pi gus

16. Ma gyar bucó Zin gel zin gel

17. Né met bucó Zin gel stre ber

18. Nyúl do moly kó Le u cis cus le u cis cus

19. Pe té nyi-már na (Ma gyar már na) Bar bus me ri di o na lis

20. Pén zes pér Thy mal lus thy mal lus

21. Ré ti csík Mis gur nus fos si lis

22. Sely mes dur bincs Gymno cep ha lus schra et zer

23. Sima tok Aci pen ser nu di vent ris

24. Sõ reg tok Aci pen ser stel la tus

25. Suj tá sos küsz Al bur no i des bi punc ta tus

26. Szé les dur bincs Gymno cep ha lus ba lo ni

27. Szi vár vá nyos ökle Rho de us se ri ce us

28. Tör pe csík Sa ba ne je wia au ra ta

29. Vá gó csík Co bi tis ta e nia

30. Vá gó tok Aci pen ser gu el dens ta ed ti

31. Vas kos csa bak Le u cis cus so uf fia

32. Viza Huso huso

V. Bé kák:

va la mennyi faja”

2. számú melléklet a 88/2009. (VII. 17.) FVM–KvVM együttes rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együt tes ren de let hez

A ha lá sza ti víz te rü le te ken egyes hal fa jok sze rin ti ér vé nyes ti lal mi idõk

Hal faj neve Ti lal mi idõszak

Se bes piszt ráng (Sal mo trut ta m. fa rio) ok tó ber 1. – de cem ber 31.

Csu ka (Esox lu ci us) feb ru ár 15. – már ci us 31.

Ba lin (As pi us as pi us) már ci us 1. – áp ri lis 30.

Fo gas sül lõ (San der luci o per ca) már ci us 1. – áp ri lis 30.

Kõ sül lõ (San der volgensis) már ci us 1. – má jus 31.

Ke cse ge (Aci pen ser rut he nus) már ci us 1. – má jus 31.

Ponty (Cyp ri nus car pio) má jus 2. – jú ni us 15.

Már na (Bar bus bar bus) má jus 2. – júni us 15.

Har csa (Si lu rus gla nis) (80 cm alat ti példányok) má jus 2. – jú ni us 15.

Jász ke szeg (Le u cis cus idus) má jus 2. – jú ni us 15.

Pa duc (Chond ros to ma na sus) má jus 2. – jú ni us 15.

Szil va or rú ke szeg (Vim ba vim ba) má jus 2. – jú ni us 15.”
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
46/2009. (VII. 17.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

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  szóló 2006. évi
LVII. tör vény 57.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö röm ben el jár va

Se bi án-Pet rovsz ki Lász lót

a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szak ál lam tit ká rá vá

– 2009. jú li us 15-ei ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó gon do zá sá ban meg je le nõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

– a Pénzügyminisz té ri um  hivatalos lap ja ként – fo lya ma to san fris sü lõ, össze fog la ló ké pet ad az adó zást, a pénz-

ügyeket, a szám vi telt érin tõ va la mennyi kér dés rõl, in for má ci ó ról, vál to zás ról, új don ság ról. Az adó zá si és egyéb pénz-

ügyi kér dé sek ben érin tet tek, il let ve a té ma iránt ér dek lõ dõk egy hi va ta los lap ban össze fog lal va, a tel jes ség igé nyé vel

tá jé ko zód hat nak az õket érin tõ kér dé sek rõl, az ak tu á lis vál to zá sok ról, pá lyá za ti és egyéb szak mai fel hí vá sok ról.

A Pénz ügyi Köz löny fo lya ma to san, tel jes ter je del mük ben köz zé te szi a pénz ügyi te rü le ten alkotott új jog sza bá lyok

szö ve gét, az egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sa it, va la mint a jog al kal ma zást meg könnyít ve meg je len te ti az azok hoz

fû zött in dok lást is. A fentieken túl a lap tar tal maz za a pénz ügyi te rü le tet érin tõ en közzétett ál la mi irá nyí tás egyéb

 jogi esz kö ze it, köz le mé nye ket, pá lyá za to kat, to vább kép zé se ket, ál lás hir de té se ket, az egyes pénz ügyi szerve-

zetek köz le mé nye it, tá jé koz ta tó it, az egyes cé ge ket érin tõ hir det mé nye ket.

2009. évi éves elõ fizetési díj: 45 108 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 22 554 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411).

Elõ fizetésben meg rendelhetõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)

vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Pénzügyi Köz löny címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2009. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 45 108 Ft  áfá val.

fél év re: 22 554 Ft  áfá val.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

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  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyúj ta nak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is mer ke dõ felhasználók számára.
Az EU-Jog sza bály tár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû kö dik az át jár ha tó ság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 90 000 Ft �

  5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 162 500 Ft �

 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 200 000 Ft �

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 325 000 Ft �

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 425 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 737 500 Ft �

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ...................................... hó nap tól.

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 sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
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 101 250 Ft �

  5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 178 750 Ft �

 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 225 000 Ft �

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 365 000 Ft �

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 477 500 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 812 500 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 nap tól.

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 sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

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

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.

Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.

A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

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

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)

szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi

Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán

(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

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

(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele

után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi

jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.1785 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285
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