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3. §

III. Kormányrendeletek
A Kormány
147/2009. (VII. 17.) Korm.
rendelete
a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló
158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a katasztrófák
elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. § b) és
i)–j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány az alábbiakat rendeli el:
1. §
(1) A katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló
158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
3. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a § jelenlegi (2)–(4) bekezdésének jelölése
(3)–(5) bekezdésre változik:
„(2) A miniszter vagy az országos tisztifõorvos az Eütv.
228. § (2) bekezdés b) pontja szerinti katasztrófává minõsítés során annak megítélésénél, hogy a más gyógyintézet
általi betegellátás aránytalan nehézséggel jár-e, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi
CXXXII. törvény 4/A. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott elvi elérhetõség szabályait veszi figyelembe.”
(2) A Kr. 3. §-ának az (1) bekezdéssel átszámozott
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a regionális tisztifõorvos katasztrófát
elõidézõ esemény bekövetkezését észleli, vagy errõl az
érintett egészségügyi szolgáltató vagy a területi szakellátási kötelezettséggel rendelkezõ szerv értesíti, ezt haladéktalanul köteles jelenteni az országos tisztifõorvos részére.”

2. §
A Kr. 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A szükséggyógyintézetnek a mûködés megkezdéséhez
és folytatásához]
„a) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásához szükséges, külön jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és a szakmai környezeti követelménynek nem kell
megfelelnie, a követelményeknek azonban lehetõség szerint eleget kell tennie;”

A Kr. a következõ 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az Eütv. 228. § (2) bekezdés b) pontja szerinti katasztrófa esetén a katasztrófával érintett gyógyintézet ideiglenes mûködtetését a gyógyintézet székhelye
szerint illetékes
a) regionális intézet által a katasztrófával érintett
gyógyintézet mûködtetésével megbízott személy (személyek), vagy
b) regionális intézet, vagy
c) regionális intézet által kötelezett, más egészségügyi
szolgáltató
biztosítja (biztosítják).
(2) A miniszter vagy az országos tisztifõorvos a katasztrófává minõsítõ – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt
feltételek fennállása esetén fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajthatónak nyilvánított – határozatában rendelkezik
a katasztrófával érintett gyógyintézet ideiglenes mûködtetésének (1) bekezdés szerinti formájáról. A katasztrófával
érintett gyógyintézet folyamatos mûködtetése érdekében
meghozott közigazgatási hatósági intézkedések érintettje
köteles az intézkedéseket tûrni és azok végrehajtásában
közremûködni.
(3) A regionális intézet a katasztrófával érintett gyógyintézet mûködési engedélyét az (1) bekezdés b) és c) pontja esetében – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt feltételek fennállása esetén fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánított – határozattal haladéktalanul
visszavonja, és egyúttal a gyógyintézetet az (1) bekezdés
b) és c) pontja szerint ideiglenesen mûködtetõnek kiadja az
ideiglenes mûködési engedélyt. Az ideiglenes mûködési
engedély kiadására az 5. § (2) bekezdés a) pontját értelemszerûen alkalmazni kell.
(4) A katasztrófával érintett gyógyintézet finanszírozási
szerzõdése a mûködési engedélye visszavonásával megszûnik. A (3) bekezdés szerint ideiglenes mûködési engedéllyel rendelkezõ gyógyintézet ideiglenes mûködtetõje
a regionális egészségbiztosítási pénztárral 24 órán belül
finanszírozási szerzõdést köt. A finanszírozási szerzõdés
megszûnése esetén a finanszírozási szerzõdés megszûnésével érintett szolgáltató által jelentett és részére a finanszírozó által el nem számolt teljesítmények után járó díjat
a finanszírozó a gyógyintézetet ideiglenes mûködtetõ
részére utalványozza. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben foglaltakra tekintettel a gyógyintézetet ideiglenesen mûködtetõ az utalványozott összeget
és az általa elszámolt teljesítmények után kapott finanszírozási összeget elkülönített számlán kezeli, és azt kizárólag a gyógyintézet gyógyító-megelõzõ tevékenységére
használhatja fel. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltató az általa ideiglenesen mûködtetett gyógyintézetben
elvégzett és jelentett teljesítménye után az ideiglenes mûködtetési kötelezettség fennállásáig jogosult a díjazásra,
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ez a teljesítmény nem érinti a szolgáltató elõre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítményét.
(5) A gyógyintézet ingó és ingatlan vagyonával kapcsolatban a regionális intézet a gyógyintézet további mûködtetése érdekében haladéktalanul dönt a közigazgatási hatósági eljárás szerinti biztosítási intézkedésrõl, illetve a végrehajtáshoz igénybe vehetõ eszközrõl.
(6) A gyógyintézetet ideiglenesen mûködtetõ köteles az
igénybe vett ingó és ingatlan vagyontárgyak mennyiségét
– ide nem értve a betegellátás érdekében felhasznált eszközöket és készítményeket – és állagát megóvni, és a katasztrófahelyzet megszûnése után azokat a tulajdonosnak
(fenntartónak) vagy a tulajdonos (fenntartó) rendelkezése
szerint a katasztrófa után a gyógyintézetet mûködtetõ
egészségügyi szolgáltatónak átadni. Az igénybe vett ingó
és ingatlan vagyontárgyakról az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv, illetve a katasztrófával érintett jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaság közremûködésével lehetõség szerint leltárt kell készíteni.
(7) A gyógyintézetet az (1) bekezdés szerint ideiglenesen mûködtetõ és a regionális intézet köteles együttmûködni az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervvel
a betegellátás zavartalanságának mielõbbi biztosítása és
az ideiglenes mûködtetés mielõbbi megszüntetése érdekében.
(8) A katasztrófává minõsítés nem érinti a katasztrófával érintett szolgáltató által foglalkoztatott, illetve az
e szolgáltatónál az egészségügyi tevékenység végzésében
egyéb jogviszony keretében közremûködõ egészségügyi
dolgozó egészségügyi tevékenység végzésére irányuló
jogviszonyát. A gyógyintézet (1) bekezdés szerinti ideiglenes mûködtetése esetén az egészségügyi dolgozó kirendelésére vonatkozó szabályokat a katasztrófa idején alkalmazandó jogszabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(9) A katasztrófává minõsítés nem érinti a katasztrófával érintett szolgáltató által korábban kötött azon szerzõdéseket, amelyek az egészségügyi ellátás zavartalan és
folyamatos biztosításához szükségesek, a szerzõdés szerinti teljesítés a katasztrófa ideje alatt nem tagadható meg.
A katasztrófa ideje alatt a gyógyintézet mûködéséhez
szükséges közüzemi szolgáltatásokat biztosítani kell. Az
ideiglenes mûködtetõ a szerzõdések módosítására, megszüntetésére és új szerzõdések kötésére csak annyiban
jogosult, amennyiben az a betegellátás folyamatos biztosításához elengedhetetlenül szükséges.
(10) A katasztrófahelyzet megszûnésekor a miniszter
vagy az országos tisztifõorvos dönt a katasztrófává minõsítés visszavonásáról. A regionális intézet a katasztrófává
minõsítés visszavonását követõ 24 órán belül visszavonja
az ideiglenes mûködési engedélyt. Az ideiglenes mûködési engedély visszavonásával megszûnik az ideiglenes
mûködtetõnek a gyógyintézetre vonatkozó finanszírozási
szerzõdése. A gyógyintézetet ideiglenesen mûködtetõ köteles elszámolást készíteni az ideiglenes mûködéssel kap-
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csolatos finanszírozási díjakról, az általa kötött vagy módosított szerzõdésekrõl.”

4. §
(1) A Kr. 6. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Katasztrófa esetén az Eütv. 229. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi tevékenység végzése céljából történõ
kirendelés vonatkozhat]
„c) az Eütv. 228. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott katasztrófa esetén a katasztrófával érintett gyógyintézetben egészségügyi tevékenységet folytató egészségügyi dolgozókra.”
(2) A Kr. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az egészségügyi szolgáltató vezetõje az (1) bekezdés b) pontja szerinti kirendelést követõen
a) a kirendelésben meghatározott határidõn belül, de
legkésõbb a közléstõl számított 24 órán belül,
b) az Eütv. 228. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben haladéktalanul
kijelöli a kirendelésben foglalt követelményeknek megfelelõ személyt (személyeket). A kijelölésre a (3) bekezdésben foglaltakat értelemszerûen alkalmazni kell.”

5. §
A Kr. 7. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Eütv. 228. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott katasztrófa esetén az érintett regionális tisztifõorvos a megyei (fõvárosi) védelmi bizottságnál szükség
szerint kezdeményezi a polgári védelmi szervezetek alkalmazását.”

6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A Kr. 4. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)
szinten a megyei tisztifõorvos” szövegrész helyébe
a „regionális szinten a regionális tisztifõorvos” szöveg,
4. § (2) bekezdésében az „A megyei tisztifõorvos” szövegrészek helyébe az „A regionális tisztifõorvos” szöveg, 5. §
(1) bekezdésében a „Katasztrófa esetén” szövegrész helyébe az „Az Eütv. 228. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
katasztrófa esetén”, az „a megyei tisztifõorvos” szövegrész helyébe az „a regionális tiszifõorvos”, az „a megyei
(fõvárosi) intézete (a továbbiakban: megyei intézet)” szövegrész helyébe az „a regionális intézete” szöveg, 6. §
(1) bekezdés b) pontjában az „egészségügyi dolgozóra.”
szövegrész helyébe az „egészségügyi dolgozóra vagy”
szöveg, 6. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdés szerin-
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ti” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti” szöveg, 6. § (4) bekezdésében a „megyei tisztifõorvost” szövegrész helyébe a „regionális tiszifõorvost”
szöveg, 6. § (6) bekezdésében a „megyei intézet” szövegrész helyébe a „regionális intézet” szöveg, 6. § (7) bekezdés b) pontjában a „megyei intézet” szövegrész helyébe
a „regionális intézet” szöveg, 7. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei tisztifõorvos” szövegrész helyébe a „regionális tisztifõorvos” szöveg, 7. § (2) bekezdés b) pontjában
a „megyei intézet” szövegrész helyébe a „regionális intézet” szöveg, 8. § (1) bekezdésében az „a megyei tisztifõorvos” szövegrész helyébe az „a regionális tisztifõorvos”
szöveg, 8. § (2) bekezdés a) pontjában az „a megyei intézetek” szövegrész helyébe az „a regionális intézetek” szöveg, 8. § (2) bekezdés b) pontjában az „a megyei intézet”
szövegrész helyébe az „a regionális intézet” szöveg, 8. §
(3) bekezdésében az „a megyei intézet” szövegrész helyébe az „a regionális intézet” szöveg, 8. § (6) bekezdésében
az „a megyei intézetek” szövegrész helyébe az „a regionális intézetek” szöveg, 8. § (8) bekezdés b) pontjában az
„a megyei intézet” szövegrész helyébe az „a regionális
intézet” szöveg, 9. § (1) bekezdésében az „a megyei intézettel” szövegrész helyébe az „a regionális intézettel” szöveg, 9. § (2) bekezdésben az „A megyei intézet” szövegrész helyébe az „A regionális intézet” szöveg lép.
(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

V. A Kormány tagjainak
rendeletei
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 egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –
a következõket rendelem el:
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1. §

(1) Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati
(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására,
gyûjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási számon történõ adatszolgáltatáshoz
kapcsolódó adatlapokat az Egészségügyi Minisztérium
(a továbbiakban: EüM) évente – az adatgyûjtésben szükséges változtatás esetén évközben is – honlapján közzéteszi.
Az évközbeni változásokról a szakterület szerint érintett
országos szakfelügyelõ tájékoztatja az érintett adatszolgáltatókat.”
(2) Az R. az 5. §-t követõen a következõ új 5/A. §-sal
egészül ki:
„5/A. § (1) Az 1. számú melléklet szerinti adatgyûjtéseket – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az OSZMK
a tárgyévet követõ június 30-ig feldolgozza, értékeli, és
ennek eredményérõl – a szakterület szerint érintett országos szakfelügyelõ útján – tájékoztatja az érintett adatszolgáltatókat.
(2) Az 1. számú mellékletben foglalt azon adatszolgáltatások esetében, amelyek gyûjtését és feldolgozását nem
az OSZMK végzi, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást
– az ott megjelölt határidõben – az adatokat gyûjtõ és feldolgozó szervezet végzi.”
(3) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adatszolgáltatás elektronikus formában történik.”

2. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

3. §
(1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2009. augusztus 2-án hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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Melléklet a 22/2009. (VII. 17.) EüM rendelethez
„1. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez
Ágazati Adatgyûjtési Rendszer
Az adatgyûjtés
nyilvántartási száma

1002/09

címe

Jelentés az iskola-egészségügyi
munkáról

jellege*

M

Védõnõi jelentés összesítõje

M

1205/04

Tüdõbeteg-gondozók éves jelentése

V

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

címzettje

évenkénti valamennyi iskolai (óvodai)
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
egészségügyi feladatot ellátó orvos,
védõnõ
Országos Szakfelügyeleti
Központi Statisztikai Hivatal, ÁNTSZ
Módszertani Központ
regionális intézete, Egészségügyi Minisztérium,
Országos Gyermek-egészségügyi Intézet,
Országos Alapellátási Intézet, Országos
Tisztifõorvosi Hivatal
havon- valamennyi területi védõnõ
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
kénti/
évenkénti Országos Szakfelügyeleti
Egészségügyi Minisztérium, Országos
Módszertani Központ
Gyermek-egészségügyi Intézet, Országos
Alapellátási Intézet, Központi Statisztikai
Hivatal, Országos Tisztifõorvosi Hivatal
évenkénti valamennyi tüdõbeteg-gondozó
regionális szakfelügyelõ fõorvos 3 példányban
intézet
ÁNTSZ illetékes kistérségi intézete
1 példányban
regionális szakfelügyelõ fõorvos
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai
Intézet (eredetiben és összesítve)
az ÁNTSZ regionális intézete
Országos Korányi TBC és
Egészségügyi Minisztérium, Országos
Pulmonológiai Intézet
Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Központi
Statisztikai Hivatal

beérkezési határideje**

iskolaévet követõ
szeptember 15.
december 20.

a tárgyhót követõ
15. nap
a tárgyévet követõ
február 15.

a tárgyévet követõ
február 15.
a tárgyévet követõ
március 1.

MAGYAR KÖZLÖNY

1003/09

Az adatszolgáltatás

a tárgyévet követõ
március 31.

24913

nyilvántartási száma

1207/09

címe

Kimutatás a bõr- és
nemibeteg-gondozóban kezelt
szexuális úton terjedõ infekciókról
(STI)

jellege*

M

Az adatszolgáltatás
gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

havon- valamennyi bõr- és
kénti/
nemibeteg-gondozó intézet
évenkénti

címzettje

megyei bõr- és nemibeteg-gondozó, regionális
szakfelügyelõ fõorvos, ÁNTSZ illetékes
kistérségi intézete, Országos Epidemiológiai
Központ

megyei bõr- és nemibeteg-gondozó, ÁNTSZ regionális intézete
Budapesten: Országos
Epidemiológiai Központ
Országos Epidemiológiai Központ

1209/04

V

évenkénti valamennyi addiktológiai ellátást
végzõ szolgáltató, tulajdonformától
függetlenül
Országos Szakfelügyeleti
Egészségügyi Minisztérium, Kábítószerügyi
Módszertani Központ
Koordinációs Bizottság, Nemzeti Kábítószer
Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó Központ,
Központi Statisztikai Hivatal

havonkénti: tárgyhót
követõ hónap 5. nap
évenkénti: tárgyévet
követõ január 31.
havonkénti: tárgyhót
követõ hónap 25. nap
évenkénti: tárgyévet
követõ február 15.
évenkénti: tárgyévet
követõ év április 30.
a tárgyévet követõ
január 31.
a tárgyévet követõ
március 31.

MAGYAR KÖZLÖNY

Jelentés az addiktológiai betegek
gondozásáról

Egészségügyi Minisztérium, Országos
Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Központi
Statisztikai Hivatal
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

beérkezési határideje**

24914

Az adatgyûjtés

2009/99. szám

nyilvántartási száma

1211/04

címe

jellege*

Jelentés a kábítószer-fogyasztókról
és kezelésükrõl

V

Az adatszolgáltatás
gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

beérkezési határideje**

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet követõ
január 31.

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet

a tárgyévet követõ
április 30.

Egészségügyi Minisztérium

a tárgyévet követõ
március 31.
a tárgyévet követõ
május 31.
a tárgyévet követõ
június 15.

Egészségügyi Minisztérium, Országos
Szakfelügyeleti Módszertani Központ
Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság,
Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtõ és
Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai
Hivatal

MAGYAR KÖZLÖNY

évenkénti drogambulanciák és
drogközpontok, pszichiátriai
gondozók, gyermek- és ifjúsági
pszichiátriai gondozók,
pszichiátriai osztályok és
szakambulanciák, krízis
intervenciós osztály (osztályok),
alkohológiai és addiktológiai
gondozók és osztályok, illetve
szakambulanciák, drogterápiás
intézetek
igazságügyi orvostani intézetek,
orvosszakértõi intézetek,
Rendõrség Egészségügyi
Szolgálata (az utóbbiak kizárólag
a mortalitásról)
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ
Országos Igazságügyi Orvostani
Intézet
Egészségügyi Minisztérium

címzettje

2009/99. szám

Az adatgyûjtés

24915

nyilvántartási száma

1213/06

címe

Kábítószer-fogyasztók kezelési
igényének indikátora (TDI)

jellege*

V

Az adatszolgáltatás
gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

beérkezési határideje**

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgynegyedévet
követõ hónap 15. nap

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgynegyedévet
követõ hónap 15. nap

Egészségügyi Minisztérium
Egészségügyi Minisztérium
Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság,
Országos Tisztifõorvosi Hivatal, Nemzeti
Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó
Központ, Központi Statisztikai Hivatal,
Nemzeti Drogmegelõzési Intézet

a tárgyévet követõ
március 31.
a tárgyévet követõ
március 31.
a tárgyévet követõ
május 1.

MAGYAR KÖZLÖNY

negyed- drogambulanciák és
évenkénti/ drogközpontok, háziorvosok,
évenkénti pszichiátriai és addiktológiai
gondozók, gyermek- és ifjúsági
pszichiátriai gondozók,
pszichiátriai és addiktológiai
osztályok és szakambulanciák,
krízisintervenciós osztályok, illetve
szakambulanciák, drogterápiás
intézetek, alacsonyküszöbû
szolgáltatók, büntetés-végrehajtási
intézetek, elterelést végzõ
szervezetek
(megelõzõ-felvilágosító
szolgáltatók, egészségügyi
szolgáltatók)
igazságügyi orvostani intézetek,
orvosszakértõi intézetek,
Rendõrség Egészségügyi
Szolgálata (az utóbbiak kizárólag
a mortalitásról)
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ
Országos Igazságügyi Orvostani
Intézet
Egészségügyi Minisztérium

címzettje

24916

Az adatgyûjtés

2009/99. szám

nyilvántartási száma

1214/06

1617/04

1620/09

Jelentés az elterelésben
résztvevõkrõl

Fõvárosi, megyei kardiológiai
jelentés

Jelentés onkológiai tevékenységrõl

Jelentés a rehabilitáció fekvõ- és
járóbeteg tevékenységérõl

V

V

V

M

M

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

címzettje

negyed- a büntetõeljárás alternatívájaként
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
évenkénti/ egészségügyi vagy megelõzõ
évenkénti felvilágosító szolgáltatás végzésére
jogosult egészségügyi intézmények
és megelõzõ-felvilágosító
szolgáltatók
Országos Szakfelügyeleti
Egészségügyi Minisztérium
Módszertani Központ
Egészségügyi Minisztérium
Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság,
Országos Tisztifõorvosi Hivatal, Nemzeti
Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó
Központ, Központi Statisztikai Hivatal,
Nemzeti Drogmegelõzési Intézet
évenkénti valamennyi kardiológiai
fõvárosi, megyei kardiológus szakfelügyelõ
fekvõbeteg osztály, szakrendelés
fõorvos
(felnõtt, gyermek)
fõvárosi, megyei kardiológus
Gottsegen György Országos Kardiológiai
szakfelügyelõ fõorvos
Intézet, ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet
Gottsegen György Országos
Egészségügyi Minisztérium, Országos
Kardiológiai Intézet
Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Központi
Statisztikai Hivatal
évenkénti valamennyi onkológiai feladatok
ÁNTSZ illetékes kistérségi intézete, regionális
ellátása céljából szervezett
szakfelügyelõ fõorvos, Országos Onkológiai
járóbeteg-szakrendelés és
Intézet
fekvõbeteg osztály, részleg
ÁNTSZ illetékes kistérségi intézete ÁNTSZ illetékes regionális intézete
Országos Onkológiai Intézet
Egészségügyi Minisztérium, Országos
Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Központi
Statisztikai Hivatal
évenkénti valamennyi, rehabilitációt végzõ
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet,
fekvõ- és járóbeteg-ellátó osztály, illetékes szakfelügyelõ fõorvos
részleg, ambulancia,
ortetikai-protetikai szakrendelõ
(szakorvosi, nem szakorvosi),
nappali kórház, kivéve pszichiátria
Országos Orvosi Rehabilitációs
Egészségügyi Minisztérium, Országos
Intézet
Szakfelügyeleti Módszertani Központ
folyama- szakterület szerinti valamennyi
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
tos/éven- egészségügyi szolgáltató
kénti
Országos Szakfelügyeleti
Egészségügyi Minisztérium, Központi
Módszertani Központ
Statisztikai Hivatal

beérkezési határideje**

a tárgynegyedévet
követõ hónap 15. nap

a tárgyévet követõ
március 31.
a tárgyévet követõ
május 1.

tárgyévet követõ
január 31.
február 15.
március 31.

a tárgyévet követõ
január 20.

január 31.
a tárgyévet követõ
április 15.
a tárgyévet követõ
január 31.

a tárgyévet követõ
április 30.
folyamatos
tárgyévet követõ
március 31.

24917

3026/1/09 A szakfelügyelõ fõorvosok által
elrendelt kötelezõ klinikai audit
jelentések

jellege*

MAGYAR KÖZLÖNY

1210/04

címe

Az adatszolgáltatás

2009/99. szám

Az adatgyûjtés

nyilvántartási száma

címe

3026/2/09 Szakfelügyelõ fõorvosok éves
klinikai audit beszámolója

jellege*

M

Az adatszolgáltatás
gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

évenkénti valamennyi városi szakfelügyelõ
fõorvos
megyei szakfelügyelõ fõorvos
regionális szakfelügyelõ fõorvos

3027/06

4133/06

Épületkataszter a fekvõbeteg-ellátó
intézetekrõl

V

M

V

beérkezési határideje**

megyei szakfelügyelõ fõorvos és kistérségi
tiszti fõorvos
országos szakfelügyelõ fõorvos és regionális
tiszti fõorvos
országos szakfelügyelõ fõorvos, ÁNTSZ
illetékes regionális intézete
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
Egészségügyi Minisztérium, Központi
Statisztikai Hivatal
Egészségügyi Minisztérium
ÁNTSZ regionális intézete
Központi Statisztikai Hivatal

tárgyévet követõ
február 28.
március 31.

Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ
Intézet
egészségügyi szakképzést folytató intézmény
fenntartója
Egészségügyi Minõségfejlesztési és
Kórháztechnikai Intézet

többéven- önkormányzati, valamint az EüM
kénti
felügyelete alá tartozó
fekvõbeteg-ellátó intézmények, az
orvos-, illetve egészségtudományi
karral rendelkezõ egyetemek,
a Honvédelmi Minisztérium,
valamint az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium
fenntartásában lévõ
fekvõbeteg-ellátó intézmények,
továbbá az egyházi, alapítványi és
magán fekvõbeteg-ellátó
intézmények
Egészségügyi Minõségfejlesztési és Egészségügyi Minisztérium, Országos
Kórháztechnikai Intézet
Tisztifõorvosi Hivatal

március 31.
április 30.
június 30.
tárgyévet követõ
április 30.

az eseményt követõ
15. nap

a tárgyévet követõ
január 15.

MAGYAR KÖZLÖNY

4029/09

Összesítõ jelentés a veleszületett
rendellenességgel sújtott
magzatokról, újszülöttekrõl
(csecsemõkrõl)
Jelentés az egészségügyi
szakképzésrõl

országos szakfelügyelõ fõorvos
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ
évenkénti Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ
(Veleszületett Rendellenességek
Országos Nyilvántartása)
esemény- egészségügyi szakképzést folytató
hez kötõdõ intézmények (a szakképzésrõl szóló
1993. évi LXXVI. törvény 2. §-a
alapján)

címzettje

24918

Az adatgyûjtés

a tárgyévet követõ
június 30.

2009/99. szám

nyilvántartási száma

4134/06

6002/09

Energiakataszter
a fekvõbeteg-ellátó intézetekrõl

Jelentés szülészeti eseményrõl

Országos vérkészítmény-elõállítási
és -felhasználási jelentés

jellege*

V

Ú

Ú

Az adatszolgáltatás
gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

többéven- önkormányzati, valamint az EüM
kénti
felügyelete alá tartozó
fekvõbeteg-ellátó intézmények, az
orvos-, illetve egészségtudományi
karral rendelkezõ egyetemek,
a Honvédelmi Minisztérium,
valamint az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium
fenntartásában lévõ
fekvõbeteg-ellátó intézmények,
továbbá az egyházi, alapítványi és
magán fekvõbeteg-ellátó
intézmények
Egészségügyi Minõségfejlesztési és
Kórháztechnikai Intézet
havon- szülészeti-nõgyógyászati osztályok,
kénti/
háziorvosok, az eseményt észlelõ
évenkénti orvosok
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ
évenkénti az Országos Vérellátó Szolgálat
területi szervei, a szerzõdés alapján
vért vevõ osztályok/részlegek és
a vérkészítményt felhasználó
egészségügyi szolgáltatók
Országos Vérellátó Szolgálat
Központja

címzettje

beérkezési határideje**

Egészségügyi Minõségfejlesztési és
Kórháztechnikai Intézet

a tárgyévet követõ
április 15.

Egészségügyi Minisztérium, Országos
Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet követõ
június 30.
tárgyhót követõ
10. nap

Egészségügyi Minisztérium, Központi
Statisztikai Hivatal
Országos Vérellátó Szolgálat Központja

tárgyévet követõ
január 31.
a tárgyévet követõ
január 15.

Egészségügyi Minisztérium, Országos
Epidemiológiai Központ, Országos
Gyógyszerészeti Intézet, Központi Statisztikai
Hivatal, ÁNTSZ regionális intézete

a tárgyévet követõ
február 28.

MAGYAR KÖZLÖNY

6001/09

címe

2009/99. szám

Az adatgyûjtés

* Az adatgyûjtés jellege: M = módosul, V = változatlan, Ú = új.
** Az adatszolgáltatás beérkezési határideje: amennyiben a megjelölt dátum munkaszüneti nap vagy heti pihenõnap, a határidõ a következõ munkanap.

”

24919

24920

MAGYAR KÖZLÖNY

Az egészségügyi miniszter
23/2009. (VII. 17.) EüM
rendelete
az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai
vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §
(1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

2009/99. szám

(3) A vizsgaszervezés alapjául szolgáló régiókba tartozó megyék felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet valamennyi, az egészségügyi miniszter mint szakképesítésért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére
jogosult.
2. §
Az e rendelet alapján megszerzett szakmai vizsgák szervezésére vonatkozó jogosultság az 1. § (1) és (4) bekezdése szerinti intézmények tekintetében 2010. június 30-áig
érvényes.

1. §
3. §
(1) Az iskolarendszeren kívüli, egészségügyi szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésre jogosult intézményeket (a továbbiakban: vizsgaszervezésre jogosult intézmények) az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A vizsgaszervezésre jogosult intézmények kizárólag
az 1. mellékletben megjelölt, az Országos Képzési Jegyzék
hatálya alá tartozó egészségügyi szakképesítés tekintetében jogosultak szakmai vizsga szervezésére az ott megjelölt régióban.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba.
(2) Hatályát veszti az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl
szóló 13/2005. (IV. 21.) EüM rendelet.
Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

1. melléklet a 23/2009. (VII. 17.) EüM rendelethez
Az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga
szervezésére feljogosított intézmények
Sorszám

Intézmény megnevezése és címe

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés
OKJ száma

Régió

1

Magyar Iparszövetség Oktatási és
Szolgáltató Központ Kft.
1139 Budapest, Hajdú u. 18–24.

Gyógymasszõr

52 726 01 0010 52 01

Dél-alföldi

2

Magyar Iparszövetség Oktatási és
Szolgáltató Központ Kft.
1139 Budapest, Hajdú u. 18–24.

Gyógymasszõr

52 726 01 0010 52 01

Dél-dunántúli

3

Magyar Iparszövetség Oktatási és
Szolgáltató Központ Kft.
1139 Budapest, Hajdú u. 18–24.

Gyógymasszõr

52 726 01 0010 52 01

Észak-alföldi

4

Magyar Iparszövetség Oktatási és
Szolgáltató Központ Kft.
1139 Budapest, Hajdú u. 18–24.

Gyógymasszõr

52 726 01 0010 52 01

Észak-magyarországi

5

Magyar Iparszövetség Oktatási és
Szolgáltató Központ Kft.
1139 Budapest, Hajdú u. 18–24.

Gyógymasszõr

52 726 01 0010 52 01 Közép-magyarországi

2009/99. szám
Sorszám

Intézmény megnevezése és címe

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakképesítés megnevezése

24921
Szakképesítés
OKJ száma

Régió

6

OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt.
Betegkísérõ
2500 Esztergom-Kertváros Wesselényi Fizioterápiás szakasszisztens
utca 35–39.
Egészségügyi menedzser
Gyógymasszõr
Sportmasszõr
Gipszmester
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

Közép-dunántúli

7

Szegedi Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ
7625 Szeged, Tisza L. krt. 107.

Betegkísérõ
Felnõtt aneszteziológiai és intenzív
szakápoló
Onkológiai szakápoló
Pszichiátriai szakápoló
Sürgõsségi szakápoló
Gyermek aneszteziológiai és intenzív
szakápoló
Általános asszisztens
Fogászati asszisztens
Kardiológiai és angiológiai
szakasszisztens
Klinikai fogászati higiénikus
Fertõtlenítõ sterilezõ
Gipszmester
Mûtõssegéd
Mûtõtechnikus
Mûtéti szakasszisztens
Radiográfus

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

Dél-alföldi

Debreceni Egyetem
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telephely: 4400 Nyíregyháza
Sóstói út 2–4.

Felnõtt aneszteziológia és intenzív
szakápoló
Geriátriai szakápoló
Sürgõsségi szakápoló
Általános asszisztens
Kardiológiai és angiológiai
szakasszisztens

54 723 01 0001 54 03

Kanizsay Dorottya Egészségügyi
Szakképzõ Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a.

Általános asszisztens
Kardiológiai és angiológiai
szakasszisztens
Gyógymasszõr
Ápoló
Foglalkozásegészségügyi szakápoló
Csecsemõ- és gyermekápoló

52 720 01 0010 52 01 Közép-magyarországi
52 720 01 0001 54 07

8

9

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
Észak-alföldi

54 723 01 0001 54 05
54 723 01 0001 54 12
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

10

Budapest Szolgáltató- és
Kézmûvesipari Szakképzõ Iskola
1082 Budapest, Práter utca 31.

Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó

54 789 01 0000 00 00 Közép-magyarországi

11

Szociális Háló Egyesület
7960 Sellye, Batthyány u. 4.

Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó

54 789 01 0000 00 00

12

REHABUNIÓ Oktatási KFT
1149 Budapest, Pillangó u. 12.

Ortopédiai fûzõkészítõ kötszerész
Ortopédiai mûszerész
Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó

51 542 01 0010 51 01 Közép-magyarországi
51 542 01 0010 51 02
54 789 01 0000 00 00

13

Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
2400 Dunaújváros,
Radnóti Miklós utca 6.

Ápoló
Ápolási asszisztens
Gyógymasszõr
Sportmasszõr
Sürgõsségi szakápoló
Mentõápoló

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

Dél-dunántúli

Közép-dunántúli

24922
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Ferenczi Sándor Egészségügyi
Szakközépiskola
3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

Szakképesítés megnevezése
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Ápoló
Csecsemõ- és gyermekápoló
Foglalkozásegészségügyi szakápoló
Körzeti közösségi szakápoló
Onkológiai szakápoló
Felnõtt aneszteziológia és intenzív
szakápoló
Sürgõsségi szakápoló
Mûtõssegéd
Mûtõtechnikus
Mûtéti szakasszisztens
Fogászati asszisztens
Gyógyszertári asszisztens
Gyógyszerkiadó szakasszisztens
Klinikai fogászati higiénikus
Radiográfus
CT, MRI szakasszisztens
Intervenciós szakasszisztens
Nukleáris medicina szakasszisztens
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

Gyógymasszõr
Sportmasszõr

52 726 01 0010 52 01 Közép-magyarországi
52 726 01 0010 52 02

15

EFEB Felnõttoktatási Központ Kft.
1114 Budapest, Villányi u. 5–7.

16

Pécsi Tudomány Egyetem Szociális és Általános asszisztens
Egészségügyi Szakképzõ Iskola
Ápolási asszisztens
7621 Pécs, Mária u. 5–7.
Ápoló
Audiológiai szakasszisztens
Betegkísérõ
Csecsemõ- és gyermekápoló
EEG szakasszisztens
Egészségügyi laboráns
Fertõtlenítõ sterilezõ
Fizioterápiás szakasszisztens
Fogászati asszisztens
Foglalkozásegészségügyi szakápoló
Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó
Gyógymasszõr
Gyógyszerkiadó szakasszisztens
Gyógyszertári asszisztens
Hallásakusztikus szakasszisztens
Intervenciós szakasszisztens
Klinikai fogászati higiénikus
Mentõápoló
Mûtõssegéd
Mûtõtechnikus
Orvosi laboratóriumi technikai
asszisztens
Radiográfus
Rehabilitációs tevékenység terapeuta
Sugárterápiás szakasszisztens
Sürgõsségi szakápoló
Szemészeti szakasszisztens

Észak-magyarországi

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

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-dunántúli
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Intézmény megnevezése és címe

OKTÁV Továbbképzõ Központ
2500 Esztergom,
Wesselényi utca 35–39.

24923
Szakképesítés
OKJ száma

Szakképesítés megnevezése

Betegkísérõ
Fizioterápiás szakasszisztens
Egészségügyi menedzser
Gyógymasszõr
Sportmasszõr
Gipszmester
Mûtõtechnikus

Régió

52 725 02 0100 33 01 Közép-magyarországi
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

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

Régióba tartozó megyék

Nyugat-dunántúli régió

Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye

Közép-dunántúli régió

Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye

Dél-dunántúli régió

Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

Közép-magyarországi régió

Budapest, Pest megye

Észak-magyarországi régió

Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Észak-alföldi régió

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Dél-alföldi régió

Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
86/2009. (VII. 17.) FVM
rendelete
a szõlõtermelési potenciálról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az egyes
agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi
XXVIII. törvény 17. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
Fogalommeghatározások
1. §
E rendelet alkalmazásában:
a) átadó: a szõlõültetvény engedélyezett kivágásával
keletkezett újratelepítési jogát – amely a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) szerint mezõgazdasági vagyoni értékû jognak minõsül – átruházó természetes vagy jogi személy,
továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet,
b) átvevõ: az a természetes személy, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, akire az
átadó az újratelepítési jogát átruházza,
c) mûvelet: telepítés, pótlás, fajtaváltás, kivágás,
d) engedélyes: érvényes telepítési vagy kivágási engedéllyel rendelkezõ ügyfél,
e) fiatal mezõgazdasági termelõ: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. §
30. pontja szerinti termelõ, aki szõlõtermesztéssel, illetve
borászattal kapcsolatos végzettséggel rendelkezik.

2009/99. szám

és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet
(a továbbiakban: bizottsági rendelet) 74. cikkében meghatározott szõlõtermelési potenciálról szóló jegyzék elkészítése a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) feladata. A jegyzék elkészítéséhez
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT)
a bizottsági rendelet XIII. mellékletében meghatározott
táblázatok használatával adatot szolgáltat az MVH részére
minden év december 30-ig az adott év július 31-i állapotnak megfelelõen.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok alapján az MVH
a szõlõtermelési potenciálról szóló jegyzéket a borpiaci
évet követõ január 30-ig megküldi az agrárpolitikáért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter), aki azt minden év március 1-jéig eljuttatja az Európai Bizottsághoz.

3. §
(1) A hegybíró minden tudomására jutott, engedély
nélküli telepítést, illetve kivágást nyolc munkanapon belül bejelenti a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: MgSzH) Központ részére. Az MgSzH
kivágás esetén huszonkét munkanapon belül, telepítés
(ideértve a pótlást és a fajtaváltást is) esetén a vegetációs
idõszakban helyszíni ellenõrzést végez, és a jegyzõkönyv
egy példányát tíz munkanapon belül megküldi az MVH
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések
Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI) részére.
(2) Az MgSzH adatszolgáltatása alapján az MVH PKI
nyilvántartást vezet az adott borpiaci évben engedély nélkül telepített és kivágott ültetvényekrõl, és az errõl készített jelentést a borpiaci évet követõ január 30-ig megküldi
a miniszter részére a bizottsági rendelet XIII. mellékletében foglalt táblázatok szerint.
(3) A miniszter minden év március 1-jéig megküldi az
Európai Bizottság részére a szõlõtermelési potenciálról
szóló jegyzéket, valamint az engedély nélkül telepített
ültetvényekrõl szóló tájékoztatást.

Ültetvénytelepítés és -kivágás

Nyilvántartások és jelentések

4. §

2. §

(1) A telepítési, illetve kivágási engedély iránti kérelmet
(a továbbiakban: kérelem) a telepítés, illetve a kivágás tervezett megkezdése elõtt legalább kettõ hónappal, helyrajzi
számonként külön, a kérelemben megjelölt terület fekvése
szerint illetékes hegybíróhoz kell benyújtani.

(1) A borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK
tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik
országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál
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(2) Engedélyt az a természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet kaphat, aki (amely):
a) az eljárási törvény 28. § (1) bekezdésében elõírt
regisztrációs kötelezettségének eleget tett, és
b) a kérelemben feltüntetett ingatlan tulajdonosa vagy
az ingatlant érvényes jogcím alapján használja.
(3) A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, amelyet az MVH közleményében
tesz közzé. A nyomtatvány tartalmi elemei legalább az
alábbiak:
a) kérelmezõ regisztrációs száma;
b) kérelmezõ neve, címe;
c) a mûvelettel érintett terület adatai (helységnév, helyrajzi szám, területnagyság);
d) az ültetvény adatai (fajta megnevezés, mûvelésmód,
területnagyság).
(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelemben megjelölt területre vonatkozó, harminc napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatot vagy a
tulajdonilap-másolatról készített fénymásolatot;
b) osztatlan közös tulajdonban lévõ ingatlan esetén valamennyi tulajdonostárs, illetve a saját vagy közös tulajdonban lévõ, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezõ, illetve az özvegyi joggal rendelkezõ személy – az 1. számú melléklet szerinti –
nyilatkozatát, eredeti példányban, arra vonatkozóan, hogy
a kérelmezett mûvelet végrehajtásához hozzájárul;
c) használatot biztosító jogviszony esetében az erre
vonatkozó szerzõdés másolatát, valamint a használatba
adó nyilatkozatát eredeti példányban, arra vonatkozóan,
hogy a kérelmezett mûvelet végrehajtásához hozzájárul;
d) telepítés esetén a kérelmezõ birtokában lévõ, a telepítési engedélyhez felhasználni kívánt újratelepítési jog
adatait (kivágott ültetvény adatai – helységnév, helyrajzi
szám, ültetvény nagysága –, kivágási engedély száma, és
a kivágás ideje) tartalmazó nyilatkozatát az erre a célra
rendszeresített, az MVH által a (3) bekezdés szerinti közleményben közzétett nyomtatványon;
e) kivágás, valamint pótlás, vagy fajtaváltás esetén
a Hegyközségi Informatikai Rendszerbõl (HEGYIR)
nyomtatott szõlõültetvény kataszteri kivonatot;
f) gyökérnemes (saját gyökerû) szaporítóanyag felhasználása esetén az MgSzH illetékes területi szerve által
kiadott talajtani igazolást a talaj filoxéra ellenállóságáról;
g) telepítési, pótlási, fajtaváltási engedély iránti kérelemhez a külön jogszabályban elõírt – öt évnél nem régebbi – ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv
másolatát;
h) törzsültetvény telepítése esetén a külön jogszabályban elõírt, az MgSzH Központja által kiadott elõzetes
engedély másolatát;
i) kísérleti ültetvénytelepítés esetén az MgSzH Központ által kiadott hozzájáruló nyilatkozat másolatát.
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(5) A kérelmet a hegybíró megvizsgálja és véleményezi
az alábbi szempontok alapján:
a) a telepítés megfelel-e a hegyközségi rendtartásnak;
b) a betelepíteni kívánt összefüggõ terület határától
meghatározott ültetési távolság eléri-e legalább a sortávolság felét.
(6) A kérelmet a kézhezvételtõl számított nyolc munkanapon belül a hegybíró a véleményével együtt továbbítja
az MVH PKI részére.
(7) Alanyültetvény telepítése, valamint pótlás vagy fajtaváltás esetén a telepítésre vonatkozó rendelkezéseket
kell megfelelõen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a (4) bekezdés d) pontjában elõírtakat nem kell alkalmazni.

5. §
(1) A jogszabályi elõírásoknak megfelelõ kérelmet az
MVH PKI határozatával engedélyezi.
(2) Az engedély legfeljebb három évig érvényes, az
érvényességi idõt az engedélyen fel kell tüntetni.
(3) Ha az MVH az engedélyezési eljárással összefüggõ
helyszíni ellenõrzés alapján megállapítja, hogy a mûveletet az engedély kiadását megelõzõen már megkezdték, de
egyéb tekintetben a benyújtott kérelem és az elvégzett
mûvelet a jogszabályokban elõírt követelményeknek megfelel, úgy az engedély kiadása mellett a kérelmezõt a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi
XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 43/C. §-a szerinti
mulasztási bírság megfizetésére kötelezi.
(4) El kell utasítani a kérelmet, ha a tervezett mûvelet
nem felel meg az illetékes hegyközség rendtartásában elõírtaknak.
(5) Az érvényességi idõ lejárta elõtt, indokolt esetben,
az engedélyes kérheti az engedély visszavonását. Az engedély alapjául szolgáló újratelepítési jog az engedély
visszavonását követõen átruházható vagy új engedély
alapját képezheti.

6. §
(1) Az engedélyes az elvégzett mûveletet annak befejezésétõl számított tíz munkanapon belül köteles bejelenteni
a Btv. 8. § (1) bekezdése szerint a terület fekvése szerint
illetékes hegybírónak, aki a bejelentést továbbítja az
MgSzH Központnak. A bejelentés kézhezvételét követõen, kivágás esetén huszonkét munkanapon belül, telepítés (ideértve a pótlást és a fajtaváltást is) esetén a vegetációs idõszakban az MgSzH növénytermesztési hatósági
jogkörben ellenõrzi, hogy a mûvelet megfelel-e az engedélyben foglaltaknak, majd az ellenõrzésrõl szóló jegyzõ-

24926

MAGYAR KÖZLÖNY

könyvet nyolc munkanapon belül megküldi a hegybíró és
az MVH PKI részére.
(2) Ha az MgSzH az ellenõrzése során megállapítja,
hogy a szõlõültetvényt a telepítési engedélyben foglaltaktól eltérõen telepítették, az MVH PKI egyidejû tájékoztatása mellett felszólítja a telepítõt, hogy kezdeményezze
– a Btv. 43/B. § (1) bekezdése szerint – a telepítési engedély módosítását.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az MVH PKI a telepítõt – a Btv. 43/C. §-a szerint – mulasztási bírság megfizetésére kötelezi, és a telepítési engedély módosítása iránti
kérelmet jóváhagyja, ha az ültetvény fennmaradásának
a külön jogszabályok alapján nincs akadálya. Ha a telepítési engedély módosítására nincs lehetõség, úgy a Btv.
43/B. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Amennyiben az engedélyes a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a hegybíró a Btv. 51/A. §-a alapján
mulasztási bírságot szab ki.

Újratelepítési jogok
7. §
(1) Újratelepítési jog az árutermõ borszõlõ ültetvény
engedélyezett kivágásával keletkezik. Az újratelepítési
jog a kivágott ültetvénnyel megegyezõ nagyságú területre
vonatkozik.
(2) Az újratelepítési jog jogosultja az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet is, aki (amely) a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, és e rendelet hatálybalépését
megelõzõen a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen szerzett újratelepítési jogot, továbbá akire az újratelepítési
jogot a jogosult átruházta.
(3) A jogosult az újratelepítési jogát Magyarországon
bárhol, a használatában vagy tulajdonában lévõ szõlõültetvény telepítésére alkalmas földrészleten felhasználhatja
annak érvényességi idején belül, vagy másra átruházhatja.
(4) A borpiac közös szervezésérõl szóló 1999. május
17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdésében, illetve a borpiac közös szervezésérõl, az
1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és
a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a
2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérõl szóló 479/2008/EK (2008. április 29.) tanácsi
rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 92. cikkének
(5) bekezdés b) pontja szerint a 2008. augusztus 1. után
átruházott újratelepítési jogot a jogosult kizárólag oltalom
alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel elõállított bor elõállítására alkalmas szõlõültetvény létesítésére vagy oltványiskola mûvelésére használhatja fel. A jogosult a vásárolt újratelepítési jogát
tovább nem ruházhatja át.
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(5) Az újratelepítési jog:
a) 1996. május 1. és 2004. április 30. között engedéllyel végzett ültetvénykivágás alapján keletkezett jog
2010. július 31-ig;
b) 2004. május 1. és 2008. július 31. között engedéllyel
végzett ültetvénykivágás alapján keletkezett jog a kivágást
követõ nyolcadik borpiaci év végéig;
c) 2008. augusztus 1. után engedéllyel végzett ültetvénykivágás alapján keletkezett jog 2015. december 31-ig
érvényes, és használható fel.
(6) A fel nem használt újratelepítési jogok – érvényességi idejük lejártával – határozathozatal nélkül, az MVH
által vezetett telepítési jogtartalékba kerülnek.

8. §
(1) Az engedéllyel történt kivágást követõen az MVH,
az MgSzH Központ által felvett ellenõrzési jegyzõkönyv
alapján az újratelepítési jogot nyilvántartásba veszi,
amelyrõl határozatban értesíti az engedélyest. Az újratelepítési jogot a jog keletkezésétõl annak felhasználásáig,
ennek hiányában 2015. december 31-ig az MVH a jog
tulajdonosának tulajdonaként tartja nyilván figyelemmel
a 7. § (5) bekezdésében foglaltakra.
(2) Az engedéllyel történt telepítést követõen az MVH,
az MgSzH Központ által felvett ellenõrzési jegyzõkönyv
alapján az újratelepítési jog felhasználását a nyilvántartásában rögzíti, és a törlésrõl az ügyfelet határozatban értesíti.
(3) Az ügyfél kérelmére az MVH huszonkét munkanapon belül az újratelepítési jog nyilvántartás alapján hatósági bizonyítványt állít ki.

9. §
(1) Az újratelepítési jog átruházása esetén az átadó és az
átvevõ közösen kötelesek kérelmezni az átruházni kívánt
újratelepítési jog átvezetését a nyilvántartásban.
(2) A közös kérelmet az erre a célra rendszeresített, az
MVH közleményében közzétett nyomtatványon kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell az átadó birtokában
lévõ, átruházni kívánt újratelepítési jogra vonatkozó alábbi adatokat:
a) kivágott ültetvény adatai (helységnév, helyrajzi
szám, ültetvény nagysága négyzetméterben kifejezve),
b) kivágási engedély száma,
c) kivágás ideje.
(3) A kérelem csak abban az esetben hagyható jóvá, ha
az átadó és az átvevõ is eleget tett az eljárási törvény 28. §
(1) bekezdésében elõírt regisztrációs kötelezettségének.
(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) az újratelepítési jog átruházásáról szóló eredeti szerzõdést, amelyet teljes bizonyító erejû magánokiratba vagy
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közokiratba kell foglalni. A szerzõdésnek tartalmaznia
kell legalább az átadó és az átvevõ nevét, címét, az újratelepítési jog adatait (kivágott ültetvény adatai – helységnév,
helyrajzi szám, ültetvény nagysága négyzetméterben kifejezve –, kivágási engedély száma, és a kivágás ideje), valamint az átadó és az átvevõ aláírását;
b) az átvevõ 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatát
a jog felhasználásáról.
(5) A kérelemrõl az MVH PKI dönt.

10. §
(1) Amennyiben a telepítési engedély iránti kérelemben
vagy az újratelepítési jog átruházására vonatkozó közös
kérelemben a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható
meg, illetve nem igazolható az újratelepítési jogra vonatkozó tulajdonjog (jogosultság) vagy az újratelepítési jog
adatai hiányosak, nem igazolják a jog keletkezését, az
MVH hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt a hiányzó
adatok pótlása vagy pontosítása érdekében.
(2) A hegybíró köteles együttmûködni az MVH-val,
a kérelmezõvel az újratelepítési jogra vonatkozó tulajdonjog, illetve az újratelepítési jog keletkezésének igazolásához szükséges adatok (1) bekezdés szerinti hiánypótlása
során.

Értékesítés a telepítési jogtartalékból
11. §
(1) A jogtartalék részét képezõ újratelepítési jogok
tekintetében a tulajdonosi jogokat az MVH gyakorolja.
(2) A jogtartalékba helyezett, 1996. május 1. és 2004.
április 30. közötti idõszakban keletkezett újratelepítési
jogok a kivágás borpiaci évét követõ tizenharmadik borpiaci év végéig ítélhetõk oda az igénylõk részére a jogtartalékból, és használhatók fel borszõlõ ültetvény telepítésére. Amely jogok odaítélésére és felhasználására nem került
sor, azokat az újratelepítési jogokat az MVH a jogtartalékból törli.
(3) A 2004. május 1. és 2008. július 31. közötti idõszakban keletkezett újratelepítési jogok azon borpiaci évtõl
számított ötödik borpiaci év végéig ítélhetõk oda a jogtartalékból, illetve használhatók fel, amelynek során azt
a jogtartalékba helyezték.
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(2) Az értékesítési felhívás alapján újratelepítési jogot
vásárolhat az a természetes személy, jogi személy, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki az újratelepítési jog vásárlási kérelmével – amelyhez csatolta az
1. számú melléklet szerinti nyilatkozatát a jog felhasználásáról – egyidejûleg a 4. § szerinti telepítési engedély iránti
kérelmet nyújt be, és vállalja, hogy a vásárolt jogot a vásárlás borpiaci évét követõ második borpiaci év végéig
oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt
álló földrajzi jelzéssel elõállított bort adó ültetvény telepítéséhez használja fel.
(3) A telepítés meghiúsulása esetén, a második borpiaci
év végét követõen az újratelepítési jog térítésmentesen
visszakerül a jogtartalékba.
(4) A jogtartalékból vásárolt újratelepítési jog nem átruházható.
(5) A kiadott újratelepítési jogért fizetendõ ellenérték
egységösszege legalább 20 000 forint hektáronként, de
nem haladhatja meg a 150 000 forintot hektáronként.
(6) A (2) bekezdés szerinti vásárlási kérelem bírálata
során az ellenérték összege meghatározásánál, az ellenértéket csökkentõ tényezõként az alábbiakat veszi figyelembe az MVH:
a) a vásárlási kérelemhez csatolt hegybírói igazolás
alapján a kérelmezõ egységes szerkezetû ültetvénybõl
kivágott szõlõültetvény helyén telepít újra, illetve
b) I. termõhelyi kataszteri osztályba sorolt területrõl
származó újratelepítési jogot igényel a kérelmezõ, illetve
c) a betelepíteni kívánt terület nagysága meghaladja
a másfél hektárt.
(7) Amennyiben a kérelmezõ az alábbi dokumentumok
egyikével igazolja, hogy fiatal mezõgazdasági termelõ, és
a kérelemhez mellékeli:
a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet 28/A. § (5) bekezdése szerinti határozat
másolatát, vagy
b) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.)
FVM rendelet alapján benyújtott kérelemre kiadott támogatási határozat, vagy kizárólag forráshiány miatti elutasításról szóló döntés másolatát,
a telepítési jogtartalékból a telepítési jogot részére az
MVH térítésmentesen nyújtja.

12. §
13. §
(1) A jogtartalékba helyezett újratelepítési jogok értékesítésére vonatkozóan az MVH közleményben, a miniszter
által jóváhagyott értékesítési felhívást tesz közzé az MVH
hivatalos honlapján (www.mvh.gov.hu).

(1) Az újratelepítési jog vásárlási kérelmet az MVH
által közleményben közzétett nyomtatványon kell benyújtani.
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(2) Az MVH PKI az újratelepítési jog vásárlási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el.
(3) Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH
a kérelmezõt egy alkalommal megfelelõ határidõ kitûzésével hiánypótlásra szólítja fel.
(4) A hiánypótlásnak a felszólító végzésben meghatározott módon és határidõben kell eleget tenni. Hiánypótolt
kérelmek esetében az elbírálás sorrendjét a maradéktalan
hiánypótlás beérkezésének idõpontja határozza meg.
(5) A kérelmet az értékesítési felhívást tartalmazó közleményben meghatározott határidõn belül kell benyújtani.
(6) Az MVH PKI az újratelepítési jog vásárlási kérelmet
abban az esetben hagyja jóvá, amennyiben a telepítési
engedély iránti kérelem a jogszabályi elõírásoknak megfelel, azzal, hogy a 4. § (4) bekezdés d) pontjában elõírtakat nem kell alkalmazni.
(7) Az újratelepítési jog vásárlási kérelem alapján
hozott határozatában az MVH PKI nyolc munkanapos teljesítési határidõ tûzésével felszólítja a kérelmezõt az újratelepítési jog ellenértékének a 12. § (1) bekezdésben meghatározott közleményben közzétett bankszámlára történõ
megfizetésére. Az ellenérték megfizetését követõen az
MVH PKI a kérelmezõ részére az újratelepítési jogot nyilvántartásában átvezeti, ezzel egyidejûleg a telepítési engedély iránti kérelmet jóváhagyja.
(8) Amennyiben a kérelmezõ fizetési kötelezettségének
határidõben nem tesz eleget, úgy az MVH PKI az újratelepítési jog vásárlása iránti kérelmet elutasítja.

Telepítési jog nélkül végzett telepítés
14. §
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sétõl számított huszonkét munkanapon belül köteles a
szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségrõl szóló
123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet alapján jóváhagyott
lepárló üzemmel megkötni, és az eredeti szerzõdést a megkötéstõl számított tíz munkanapon belül az MVH PKI
részére megküldeni.
(5) A szerzõdéshez csatolni kell a telepítési jog nélkül
telepített ültetvény területére vonatkozóan a hegybíró által
kiadott hatósági bizonyítványt, amely tartalmazza a termésátlagot, valamint az átlagos borkihozatalt. A használónak legalább a hatósági bizonyítványon szereplõ mennyiség tekintetében kell a (4) bekezdés szerinti szerzõdést
megkötnie.
(6) A lepárlásról szóló szerzõdés benyújtásának módjára vonatkozóan az MVH közleményt ad ki.
(7) A telepítési jog nélkül telepített ültetvény szõlõtermésének lepárlásra történõ leadásáról szóló bizonylatokat
(szállítólevél és felvásárlási jegy) a használó a kiállítás
napjától számított öt munkanapon belül, de legkésõbb a
kiállítás évében október 30-áig köteles az MVH PKI részére benyújtani.
(8) Amennyiben a használó az ültetvény szõlõtermésének lepárlásáról szóló szerzõdést vagy az ültetvény szõlõtermése teljes mennyiségének lepárlásra történõ leadásáról
szóló bizonylatot az MVH PKI részére határidõre nem
nyújtja be, az MVH az eljárási törvény 71. §-a szerinti mulasztási bírságot szab ki, illetve a használót a kötelezettsége teljesítéséig ki kell zárni a tanácsi rendelet 9–15.,
illetve 17–19. cikkei szerint nyújtott támogatásokból.
A mulasztási bírság kiszabásakor figyelembe kell venni
a mulasztás gyakoriságát, és az ültetvény nagyságát.

(3) Amennyiben az MVH tudomására jut, hogy az
(1) bekezdésben meghatározott telepítést hajtottak végre,
az MVH PKI határidõ tûzésével felszólítja a telepítési jog
nélkül telepített ültetvény használóját (a továbbiakban:
használó) a szõlõültetvény kivágására. Ha a használó a kivágási kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, úgy
az MVH PKI a Btv. 43/D. §-a szerinti bírság megfizetésére
kötelezi.

(9) A lepárlóüzem a beszállított termés lepárlását követõ második hónap végéig köteles az MVH PKI részére
az alábbi dokumentumokat benyújtani:
a) a szerzõdésbe foglalt termés átvételi bizonylatainak
másolatát,
b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
8/2004. (III. 10.) PM rendelet [a továbbiakban: 8/2004.
(III. 10.) PM rendelet] 33. számú melléklete szerinti termelési napló másolatát tételenként,
c) a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 28. számú melléklete
szerinti, a vámhatóság által ellenjegyzett termékmérleg
nyilvántartások másolatait azokra a hónapokra, amelyekben az adott termék lepárlásra került,
d) az elõállított alkoholra vonatkozó, az MgSzH Borminõsítési Igazgatósága által kiállított minõsítési bizonylatot tételenként.

(4) A használó az ültetvény szõlõtermésének lepárlásáról szóló szerzõdést a (3) bekezdésben meghatározott,
kivágás elrendelésérõl szóló határozat jogerõre emelkedé-

(10) Amennyiben a lepárló üzem a – a lepárlásról szóló
szerzõdés alapján – beszállított termésnek a lepárlását igazoló, elõzõ pontban meghatározott dokumentumait határ-

(1) A tanácsi rendelet 90. cikkében meghatározott telepítési tilalom megszegésével, 2004. április 30-a után telepített szõlõültetvényt ki kell vágni, illetve az ültetvényen
keletkezett termést lepárlás céljára kell leadni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti, telepítési jog nélkül telepített ültetvények termése kizárólag olyan alkohol készítése
céljára adható le, amelynek alkoholtartalma a 80 térfogatszázalékot meghaladja.
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idõre nem nyújtja be, az MVH az eljárási törvény 71. §-a
szerinti mulasztási bírságot szab ki.

Záró rendelkezések

(11) A lepárlással kapcsolatban felmerült összes költség
a használót terheli.

17. §

Átmeneti rendelkezések
15. §
(1) Az ültetvénykataszter részeként, a hegybírók által
vezetett újratelepítési jogokra vonatkozó nyilvántartást
a hegybírók 2009. július 21-ével lezárják.
(2) Az újratelepítési jogokra vonatkozó nyilvántartásban szereplõ, felülvizsgált, ellenõrzött adatokat a hegybíró
a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és formátumban
papír alapon és elektronikus adathordozón átadja az MVH
részére legkésõbb 2009. július 24-ig. Az újratelepítési
jogokra vonatkozó adatok átadásáról és átvételérõl jegyzéket kell készíteni, amelyet a hegybíró és az MVH egyidejû
aláírásukkal látják el.
(3) A nyilvántartás lezárását követõen a hegybíró újratelepítési jogot a nyilvántartásban nem vezethet át, jogot
nem igazolhat, nem törölhet, valamint nem vehet nyilvántartásba, az erre irányuló kérelmeket, bejelentéseket az
MVH PKI részére – a kérelmezõ egyidejû tájékoztatása
mellett – továbbítja.
(4) Az átadásra kerülõ adatokat a hegybíró az alábbi
bontásban készíti el:
a) az újratelepítési jog tulajdonosának tulajdonában
lévõ, még fel nem használt jogok;
b) az újratelepítési jog tulajdonosának tulajdonában
lévõ, telepítési engedély iránti kérelemhez – ahol a telepítés még nem valósult meg – lekötött (igénybevett) jogok.

16. §
A hegybíró az újratelepítési jogok nyilvántartásával
kapcsolatos minden adatot köteles 2015. december 31-ig
megõrizni.

Az 1996. május 1. és 2004. április 30. között engedéllyel kivágott ültetvények után, a kivágási engedéllyel
rendelkezõ a kivágás tényének igazolását követõen, valamint az újratelepítési jog átruházása esetén az átvevõ az
újratelepítési jogot 2010. július 31-ig használhatja fel.

18. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–14. §, valamint a 17. § 2009. augusztus 1-jén
lép hatályba.
(3) A szõlõtermelési potenciálról szóló 162/2008.
(XII. 18.) FVM rendelet 2009. augusztus 1-jén hatályát
veszti.

19. §
E rendelet
a) a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK,
az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2008. április 29-ei 479/2008/EK tanácsi rendelet V. címének, valamint
b) a borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK
tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik
országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál
és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
555/2008/EK (2008. június 27.) bizottsági rendelet IV. címének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelethez
A.
Hozzájáruló nyilatkozat szõlõültetvény telepítéséhez, pótlásához, fajtaváltásához [tulajdonostárs(ak), használatba
adó, haszonélvezeti és özvegyi joggal rendelkezõ részére]
Alulírott ............................................ (születési név: ........................, születési hely: ............................, születési
idõ: ............................., anyja neve: ..............................................) .................... szám alatti lakos hozzájárulok ahhoz,
hogy ................................. (név, cím) (MVH regisztrációs szám: ......................) – aki a földterület használója –
a ....................................... helység .................... helyrajzi számú területen telepítést, pótlást, fajtaváltást hajtson végre.
Ehhez kapcsolódóan hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez.
Helység, dátum ..........................................
.....................................
aláírás

B.
Hozzájáruló nyilatkozat szõlõültetvény kivágásához [tulajdonostárs(ak), használatba adó, haszonélvezeti és özvegyi
joggal rendelkezõ részére]
Alulírott ............................................ (születési név: ........................, születési hely: ............................, születési
idõ: ............................., anyja neve: ..............................................) .................... szám alatti lakos hozzájárulok ahhoz,
hogy ................................. (név, cím) (MVH regisztrációs szám: ......................) – aki a földterület használója –
a ....................................... helység .................... helyrajzi számú területen kivágást hajtson végre.
Ehhez kapcsolódóan hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez.
Helység, dátum ..........................................
.....................................
aláírás

C.
Átvevõ nyilatkozata az újratelepítési jog felhasználására
Alulírott ............................................ (születési név: ........................, születési hely: ............................, születési
idõ: ......................................., anyja neve: ................................................., MVH regisztrációs szám: ......................)
.................... szám alatti lakos nyilatkozom, hogy a vásárolt, kérelemben megjelölt ........... m2, azaz .................. négyzetméter újratelepítési jogot oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel elõállított
bor elõállítására / oltványiskola mûvelésére használom fel.
Helység, dátum ..........................................
.....................................
aláírás

2009/99. szám

2. számú melléklet a 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelethez
Az újratelepítési jog tulajdonosának tulajdonában lévõ, még fel nem használt jogok:
Az újratelepítési jog tulajdonosának adatai
Sorszám

Cím
Név
Irányítószám

Helységnév

Utcanév

Házszám

Adóazonosító jel

Kivágott ültetvény adatai (jog keletkezése)
Adószám

MVH
regisztrációs Irányítószám
száma

Helyrajzi szám
Helységnév
Fõszám

Alszám

Területnagyság
m2

Termõhelyi
kataszteri
osztály

Kataszteri
pontérték

Kivágás ideje
Év

Hónap

Engedély
száma

1.
2.
..
...

Az újratelepítési jog tulajdonosának adatai
Cím

Sorszám
Név

1.
2.
..
...

Irányítószám

Helységnév

Utcanév

Házszám

MVH
Adóazo- Adószám regisztránosító jel
ciós
száma

Kivágott ültetvény adatai (jog keletkezése)
Helyrajzi szám
Irányítószám

Helységnév

Fõszám

Alszám

Területnagyság
m2

Kivágás ideje
Év

Hónap

Telepítési engedély-kérelemben szereplõ terület adatai
TermõKataszhelyi
Engedély
teri
kataszteri pontérték
száma
osztály

Helyrajzi szám
Irányítószám

Helységnév

Fõszám

Alszám

Területnagyság
m2

MAGYAR KÖZLÖNY

Telepítési engedély iránti kérelemhez lekötött (igénybevett), de még fel nem használt jogok, amelyek esetében a hegybírónak a telepítés befejezésérõl nincs tudomása:
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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 mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
A cukorrépa-termelõk nemzeti kiegészítõ támogatásáról szóló 133/2008. (X. 10.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) E rendelet alapján a cukorrépa-termelõk nemzeti kiegészítõ támogatásban részesülhetnek.
(2) A támogatás forrása a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 10032000-01220191-51200002 számú,
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla.
(3) A támogatás mértéke cukorrépa-tonnánként tíz euró
ötvennyolc centnek megfelelõ forintösszeg. Az átváltás a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló
1290/2005/EK Tanácsi rendelete 45. cikk (2) bekezdése
szerint az Európai Központi Bank által 2008. október 1-jét
megelõzõen megállapított utolsó devizaárfolyam alapján
történik.”

2. §
Az R. 3. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet szerinti támogatásra az a cukorrépa-termelõ jogosult, aki:]
„d) a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan – integrátoron, termelõi csoporton keresztül, vagy egyéb jogcímen (pl. bérlet) – szállítási joggal rendelkezik.”

2009/99. szám

Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH), a
honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani.”
(2) Az R. 4. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a bekezdés az alábbi c) ponttal
egészül ki:
[A támogatás igényléséhez az alábbi igazolásokat kell
mellékelni:]
„b) a Cukor Terméktanács által a 2008/2009-es gazdasági évre kiállított, szállítási jogot igazoló bizonylatot
(bérelt szállítási jog esetén a bérleti szerzõdés másolatával
együtt);
c) integráció vagy termelõi csoport esetében – amennyiben az igénylõ nem rendelkezik önálló szállítási joggal – az
integráltak, illetve a termelõi csoport tagok nevére kiállított
igazolást.”

4. §
Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet a következõ közösségi jogszabályok
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.)
a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a
247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl 7. szakasza;
b) a Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös
piacszervezésrõl szóló rendelet”) 182. cikk (3) bekezdése;
c) a Bizottság 659/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK
tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról.”

5. §
3. §
(1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet egy példányban, 2009. július 27-étõl 2009. augusztus 28-áig a Mezõgazdasági és

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. §

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter,
valamint a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter
88/2009. (VII. 17.) FVM–KvVM
együttes rendelete

(1) A nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati
tilalmi idõkrõl szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe
e rendelet 1. számú melléklete lép.

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 halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának l) pontjában, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendeljük el:

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba azzal, hogy az R. e rendelet 1. számú mellékletével
megállapított 1. számú mellékletének a nyúldomolykóra
vonatkozó rendelkezését 2010. január 1-tõl kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.
Gráf József s. k.,

Szabó Imre s. k.,

földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter

környezetvédelmi
és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 88/2009. (VII. 17.) FVM–KvVM együttes rendelethez
„1. számú melléklet a 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelethez
Nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok jegyzéke
I.
1.
2.

Piócák:
Orvosi pióca
Magyar nadály

Hirudo medicinalis
Hirudo verbana

II.
1.
2.
3.

Rákok:
Folyami rák
Kecskerák
Kövi rák

Astacus astacus
Astacus leptodactylus
Austropotamobius torrentium

III. Körszájúak:
1. Dunai ingola
2. Tiszai ingola (erdélyi ingola)

Eudontomyzon mariae
Eudontomyzon danfordi

IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chalcalburnus chalcoides
Cottus gobio
Cottus poecilopus
Hucho hucho
Caspialosa kessleri
Gobio uranoscopus
Gobio gobio

Halak:
Állasküsz
Botos kölönte
Cifra kölönte
Dunai galóca
Dunai nagyhering
Felpillantó küllõ
Fenékjáró küllõ
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Fürge cselle
Gyöngyös koncér
Halványfoltú küllõ
Homoki küllõ
Kövicsík
Kurta baing
Lápi póc
Leánykoncér
Magyar bucó
Német bucó
Nyúldomolykó
Petényi-márna (Magyar márna)
Pénzes pér
Réticsík
Selymes durbincs
Sima tok
Sõregtok
Sujtásos küsz
Széles durbincs
Szivárványos ökle
Törpecsík
Vágócsík
Vágótok
Vaskos csabak
Viza

V.

Békák:
valamennyi faja”
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Phoxinus phoxinus
Rutilus frisii
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Noemacheilus barbatulus
Leucaspius delineatus
Umbra krameri
Rutilus pigus
Zingel zingel
Zingel streber
Leuciscus leuciscus
Barbus meridionalis
Thymallus thymallus
Misgurnus fossilis
Gymnocephalus schraetzer
Acipenser nudiventris
Acipenser stellatus
Alburnoides bipunctatus
Gymnocephalus baloni
Rhodeus sericeus
Sabanejewia aurata
Cobitis taenia
Acipenser gueldenstaedti
Leuciscus souffia
Huso huso

2. számú melléklet a 88/2009. (VII. 17.) FVM–KvVM együttes rendelethez
„2. számú melléklet a 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelethez
A halászati vízterületeken egyes halfajok szerinti érvényes tilalmi idõk
Halfaj neve

Sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario)
Csuka (Esox lucius)
Balin (Aspius aspius)
Fogassüllõ (Sander lucioperca)
Kõsüllõ (Sander volgensis)
Kecsege (Acipenser ruthenus)
Ponty (Cyprinus carpio)
Márna (Barbus barbus)
Harcsa (Silurus glanis) (80 cm alatti példányok)
Jászkeszeg (Leuciscus idus)
Paduc (Chondrostoma nasus)
Szilvaorrú keszeg (Vimba vimba)

Tilalmi idõszak

október 1. – december 31.
február 15. – március 31.
március 1. – április 30.
március 1. – április 30.
március 1. – május 31.
március 1. – május 31.
május 2. – június 15.
május 2. – június 15.
május 2. – június 15.
május 2. – június 15.
május 2. – június 15.
május 2. – június 15.”
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IX. Határozatok Tára
A Kormány tagjainak
határozatai
A miniszterelnök
46/2009. (VII. 17.) ME
határozata
szakállamtitkár kinevezésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 57. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva
Sebián-Petrovszki Lászlót
a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkárává
– 2009. július 15-ei hatállyal –
kinevezem.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában megjelenõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY
– a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjaként – folyamatosan frissülõ, összefoglaló képet ad az adózást, a pénzügyeket, a számvitelt érintõ valamennyi kérdésrõl, információról, változásról, újdonságról. Az adózási és egyéb pénzügyi kérdésekben érintettek, illetve a téma iránt érdeklõdõk egy hivatalos lapban összefoglalva, a teljesség igényével
tájékozódhatnak az õket érintõ kérdésekrõl, az aktuális változásokról, pályázati és egyéb szakmai felhívásokról.
A Pénzügyi Közlöny folyamatosan, teljes terjedelmükben közzéteszi a pénzügyi területen alkotott új jogszabályok
szövegét, az egyes jogszabályok módosításait, valamint a jogalkalmazást megkönnyítve megjelenteti az azokhoz
fûzött indoklást is. A fentieken túl a lap tartalmazza a pénzügyi területet érintõen közzétett állami irányítás egyéb
jogi eszközeit, közleményeket, pályázatokat, továbbképzéseket, álláshirdetéseket, az egyes pénzügyi szervezetek közleményeit, tájékoztatóit, az egyes cégeket érintõ hirdetményeket.
2009. évi éves elõfizetési díj: 45 108 Ft áfával, féléves elõfizetés: 22 554 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Pénzügyi Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2009. évi elõfizetési díj egy évre: 45 108 Ft áfával.
fél évre: 22 554 Ft áfával.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

90 000 Ft
162 500 Ft
200 000 Ft
325 000 Ft
425 000 Ft
737 500 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

101 250 Ft
178 750 Ft
225 000 Ft
365 000 Ft
477 500 Ft
812 500 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a
266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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MAGYAR KÖZLÖNY
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes
szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse,
megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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MAGYAR KÖZLÖNY
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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