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III. Kormány rendeletek

A Kormány
158/2009. (VII. 30.) Korm.

rendelete

a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek,
valamint a szeszes italok földrajzi árujelzõinek

oltalmára irányuló eljárásról és a termékek
ellenõrzésérõl

A Kor mány a véd je gyek és a föld raj zi áru jel zõk ol tal -
má ról  szóló 1997. évi XI. tör vény 121.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) E ren de let elõ írásait a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az 
élel mi sze rek, va la mint a sze szes ita lok (a továb biak ban
együtt: ter mé kek) föld raj zi áru jel zõ i nek ol tal má ra és
a föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter mé kek nek, va la mint
a föld raj zi áru jel zõk hasz ná la tá nak el len õr zé sé re kell al -
kal maz ni.

(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki – a bor ecet ki vé te lé -
vel – a szõ lé sze ti és bo rá sza ti ter mé kek re.

(3) E ren de let vég re haj tá sa so rán a véd je gyek és a föld -
raj zi áru jel zõk ol tal má ról  szóló 1997. évi XI. tör vény ben
(a továb biak ban: Vt.), a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel -
mi sze rek föld raj zi jel zé se i nek és ere det meg je lö lé se i nek
ol tal má ról  szóló, 2006. már ci us 20-i 510/2006/EK ta ná csi
ren de let ben (a továb biak ban: 510/2006/EK ren de let),
a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek föld raj zi jel zé -
se i nek és ere det meg je lö lé se i nek ol tal má ról  szóló
510/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006. de cem -
ber 14-i 1898/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben (a továb -
biak ban: 1898/2006/EK ren de let), va la mint a sze szes ita -
lok meg ha tá ro zá sá ról, meg ne ve zé sé rõl, ki sze re lé sé rõl,
cím ké zé sé rõl és föld raj zi áru jel zõ i nek ol tal má ról, va la -
mint az 1576/89/EK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl  szóló, 2008. ja nu ár 15-i 110/2008/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi ren de let ben (a továb biak ban:
110/2008/EK ren de let) fog lalt fo ga lom meg ha tá ro zá so kat
is al kal maz ni kell.

II. Fejezet

A MAGYAR EREDETVÉDELMI TANÁCS

2.  §

(1) A Ma gyar Ere det vé del mi Ta nács (a továb biak ban:
MET) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) vé le mé nye zõ, ja vas lat te võ
jog kör rel mû kö dõ kon zul ta tív tes tü le te a me zõ gaz da sá gi
ter mé kek és az élel mi sze rek, va la mint a sze szes ita lok
föld raj zi áru jel zõ i nek ol tal ma irán ti el já rá sok ban.

(2) A MET ti zen öt tag ból áll, akik kö zül – a mi nisz ter
elõ ze tes fel ké ré se alap ján – az ag rár ága zat és az élel mi -
szer ipar te rü le té hez kap cso ló dó ok ta tó, il let ve ku ta tó in -
téz mé nyek 3 fõt, a me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri ter -
mé kek elõ ál lí tó i nak szak mai ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei
3 fõt, a fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi
szer ve ze tek 1 fõt ja va sol hat nak. A Föld mû ve lés ügyi és
 Vidékfejlesztési Mi nisz té ri um (a továb biak ban: Mi nisz té -
ri um) 3 fõt, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal (a továb biak ban: 
MSZH) 1 fõt, a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
(a továb biak ban: MgSzH) 3 fõt, va la mint a Nem ze ti Fo -
gyasz tó vé del mi Ha tó ság 1 fõt je löl. A MET tag ja it a mi -
nisz ter ne ve zi ki.

(3) A MET ügy rend jét a mi nisz ter hagy ja jóvá; mû kö dé -
sé nek fel té te le i rõl, va la mint a tit kár sá gi fel ada tok el lá tá sá -
ról a Mi nisz té ri um gon dos ko dik. A MET el nö két és tit ká -
rát a Mi nisz té ri um kép vi se lõi kö zül a mi nisz ter ne ve zi ki.

III. Fejezet

A MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKEK
ÉS AZ ÉLELMISZEREK FÖLDRAJZI ÁRUJELZÕINEK

KÖZÖSSÉGI OLTALMÁRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

A közösségi oltalom iránti eljárás nemzeti szakasza

3.  §

Az 510/2006/EK ren de let 5. cik ke sze rin ti ké rel met
a mi nisz ter hez kell be nyúj ta ni. A ké re lem mel lék le tei
elekt ro ni kus adat hor do zón is be nyújt ha tók. A ké re lem hez
csa tol ni kell:

a) a ké rel me zõ cso por to su lás ne vét és cí mét, te vé keny -
sé gé nek be mu ta tá sát [az 510/2006/EK ren de let 5. cik ké -
nek (1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak, va la mint az
1898/2006/EK ren de let 10. cik ke (1) be kez dé sé nek má so -
dik al be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak figye lembe véte -
lével], be le ért ve a cso por to su lás tag ja i nak pon tos el ér he tõ -
sé gi ada ta it;

b) az 510/2006/EK ren de let 4. cik ke sze rint el ké szí tett
ter mék le írást, ki egé szít ve azt a ter mék lé nye ges tu laj don -
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sá ga i nak és elõ ál lí tá si mód já nak el len õr zé sé re vo nat ko zó
alap kö ve tel mé nye ket és el já rá so kat le író fe je zet tel;

c) a ter mék le írás kö te le zõ mel lék le te ként a meg ha tá ro -
zott föld raj zi te rü le tet be mu ta tó – egy vagy több – A4-es
for má tu mú tér ké pet és a föld raj zi te rü let tel  való kap cso la -
tot alá tá masz tó iro dal mi ada to kat, tör té nel mi do ku men tu -
mo kat; va la mint

d) az 510/2006/EK ren de let 5. cikk (3) be kez dés
c) pont ja, il let ve az 1898/2006/EK ren de let 11. cik ke sze -
rint el ké szí tett egy sé ges do ku men tu mot.

4.  §

(1) A mi nisz ter a hi ány ta lan, vagy a hi ány pót lá sok kal
ki egé szí tett ké rel met a MET elé ter jesz ti.

(2) Az 510/2006/EK ren de let 5. cik ké nek (4) be kez dé se
sze rin ti rész le tes vizs gá lat so rán a MET for mai és tar tal mi
szem pont ból vé le mé nye zi a ké rel met. A rész le tes vizs gá -
lat ke re té ben – a MET vé le mé nyé re fi gye lem mel – a ké rel -
me zõ a ter mék le írást mó do sít hat ja, il let ve ki egé szít he ti. A
MET a ké re lem meg ala po zott sá gá nak meg íté lé sé re néz ve
ja vas la tot tesz a mi nisz ter ré szé re.

5.  §

(1) A mi nisz ter – a Vt. 116/A.  §-a (8) be kez dé sé nek
meg fele lõen a Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban és hon lap -
ján köz zé te szi a ké rel met, ha a rész le tes vizs gá lat so rán
meg ál la pí tást nyer, hogy azt az arra jo go sult nyúj tot ta be,
és a ter mék le írás, va la mint az egy sé ges do ku men tum meg -
fe lel az 510/2006/EK ren de let ben és az 1898/2006/EK
ren de let ben elõ írt fel té te lek nek.

(2) Az arra jo go sult sze mé lyek a ké re lem mel szem ben
a Vt. 116/A.  §-ának (8) be kez dé se sze rint ki fo gást nyújt -
hat nak be a mi nisz ter hez. Ha az elõ írt ha tár idõn be lül ki fo -
gás nem ér ke zik, a mi nisz ter a Vt. 116/A.  §-ának (9) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen jár el.

(3) A mi nisz ter az elõ írt ha tár idõn be lül ér ke zett ki fo gás 
el fo gad ha tó sá gá ról az 510/2006/EK ren de let 7. cik ke
(3) be kez dé sé nek a)–d) pont ja i ban fog lalt fel té te lek vizs -
gá la ta alap ján dönt.

(4) A ki fo gás nak a Vt. 116/A.  §-ának (8) be kez dé se sze -
rin ti el bí rá lá sa elõtt a mi nisz ter az el fo gad ha tó ki fo gás sal
kap cso lat ban nyi lat ko zat té tel re hív ja fel a ké rel me zõt.

A termékleírás módosítása

6.  §

(1) A ter mék le írás mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa irán ti
ké rel met az 510/2006/EK ren de let 9. cik ké nek (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak alap ján, az 1898/2006/EK ren de let
16. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se sze rint kell be nyúj ta ni.

(2) A ter mék le írás mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa iránt be -
nyúj tott ké rel mek te kin te té ben a 3–5.  § ren del ke zé se it kell
meg fele lõen al kal maz ni.

A földrajzi árujelzõ bejegyzésének törlése

7.  §

(1) Az ol ta lom alatt álló föld raj zi áru jel zõ be jegy zé sé -
nek tör lé sét az 510/2006/EK ren de let 12. cik ké nek (2) be -
kez dé se alap ján arra jo go sul tak az 1898/2006/EK ren de let
17. cik ke (2) be kez dé sé nek elsõ és má so dik al be kez dé sé -
ben fog lal tak nak meg fele lõen kér he tik.

(2) Az (1) be kez dés alap ján be nyúj tott tör lé si ké rel mek -
re a 3–5.  § ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

Az Európai Közösség más tagállama, 
illetve harmadik ország által továbbított 
kérelemmel szemben benyújtott kifogás

8.  §

(1) Az Eu ró pai Kö zös ség más tag ál la ma vagy har ma dik
or szág ál tal az Eu ró pai Bi zott ság nak (a továb biak ban: Bi -
zott ság) to váb bí tott be jegy zés irán ti, mó do sí tá si, il let ve
tör lé si ké re lem mel szem be ni – az 510/2006/EK ren de let
7. cik ké nek (2) be kez dé se sze rin ti – ki fo gást az
510/2006/EK ren de let 7. cik ké nek (3) be kez dé sé ben, il let -
ve az 1898/2006/EK ren de let 13. cik ké ben és 17. cik ké nek 
(2) be kez dé sé ben fog lal tak kal össz hang ban kell el ké szí te -
ni, és a Vt. 116/A.  §-a (12) be kez dé sé nek meg fele lõen kell
be nyúj ta ni a mi nisz ter hez.

(2) A ki fo gást a mi nisz ter má so lat ban meg kül di az
MSZH-nak és to váb bít ja azt a Bi zott ság hoz.

A Magyarország által továbbított 
kérelemmel szembeni, az Európai Közösség 

más tagállamától, illetve harmadik országból 
érkezett kifogás

9.  §

(1) A Ma gyar or szág ál tal az 510/2006/EK ren de let
5. cik ké nek (5) be kez dé se sze rint a Bi zott ság nak továb -
bított be jegy zés irán ti, mó do sí tá si, il let ve tör lé si ké re lem re 
az Eu ró pai Unió más tag ál la má tól vagy har ma dik or szág -
ból a Bi zott sá gon ke resz tül ér ke zett ki fo gást a mi nisz ter
to váb bít ja az ér de kelt fe lek nek, és az 510/2006/EK ren de -
let 7. cik ke (5) be kez dé sé nek má so dik al be kez dé se sze rin ti 
meg ál la po dást elõ se gí tõ egyez te tés ben köz re mû kö dik.

(2) A ki fo gást a mi nisz ter má so lat ban meg kül di az
MSZH-nak.
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(3) Az egyez te tés ered mé nyé rõl a mi nisz ter az
1898/2006/EK ren de let 13. cik ké nek (4) be kez dé sé ben
fog lal tak nak meg fele lõen tá jé koz tat ja a Bi zott sá got.

IV. Fejezet

A SZESZES ITALOK FÖLDRAJZI ÁRUJELZÕINEK
NEMZETI OLTALMÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A termékleírás vizsgálatára irányuló eljárás

10.  §

(1) A Vt. 113/A.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
ter mék le írás nak meg kell fe lel nie a 110/2008/EK ren de let
17. cik ké nek (4) be kez dé sé ben fog lal tak nak, to váb -
bá – kü lön fe je zet ben – a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) an nak iga zo lá sa, hogy a ter mék a ter mék le írás ban
meg ha tá ro zott, a Vt. 103.  §-ának (2), il let ve (3) be kez dé se
sze rin ti föld raj zi te rü let rõl szár ma zik;

b) a 11.  § (1) be kez dé se sze rin ti el len õr zõ ha tó ság neve
és címe;

c) a ter mék lé nye ges tu laj don sá ga i nak és elõ ál lí tá si
mód já nak el len õr zé sé re vo nat ko zó alap kö ve tel mé nyek és
el já rá sok le írá sa; to váb bá

d) a ter mék le írás kö te le zõ mel lék le te ként a meg ha tá ro -
zott föld raj zi te rü le tet be mu ta tó – egy vagy több – A4-es
for má tu mú tér kép és a föld raj zi te rü let tel  való kap cso la tot
alá tá masz tó iro dal mi ada tok, tör té nel mi do ku men tu mok.

(2) A szõ lõ és bor ala pú sze szes ita lok ese té ben a ter -
mék le írás nak tar tal maz nia kell az alap anyag szár ma zá si
he lyét és az elõ ál lí tás he lyét. Az alap anyag szár ma zá sát
kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint kell iga zol ni.
Amennyi ben a sze szes ital föld raj zi áru jel zõ je azo nos egy
bor ol ta lom alatt álló ere det meg je lö lé sé vel vagy föld raj zi
jel zé sé vel, ki zá ró lag az adott bor ter mék le írá sá ban meg ha -
tá ro zott te rü let rõl szár ma zó és az elõ írt sza bá lyok nak meg -
fe le lõ bor vagy bo rá sza ti mel lék ter mék hasz nál ha tó fel
a sze szes ital alap anya ga ként.

(3) A mi nisz ter a Vt. 113/A.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont ja sze rin ti, a föld raj zi áru jel zõ lajst ro mo zá sá ra vo -
nat ko zó egyet ér tõ nyi lat ko za tát ak kor adja meg, ha az ál ta -
la le foly ta tott vizs gá lat so rán meg ál la pí tást nyer, hogy
a ter mék le írást a Vt. 107.  §-ának (2) be kez dé se alap ján
arra jo go sult nyúj tot ta be, va la mint ha a ter mék le -
írás – a Vt. 103.  §-ának (2) vagy (3) be kez dé sét, va la mint
a 110/2008/EK ren de let 17. cik ké nek (4) be kez dé sé ben
fog lal ta kat is figye lembe véve – meg ala po zott.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti vizs gá lat so rán a ter mék le -
írást a MET meg vizs gál ja és vé le mé nye zi. A vé le mény ben 
a Vt. 113/A.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti egyet -
ér tés meg adá sá ra néz ve a mi nisz ter ré szé re ja vas la tot tesz.

(5) A mi nisz ter a Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban és
hon lap ján köz zé te szi a ter mék le írást, ha a rész le tes vizs gá -
lat so rán meg ál la pí tást nyer, hogy azt az arra jo go sult nyúj -
tot ta be és a ter mék le írás meg fe lel az e ren de let ben, va la -
mint a 110/2008/EK ren de let ben elõ írt fel té te lek nek. A
ter mék le írás sze mé lyes ada tot tar tal ma zó ré sze csak a ké -
rel me zõ hoz zá já ru lá sá val te he tõ köz zé. A ter mék le írás sal
szem ben a köz zé té tel tõl szá mí tott két hó na pon be lül ki fo -
gást le het be nyúj ta ni a mi nisz ter hez. A mi nisz ter a ki fo gás
meg ala po zott sá gá ról a Vt. 113/A.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tá ban fog lal ál lást.

(6) A ter mék föld raj zi áru jel zõ jé nek nem ze ti lajst ro mo -
zá sát és az ol ta lom meg szû né sét, va la mint a lajst ro mo zást
köve tõen a jó vá ha gyott ter mék le írást a Mi nisz té ri um hi va -
ta los lap já ban és hon lap ján is köz zé kell ten ni.

(7) A ter mék le írás mó do sí tá sa iránt a Vt. 113/A.  §-ának
(2) be kez dé se alap ján in dult el já rá sok ban a ter mék le írá -
sok ra az (1)–(5) be kez dé sek ren del ke zé se it kell meg fele -
lõen al kal maz ni.

(8) Az ol ta lom alatt álló föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter -
mék cso ma go lá sán fel tün tet he tõ a „vé dett föld raj zi jel -
zés”, il let ve a „vé dett ere det meg je lö lés” meg je lö lés.

V. Fejezet

A TERMÉKEK ELLENÕRZÉSE

11.  §

(1) A Vt. 121.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
ha tá ro zott el len õr zõ ha tó ság ként a Kor mány

a) élel mi sze rek ese té ben – a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal lét re ho zá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló
274/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Korm. ren de let) 13.  §-a sze rint – az MgSzH ke rü le ti hi va -
ta lát,

b) sze szes ita lok ese té ben a Korm. ren de let 13.  §-a sze -
rint az MgSzH Köz pont ját és te rü le ti szer ve it,

c) zöld ség-gyü mölcs ese té ben a Korm. ren de let 13.  §-a
sze rint az MgSzH Köz pont ját és te rü le ti szer ve it,

d) me zõ gaz da sá gi ter mé kek ese té ben a Korm. ren de let
11–12. §-ai és 13.  §-a sze rint az MgSzH Köz pont ját és te -
rü le ti szer ve it
(a továb biak ban együtt: el len õr zõ ha tó ság) je lö li ki.

(2) Az el len õr zõ ha tó ság a Vt. 113/A.  §-a alap ján lajst -
ro mo zott, to váb bá a Vt. 116/A.  §-ának (10) be kez dé se sze -
rin ti át me ne ti ol ta lom ban, il let ve a kö zös sé gi ol ta lom ban
ré sze sü lõ föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter mé kek (a továb -
biak ban együtt: föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter mék) ter -
mék le írás nak, il let ve egy sé ges do ku men tum nak  való meg -
fe le lé sét a ter me lés, elõ ál lí tás, il let ve for gal ma zás he lyén
el len õr zi.

(3) A föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter mé kek áru jel zõ je
nem té veszt he ti meg a vég sõ fo gyasz tót az 510/2006/EK
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ren de let 13. cik ké nek (1) be kez dé sé ben, il let ve
a 110/2008/EK ren de let 16. cik ké ben fog lal tak kal össz -
hang ban.

(4) A (3) be kez dés ren del ke zé sei a fo gyasz tó vé de lem rõl 
 szóló tör vény al kal ma zá sá ban fo gyasz tó vé del mi ren del ke -
zé sek.

(5) A (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek meg sér té se 
ese tén az el já rás le foly ta tá sá ra a fo gyasz tók kal szem be ni
tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zott ha tó ság jo go sult az ott meg ha -
tá ro zott sza bá lyok sze rint.

(6) A föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter mék el ne ve zé se,
meg je lö lé se, il let ve szim bó lu ma hasz ná la ta meg sér té sé -
nek ész le lé se ese tén az el len õr zõ ha tó ság, il let ve a fo -
gyasz tó vé del mi ha tó ság egy mást ha la dék ta la nul ér te sí ti az 
el já rás meg in dí tá sá ról az el já rás tár gyát ké pe zõ tény ál lás
is mer te té sé vel, mely nek so rán az ügy ér de mi azo no sít ha -
tó sá gá hoz szük sé ges ada to kat – így kü lö nö sen az érin tett
vál lal ko zás azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat, va la mint
az el len õr zés he lyé re és ide jé re vo nat ko zó ada to kat – a má -
sik fél ren del ke zé sé re bo csát ja. Ha a jog sér tés  miatt mind -
két ha tó ság jo go sult el jár ni, a továb biak ban az a ha tó ság
jár el, amely az ügy ben az el já rást ko ráb ban in dí tot ta meg.

12.  §

(1) Ha az el len õr zõ ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a föld raj -
zi áru jel zõ vel el lá tott ter mék nem fe lel meg a ter mék le írás -
ban fog lal tak nak,

a) ki sebb hiba ese tén fel szó lít ja a ter me lõt vagy elõ ál lí -
tót (a továb biak ban együtt: elõ ál lí tó), il let ve for gal ma zót
a hi á nyos sá gok or vos lá sá ra és arra, hogy az en nek ér de ké -
ben meg tett in téz ke dé sek rõl ti zen öt na pon be lül ad jon tá -
jé koz ta tást,

b) lé nye ges hiba ese tén, vagy ha az elõ ál lí tó, il let ve for -
gal ma zó az a) pont sze rin ti be szá mo lá si kö te le zett sé gét el -
mu laszt ja, a ter mék elõ ál lí tá sát, il let ve for ga lom ba ho za ta -
lát a jog sér tés el kö ve tõ je szá má ra a hiba jel le gé tõl füg gõ
fel té tel hez köti, il let ve

c) sú lyos hiba ese tén a ter mék te kin te té ben a föld raj zi
áru jel zõ hasz ná la tát a jog sér tést el kö ve tõ elõ ál lí tó szá má ra 
azon na li ha tállyal meg tilt ja.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban
a) ki sebb hiba a ter mék le írás ban fog lal tak tól  való

olyan el té rés, amely a ter mék jel lem zõ it an nak lé nye ges
tu laj don sá ga it te kint ve nem vál toz tat ja meg;

b) lé nye ges hiba
ba) a ter mék le írás ban fog lal tak tól  való, az a) és

a c) pont ba nem tar to zó el té rés, amely a ter mék mi nõ sé gi
jel lem zõ it be fo lyá sol ja, va la mint

bb) a ki sebb hiba há rom éven be lül tör té nõ meg is mét -
lõ dé se;

c) sú lyos hiba
ca) a ter mék le írás ban fog lal tak tól  való olyan mér té kû

vagy ter mé sze tû el té rés, amely a ter mék jel lem zõ it an nak
lé nye ges tu laj don sá ga it te kint ve je len tõ sen meg vál toz tat -
ja, vagy amely nek ered mé nye kép pen a ter mék nem te kint -
he tõ a ter mék le írás ban sze rep lõ föld raj zi te rü let rõl szár -
ma zó nak, va la mint

cb) a b) pont ba) al pont ja sze rin ti lé nye ges hiba há rom
éven be lül tör té nõ meg is mét lõ dé se.

(3) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti ti la lom idõ tar ta ma
egy év. A ti la lom le jár tát meg elõ zõ 15 mun ka na pon be lül
az el len õr zõ ha tó ság az elõ ál lí tó szék he lyén vagy te lep he -
lyén el len õr zi, hogy a föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter mék
meg fe lel-e a ter mék le írás ban fog lal tak nak. A föld raj zi
áru jel zõ új bó li hasz ná la tát az elõ ál lí tó csak ak kor kezd he ti
meg, ha a ti la lom le jár tá nak nap ját meg elõ zõ el len õr zés
so rán az el len õr zõ ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a föld raj zi
áru jel zõ vel el lá tott ter mék a ter mék le írás ban fog lal tak nak
meg fe lel.

(4) Ha az elõ ál lí tó, il let ve for gal ma zó az (1) be kez dés
b), il let ve c) pont ja alap ján ho zott fel té tel hez kötõ, vagy
til tó ha tá ro zat el le né re hasz nál ja az adott föld raj zi áru jel -
zõt, az el len õr zõ ha tó ság

a) a jog sér tõ cég ada ta it és a jog sér tést nyil vá nos ság ra
hoz za,

b) a föld raj zi áru jel zõ vel jog el le ne sen el lá tott ter mé ket
a for ga lom ból ki von ja, il let ve

c) a fo gyasz tók meg té vesz té sé nek gya nú ja ese tén ér te -
sí ti a Gaz da sá gi Ver seny hi va talt, il let ve a Nem ze ti Fo -
gyasz tó vé del mi Ha tó sá got a ta pasz talt sza bály ta lan ság ról.

13.  §

(1) Az el len õr zõ ha tó ság a 12.  § (4) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott eset ben az ott em lí tett jog kö vet kez mé nye ken
fe lül az elõ ál lí tót meg bír sá gol ja. A bír ság alap össze ge

a) a té tel ér té ké nek más fél sze re se a ter mék le írás ban
fog lal tak tól  való olyan mér té kû el té rés ese tén, amely a ter -
mék mi nõ sé gi jel lem zõ it be fo lyá sol ja,

b) a té tel ér té ké nek két sze re se a föld raj zi áru jel zõ hasz -
ná la tá ra nem jo go sult ál ta li elõ ál lí tás, il let ve a föld raj zi
áru jel zõ vel jog el le ne sen el lá tott ter mék for ga lom ba ho za -
ta la ese tén.

(2) Az azo nos tény ál lá sú jog sér tés há rom éven be lül tör -
té nõ is mét lõ dé se ese tén a ki szab ha tó bír ság mér té két az
a) pont ban meg ha tá ro zott eset ben az alap összeg 2-sze res,
a b) pont ban meg ha tá ro zott eset ben az alap összeg 2,5-sze -
res szor za tá val szá mít va kell meg ál la pí ta ni.

(3) A té tel ér té ke az adott elõ ál lí tó, il let ve for gal ma zó
he lyen az el len õr zés, il let ve a min ta vé tel idõ pont já ban al -
kal ma zott egy ség ár és – az Eu ró pai Unió köz vet le nül al -
kal ma zan dó jogi ak tu sá nak ki fe je zet ten erre vo nat ko zó el -
té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – az el len õr zött egy ség ben ta -
lál ha tó, a hiba és az elõ ál lí tás szem pont já ból azo nos me gí -
té lé sû ter mék mennyi sé gé nek szor za ta.
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14.  §

(1) A föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter mé ket elõ ál lí tók az 
elõ ál lí tás nak, il let ve a föld raj zi áru jel zõ hasz ná la tá nak
a meg kez dé sét, az ada ta ik ban be kö vet ke zett vál to zást, va -
la mint a föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter mék elõ ál lí tá sá nak 
meg szün te té sét 15 na pon be lül be je len tik a ha tás kör rel
ren del ke zõ el len õr zõ ha tó ság hoz. Az el len õr zõ ha tó ság
ké re lem re ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki ar ról, hogy az
elõ ál lí tó föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ter mé ket ál lít elõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len té si kö te le zett ség
a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi sze rek ese tén a ké -
rel me zõ cso por to su lás tag ja it, il let ve sze szes ita lok ese tén
a jo go sul tat is ter he li, amely nek el mu lasz tá sa lé nye ges hi -
bá nak mi nõ sül.

(3) A 11–12.  §-ok alap ján vég zett el len õr zé sek ered mé -
nyé rõl, va la mint az (1) be kez dés sze rin ti be je len té si kö te -
le zett sé get tel je sí tõ elõ ál lí tók nap ra kész jegy zé ké rõl az el -
len õr zõ ha tó sá gok fél éven te tá jé koz tat ják a Mi nisz té ri u -
mot.

(4) A föld raj zi áru jel zõ vel el lá tott ha zai ter mé kek rõl
a Mi nisz té ri um nyil ván tar tást ve zet, ame lyet hon lap ján is
köz zé tesz. A nyil ván tar tás tar tal maz za az ol ta lom alatt álló 
föld raj zi áru jel zõt, a nem ze ti ol ta lom ke let ke zé sé nek nap -
ját, az ol ta lom alatt álló föld raj zi áru jel zõ össze fog la ló lap -
ja, il let ve egy sé ges do ku men tu ma vagy ter mék le írá sa köz -
zé té te lé nek nap ját, va la mint az el ne ve zés kö zös sé gi nyil -
ván tar tás ba  való be jegy zé sé nek nap ját, to váb bá utób bi ak
ese té ben az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ra tör té nõ uta -
lást.

VI. Fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

15.  §

(1) A 110/2008/EK ren de let 20. cik ke ér tel mé ben ol ta -
lom ban ré sze sü lõ föld raj zi áru jel zõk ese té ben – ki vé ve
a „pá lin ka” és a „tör köly pá lin ka” föld raj zi áru jel zõ -
ket – a 10.  § (1) be kez dé se sze rin ti ter mék le írást a föld raj zi 
áru jel zõ jo go sult ja nyújt hat ja be a mi nisz ter hez, leg ké sõbb 
2013. jú li us 31-ig. A mi nisz ter az ügy ira ta i nak má so la tát
meg kül di az MSZH-nak.

(2) Amennyi ben a jo go sult az (1) be kez dés sze rin ti ha -
tár idõ ig nem nyújt ja be a ter mék le írást, a mi nisz ter a mû -
sza ki do ku men tá ci ót a 110/2008/EK ren de let 20. cik ké nek 
(1) be kez dé se alap ján nem to váb bít ja.

(3) A „pá lin ka” és a „tör köly pá lin ka” föld raj zi áru jel -
zõk ese té ben a 10.  § (1) be kez dé se sze rin ti ter mék le írást
a tu do mány, az elõ ál lí tók szak mai ér dek-kép vi se le ti szer -
ve ze tei, va la mint az el len õr zõ ha tó ság be vo ná sá val a mi -

nisz ter ké szí ti el, majd a 110/2008/EK ren de let 20. cik ké -
nek (1) be kez dé se sze rint jár el.

16.  §

(1) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en nem ze ti
ol ta lom ban ré sze sí tett, de a 110/2008/EK ren de let III. mel -
lék le té ben nem lajst ro mo zott föld raj zi áru jel zõ ese té ben
a be je len tõ a 110/2008/EK ren de let 17. cik ké nek (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ ter mék le írás be nyúj tá -
sá val egy ide jû leg kér he ti a mi nisz ter tõl a 110/2008/EK
ren de let 17. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti be je len tés
meg té te lét. A ké re lem be ér ke zé sé rõl a mi nisz ter az
MSZH-t ér te sí ti.

(2) A mi nisz ter a 110/2008/EK ren de let 17. cik ké nek
(4) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ ter mék le írást
be nyújt ja a Bi zott ság hoz, va la mint azt a Mi nisz té ri um hi -
va ta los lap já ban és hon lap ján nyil vá nos ság ra hoz za. A ter -
mék le írás sze mé lyes ada tot tar tal ma zó ré sze csak a ké rel -
me zõ hoz zá já ru lá sá val te he tõ köz zé.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17.  §

(1) Ez a ren de let 2009. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba,
ren del ke zé se it – a 15. és a 16.  § ki vé te lé vel – a hatályba -
lépését köve tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi sze rek föld -
raj zi áru jel zõ i nek ol tal má ra és a ter mé kek el len õr zé sé re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 124/2007. (V. 31.)
Korm. ren de let. E be kez dés 2009. au gusz tus 2-án ha tá lyát
vesz ti.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

18.  §

Ez a ren de let meg ál la pít ja a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu -
sok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket:

a) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek föld raj zi
jel zé se i nek és ere det meg je lö lé se i nek ol tal má ról  szóló,
2006. már ci us 20-i 510/2006/EK ta ná csi ren de let;

b) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek föld raj zi
jel zé se i nek és ere det meg je lö lé se i nek ol tal má ról  szóló
510/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006. de cem -
ber 14-i 1898/2006/EK bi zott sá gi ren de let;
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c) a sze szes ita lok meg ha tá ro zá sá ról, meg ne ve zé sé rõl,
ki sze re lé sé rõl, cím ké zé sé rõl és föld raj zi áru jel zõ i nek ol -
tal má ról, va la mint az 1576/89/EK ta ná csi ren de let ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. ja nu ár 15-i
110/2008/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let III. fe -
je ze te.

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

A Kormány
159/2009. (VII. 30.) Korm.

rendelete

az egyes iparjogvédelmi beadványok 
elektronikus úton  való benyújtására vonatkozó

részletes szabályokról  szóló 
147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló 1995. évi
XXXIII. tör vény 118.  §-ának (4) be kez dé sé ben, a véd je -
gyek és a föld raj zi áru jel zõk ol tal má ról  szóló 1997. évi
XI. tör vény 121.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, va la -
mint a for ma ter ve zé si min ták ol tal má ról  szóló 2001. évi
XLVIII. tör vény 68.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va
a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az egyes ipar jog vé del mi be ad vá nyok elekt ro ni kus úton 
 való be nyúj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló
147/2007. (VI. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Sza ba dal mi be je len tés, igény pont-köz zé té te li ké re -
lem és az igény pon tok ma gyar nyel vû for dí tá sa, eu ró pai
sza ba da lom szö ve gé nek ma gyar nyel vû for dí tá sa és e for -
dí tá sok ki ja ví tá sá ra irá nyu ló ké re lem, hasz ná la ti min ta ol -
tal mi be je len tés, for ma ter ve zé si min ta ol tal mi be je len tés,
to pog rá fi a ol tal mi be je len tés, véd jegy be je len tés, to váb bá
véd jegy meg újí tá si ké re lem (a továb biak ban együtt: ipar -
jog vé del mi be ad vány) elekt ro ni kus úton ki zá ró lag a Ma -
gyar Sza ba dal mi Hi va tal ál tal e cél ra rend sze re sí tett elekt -
ro ni kus ûr lap (a továb biak ban: elekt ro ni kus ûr lap) hasz ná -
la tá val nyújt ha tó be.”

2.  §

Az R. 6.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(Az ipar jog vé del mi be ad vány be nyúj tá sá ra szol gá ló
elekt ro ni kus ûr lap hoz a kö vet ke zõ mel lék le tek ki zá ró lag az 
e ren de let mel lék le té nek 1. pont já ban meg ha tá ro zott képi
adat meg je le ní té si for má tum ban csa tol ha tók:)

„a) sza ba dal mi és hasz ná la ti min ta ol tal mi be je len tés
ese té ben, va la mint az eu ró pai sza ba da lom szö ve gé nek for -
dí tá sa, il let ve en nek ki ja ví tá sa ese tén a rajz;”

3.  §

(1) Az R. 7.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ b) pont tal egé szül 
ki, és a je len le gi b) pont meg je lö lé se c) pont ra vál to zik:

(Az ipar jog vé del mi be ad vány be nyúj tá sá ra szol gá ló
elekt ro ni kus ûr lap hoz a kö vet ke zõ mel lék le tek ki zá ró lag az 
e ren de let mel lék le té nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott, képi
ele mek meg je le ní té sé re is al kal mas adat meg je le ní té si for -
má tum ban csa tol ha tók:)

„b) eu ró pai sza ba dal mi be je len tés igény pont ja i nak for -
dí tá sa és e for dí tás ki ja ví tá sa ese tén az igény pon tok; eu ró -
pai sza ba da lom szö ve gé nek for dí tá sa és e for dí tás ki ja ví tá -
sa ese tén – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel -
lel – a le írás egy vagy több igény pont tal;”

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

„(3) Sza ba dal mi be je len tés, va la mint az eu ró pai sza ba -
da lom szö ve gé nek for dí tá sa és e for dí tás ki ja ví tá sa ese tén
a sza ba dal mi le írás és az egy vagy több igény pont együt tes 
fájl mé re te leg fel jebb 25 Mby te le het.”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2009. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az 5.  § 2009. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) Ez a ren de let 2009. ok tó ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

5.  §

Az R. 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „for ma ter ve zé si
min ta ol tal mi be je len tés, to pog rá fi a ol tal mi be je len tés”
szö veg rész he lyé be a „for ma ter ve zé si min ta ol tal mi be je -
len tés, for ma ter ve zé si min ta ol ta lom meg újí tá sa irán ti ké -
re lem, to pog rá fi a ol tal mi be je len tés” szö veg rész lép.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter 

95/2009. (VII. 30.) FVM 
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl  szóló
67/2007. (VII. 26.) 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.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott
 feladatkörömben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) 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 (a továb biak ban: R.) 4.  §-a (4) be kez dé sé -
nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) Az ügy fél kö te les:]
„d) az üz le ti terv hez kap cso ló dó kom mu ni ká ci ós terv -

ben – amely tar tal maz za a kom mu ni ká ci ós esz köz be mu ta -
tá sát, hasz ná la tá nak mód ját, üte me zé sét és a hasz ná la tá ra
ter ve zett net tó össze get – vál lalt fel ada to kat a meg adott
üte me zés nek meg fele lõen az azt iga zo ló do ku men tu mok
alap ján, és az üz le ti terv ré szét ké pe zõ SFH-be tét lap alap -
ján vál lalt EUME mé re te ket az üte me zés nek meg fele lõen
tel je sí te ni;”

(2) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A (4) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zot tak ese -

té ben a tá mo ga tás ra jo go sult ügy fél szá má ra meg en ge dett
az üz le ti terv ben meg ne ve zett ter mé kek he lyet te sí té se más 
ága za tok (ál lat te nyész tés, ker té szet, nö vény ter mesz tés)
ter mé ke i vel is.”

2.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki és
a § ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Azon tá mo ga tá si ha tá ro zat tal ren del ke zõ ügy fél,
aki ki fi ze té si ké rel mét a tá mo ga tá si ha tá ro zat kéz hez vé te -

lét kö ve tõ 45 na pon túl adta pos tá ra, vagy ki fi ze té si ké rel -
met nem nyúj tott be, újabb ki fi ze té si ké rel met nyújt hat be
a 2010. ja nu ár 1–31. kö zöt ti idõ szak ban.”

3.  §

Az R. 8.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Amennyi ben az ügy fél tel je sí ti a 7.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gét, az MVH a tá mo ga tá si
összeg 90%-át egy összeg ben fi ze ti ki.

(2) A tá mo ga tá si összeg fenn ma ra dó 10%-ának ki fi ze -
té sé re az ügy fél nek ki fi ze té si ké rel met kell be nyúj ta nia. A
ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá ra leg ké sõbb a tá mo ga tá si
ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ne gye dik év elsõ ki fi -
ze té si idõ sza ká ban ke rül het sor, amennyi ben az ügy fél ele -
get tett a 3.  § (2) be kez dés ben, a 4.  § (4) be kez dés a) pont -
já ban sze rep lõ fel té te lek nek, va la mint a 4. évre vál lalt
üzem mé ret tel je sí té sé nek iga zo lá sá ra csa tol ta a 7.  § (1) be -
kez dés c) pont já ban elõ írt blokk tér ké pet.”

4.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben az ügy fél nem tel je sí ti a 4.  § (4) be -
kez dé sé nek b)–c), il let ve e)–g) pont já ban fog lal ta kat, az
igény be vett tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo -
ga tás nak mi nõ sül.”

(2) Az R. 9.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Amennyi ben az ügy fél nem tel je sí ti a 7.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott bár me lyik kö te le zett sé gét, a tá -
mo ga tá si ha tá ro za tát az MVH vissza von ja, és az el já rást
meg szün te ti.”

(3) Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(8) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(7) Az MVH a hely szí ni el len õr zés ke re té ben el len -
õriz he ti, hogy a ké re lem ben, il let ve a dön tést köve tõen
a ha tá ro zat ban fog lalt ada tok, té nyek, kö rül mé nyek meg -
fe lel nek-e a  valóságnak. Az MVH a 4.  § (4) be kez dés
d) pont já nak tel je sü lé se te kin te té ben az el len õr zés idõ -
pont ját meg elõ zõ nap tá ri éve ket is el len õriz he ti. Nem vo -
nat ko zik a jog kö vet kez mény a tá mo ga tá si ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sé nek évé re, amennyi ben a ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé se má jus és de cem ber hó na pok kö zöt ti idõ -
szak ra esett.

(8) Amennyi ben
a) az ügy fél gaz da sá gá nak üzem mé re te a tá mo ga tá si

ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ nap tá ri év tõl kez -
dõ dõ en az üz le ti terv ben az adott évre meg adott EUME
mé ret tõl 30%-ot meg ha la dó an ma rad el, ak kor az ügy fél
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kö te les a 30%-ot meg ha la dó el ma ra dá son túl szá za lék pon -
ton ként a ki fi ze tett tá mo ga tá si összeg 2%-át vissza fi zet ni;

b) az ügy fél az üz le ti terv hez kap cso ló dó kom mu ni ká -
ci ós terv ben vál lalt fel ada tok üte me zé sé nek meg fe le lõ tel -
je sí té sét adott évre vo nat ko zó an el mu laszt ja, az ügy fél kö -
te les a ki fi ze tett tá mo ga tá si összeg 2%-át vissza fi zet ni.”

5.  §

(1) E ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba az zal,
hogy ren del ke zé se it a 2007. de cem ber 3. és 2008. feb -
ruár 7. kö zött be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek ese té ben
kell al kal maz ni.

(2) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se alap ján új tá mo ga tá si
ké rel met nem le het be nyúj ta ni.

(3) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se a ha tá lyát vesz ti.

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

96/2009. (VII. 30.) FVM
rendelete

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

nyersszesz, nyersolaj elõállító üzemek létesítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló

44/2009. (IV. 11.) 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 dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
nem élel mi szer ipa ri célú kis ka pa ci tá sú, nö vé nyi ala pú
nyers szesz, nyers olaj elõ ál lí tó üze mek lé te sí té sé hez nyúj -
tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 44/2009.
(IV. 11.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  § (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

2.  §

(1) Az R. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az ügy fél nek a tá mo ga tás igény be vé te lé hez a tá -
mo ga tá si ké re lem hez rend sze re sí tett vo nat ko zó for ma -
nyom tat vány ada ta i val nyi lat koz nia kell ar ról, hogy az
üze mel te té si kö te le zett ség le já ra tá ig ter je dõ idõ szak ban
min den év ben az ér té ke sí tés bõl szár ma zó ár be vé te lé nek

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

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

(2) Az R. 4.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal 
egé szül ki:

[E ren de let alap ján nem nyújt ha tó tá mo ga tás:]
„g) nem me zõ gaz da sá gi be ru há zás hoz.”

(3) Az R. 4.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A Tv. 18.  §-ában fog lal tak figye lembe véte lével
a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak -
ban: MVH) a (4) be kez dés a) és b) pont ja i ban, az (5) be -
kez dés a), b), c) és f) pont ja i ban, a (6), (9) be kez dé sek ben,
a (10) be kez dés c) pont já ban, a (11) be kez dés ben, va la -
mint a 8.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak és a mel lék let ben
a „Szak mai Szem pon tok” cím ér té ke lé sé hez együtt mû kö -
dõ szer ve zet ként a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um Me zõ gaz da sá gi Gé pe sí té si In té ze tét (a to -
váb biak ban: MGI) von ja be.”

3.  §

(1) Az R. 5.  §-a (8) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban el szá mol ha tó ki adás:]

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

[ki fi ze tett vagy ki fi zet ni ter ve zett összeg.]
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(2) Az R. 5.  §-a (9) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tás el szá mol ha tó ki adá sai nem ha lad hat ják
meg:]

„c) a mel lék ter mék vo nal blokk el szá mol ha tó ki adá sa
az egyéb el szá mol ha tó ki adá sok és a mel lék ter mék vo nal
blokk el szá mol ha tó ki adá sai nél kül szá mí tott összes el szá -
mol ha tó ki adás 25%-át;”

(3) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:
„(10) A (8) be kez dés c) pont ja sze rin ti egyéb el szá mol -

ha tó ki adá sok te kin te té ben, ha a tá mo ga tá si dön tés ben te -
lep he lyen ként el té rõ tá mo ga tá si in ten zi tá sok ke rül nek
meg ál la pí tás ra, ak kor az egyéb el szá mol ha tó ki adá sok ra
egy sé ge sen a leg ala cso nyabb in ten zi tást kell figye lembe
ven ni.”

4.  §

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

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2009. szep tem ber 15. és no -
vem ber 16. kö zött az MVH ál tal az MVH hon lap ján köz -
zé tett for ma nyom tat vá nyon, pos tai úton le het be nyúj ta ni
az MVH-hoz. A for ma nyom tat vány tar tal mai ele mei leg -
alább az aláb bi ak:

a) az ügy fél re giszt rá ci ós szá ma;
b) az ügy fél neve;
c) a te lep hely ada tai;
d) az 5.  § (8) be kez dés c) pont ja sze rint el szá mol ni ter -

ve zett ki adá sok össze ge;
e) az ügy fél jogi for má já hoz kap cso ló dó ada tok;
f) ÁFA vissza igény lés re vo nat ko zó ada tok.”

(2) Az R. 6.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:]
„d) a 4.  § (10) be kez dé se sze rin ti vál la lá sok ra vo nat ko -

zó nyi lat ko za to kat;”

(3) Az R. 6.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:]
„f) az 5.  § (8) be kez dés a)–b) pont jai sze rint ter ve zett

ki adá sok hoz az MGI szak vé le mé nyét.”

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

„(3) A tá mo ga tá si ké re lem nek ki zá ró lag a tá mo ga tá si
egy ség re, a hoz zá kap cso ló dó mér ték re, il let ve összeg re

vo nat ko zó ré sze az ér de mi ha tá ro zat jog erõ re emelkedé -
séig bár mely idõ pont ban vissza von ha tó.”

(5) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A (2) be kez dés a) és f) pont ja i ban fog lalt szak vé le -

mé nyek ese té ben hi ány pót lás nak he lye nincs.”

5.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ki fi ze té si ké rel met
a) a 2010. év ben
aa) áp ri lis 1–30.,
ab) jú li us 1–31., va la mint
ac) ok tó ber 1–31.;
b) a 2011. év tõl kez dõ dõ en éven te
ba) ja nu ár 1–31.,
bb) áp ri lis 1–30.,
bc) jú li us 1–31., va la mint
bd) ok tó ber 1–31.

kö zöt ti idõ sza kok ban az MVH ál tal az MVH hon lap ján
köz zé tett for ma nyom tat vá nyon, pos tai úton le het be nyúj -
ta ni az MVH-hoz.”

(2) Az R. 8.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal
egé szül ki:

[Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell:]
„c) a nyers szesz, nyers olaj ér té ke sí té sé re vo nat ko zó

– a 4.  § (10) be kez dés a) pont já ban fog lal tak kal össz hang -
ban álló – szer zõ dést, az ér té ke sí té si cél meg je lö lé sé vel.”

(3) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Az (1) be kez dés sze rin ti for ma nyom tat vány tar tal -

mi ele mei leg alább az aláb bi ak:
a) az ügy fél re giszt rá ci ós szá ma;
b) az ügy fél neve;
c) a ha tá ro zat szá ma;
d) a ké re lem mel el szá mol ni ter ve zett ki adás;
e) a ké re lem mel igény be ven ni ter ve zett tá mo ga tás.”

6.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba és
a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

97/2009. (VII. 30.) FVM
rendelete

a borszõlõ termõhelyi kataszterének felvételezésérõl,
kiegészítésérõl és módosításáról

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 57.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § 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) A bor szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te ré be tör té nõ so ro lás,
mó do sí tás vagy a ka tasz ter bõl tör té nõ tör lés kez de mé nye -
zé sé vel kap cso la tos, 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.) 3.  § (3) be kez dé se alap ján be nyúj tott ké rel met
a hegy bí ró a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz,
mint a bor szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te rét ve ze tõ szerv hez
 továbbítja.

(2) A ké re lem nek tar tal maz nia kell az érin tett te rü le tek
azo no sí tá sát szol gá ló hely raj zi szá mo kat, a mó do sí tan dó
öko tó pok sor szá mát te le pü lé sen ként.

(3) A Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet (a továb biak -
ban: FÖMI), amennyi ben a te le pü lés re vo nat ko zó an ren -
del ke zés re áll, az érin tett te rü le tet áb rá zo ló, VINGIS rend -
szer bõl ki nyom ta tott tér ké pi mel lék le tet biz to sít ja ter mõ -
he lyi ka tasz tert ve ze tõ szerv ré szé re.

(4) Bor szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te ré be tör té nõ so ro lást
össze füg gõ, a meg ha tá ro zó öko ló gi ai jel lem zõk szem -
pont já ból egy sé ges nek te kint he tõ te rü let ese tén le het ké -
rel mez ni.

2.  §

(1) A bor szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te ré be tör té nõ so ro lás,
mó do sí tás, vagy a ka tasz ter bõl tör té nõ tör lés kez de mé nye -
zé se ese tén szak ér tõ ként a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
Szõ lé sze ti és Bo rá sza ti Ku ta tó in té zet Kecs ke mét (a továb -
biak ban: SzBKI) jár el.

(2) A bor szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te ré be tör té nõ so ro lás
(mi nõ sí tés), mó do sí tás vagy a ka tasz ter bõl tör té nõ tör lés
so rán al kal ma zott szem pont- és ér té ke lé si rend szer adat -
tar tal mát az 1. szá mú mel lék let és a 2. szá mú mel lék let,
a fel vé te le zé si lap adat tar tal mát a 3. szá mú mel lék let, a ké -
re lem hez szük sé ges ûr lap adat tar tal mát a 4. szá mú mel lék -
let tar tal maz za.

3.  §

(1) Az SzBKI a 2.  § (2) be kez dés sze rint adat fel vé te le -
zést vé gez. A fel vé te le zés idõ pont já ban fenn ál ló ál la po tot
a fel vé te le zé si la pon, il let ve a tér ké pe ken rög zí ti, ame lyek
tar tal maz zák a fel vé te le zés ada ta it, az öko ló gi ai té nye zõk
kód ja it és ér ték pont ja it.

(2) A fel vé te le zé si la pon rög zí tett ada tok in for ma ti kai
rend sze ren ke rül nek fel dol go zás ra, és a té nye zõk sú lyo -
zott át la gai alap ján clus te re ket ké pez nek. A be so ro lás vég -
le ge sí té se a clus te ra na lí zis és az adat fel vé te le zés komp lex
ér té ke lé se alap ján tör té nik.

(3) A kör nye ze ti té nye zõk mér le ge lé se alap ján, a ké re -
lem ben meg je lölt te rü le tek hez ké pest a ki ala kí tan dó öko -
tóp nagy sá ga és ha tá ra el tér het.

(4) A mi nõ sí tés so rán az ügy fél nek a mi nõ sí ten dõ te rü -
let tel kap cso la tos és a ka tasz te ri be so ro lást érin tõ, ren del -
ke zé sé re álló tá jé koz ta tást meg kell ad nia.

(5) Az SZBKI szak vé le mé nyé nek el ké szí té sé vel kap -
cso la tos költ sé gek az ügy fe let ter he lik.

4.  §

(1) A ter mõ he lyi ka tasz tert ve ze tõ szerv a ké re lem rõl
a Btv. 3.  § (6) be kez dé se alap ján ér te sí ti:

a) a ké re lem ben meg je lölt ter mõ hely sze rin ti te le pü lé si 
ön kor mány zat jegy zõ jét,

b) a ké re lem ben meg je lölt ter mõ hely sze rin ti, a Ba la ton 
Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si Ter vé nek el fo ga -
dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si Sza bály zat meg ál -
la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény (a továb biak ban:
Ba la ton tör vény) ha tá lya alá tar to zó te le pü lé sek ese tén az
elsõ fokú épí tés ügyi ha tó sá got.

(2) Az ön kor mány zat jegy zõ je, va la mint a Ba la ton tör -
vény ha tá lya alá tar to zó te le pü lé sek ese tén az elsõ fokú
épí tés ügyi ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés alap -
ján ész re vé telt te het.

(3) A ter mõ he lyi ka tasz tert ve ze tõ szerv a ké re lem rõl
a) a hegy bí ró vé le mé nye,
b) az SzBKI ál tal adott szak vé le mény

figye lembe véte lével dönt.

(4) A ter mõ he lyi ka tasz tert ve ze tõ szerv a ha tá ro za tát
köz li a ter mõ hely sze rint ille té kes hegy köz ség gel, a te le -
pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé vel, a FÖ MI-vel és az
SzBKI-val is.

(5) A Ba la ton Tör vény ha tá lya alá tar to zó te le pü lé sek
ese tén a ter mõ he lyi ka tasz tert ve ze tõ szerv a ha tá ro za tot
köz li az ille té kes elsõ fokú épí té si ha tó ság gal is.

(6) A FÖMI a bor szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te rét érin tõ
vál to zá so kat, az SzBKI ál tal szol gál ta tott ada to kat is fel -
hasz nál va, át ve ze ti a di gi tá lis ter mõ he lyi ka tasz te ri tér -
kép-fed vé nye ken és meg je le ní ti VINGIS rend szer ben.
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(7) A pa pír ala pú tér ké pi nyil ván tar tás mel lett a tér ké pek 
adat tar tal ma be ke rül a VINGIS di gi tá lis tér in for ma ti kai
adat ál lo má nyá ba (bor szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te ré nek fed -
vé nye), ami egyen ér té kû a pa pír ala pú tér ké pek ada ta i val.
El té rés ese tén a bor szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te ré nek fed -
vénye az irány adó.

(8) A 190 ér ték pon tot el nem érõ te rü le tek bor szõ lõ ter -
mesz té sé re al kal mat la nok, a bor szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te -
ré ben nem rög zít he tõk.

(9) Bor szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te ré be nem rög zít he tõ az
épí té si te rü let be tar to zó vagy épí té si te rü let nek ki je lölt,
 illetve a nem me zõ gaz da sá gi mû ve lé si ágba so rolt föld -
terület.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy ren del ke zé se it 2009. au gusz tus 1-jét köve -
tõen be nyúj tott ké rel mek alap ján in dult el já rá sok ban kell
al kal maz ni.

(2) A szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te ré nek fel vé te le zé sé rõl,
ki egé szí té sé rõl és mó do sí tá sá ról  szóló 95/2004. (VI. 3.)
FVM ren de let a ha tá lyát vesz ti az zal, hogy a fo lya mat ban
lévõ el já rá sok ban még al kal maz ni kell.

(3) E ren de let
a) 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
 vonatkozó egye di ren del ke zé sek rõl („az egy sé ges kö zös
pi ac szer ve zés rõl  szóló ren de let”)  szóló, 2007. ok tó ber
22-ei 1234/2007/EK ta ná csi ren de let, va la mint

b) a 479/2008/EK ta ná csi ren de let nek a bi zo nyos bo rá -
sza ti ter mé kek re vo nat ko zó ol ta lom alatt álló eredetmeg -
jelölések és föld raj zi jel zé sek, ha gyo má nyos ki fe je zé sek,
va la mint e ter mé kek cím ké zé se és ki sze re lé se te kin te té ben 
tör té nõ vég re haj tá sá ra vo nat ko zó egyes rész le tes sza -
bályok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2009. jú li us 14-ei
607/2009/EK bi zott sá gi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

A borszõlõ termõhelyi kataszterének vizsgálati és értékelési rendszere
(tényezõk értékpont- és kódlistája)

Ter mõ he lyi al kal mas sá got meg ha tá ro zó té nye zõk A mi nõ sí tés szem pont jai

Pont -
érték

Fõté nye zõk Al té nye zõk Sor-
szám

Szem pon tok Kód
Sor szám Meg ne ve zés Sor szám Meg ne ve zés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Ag ro me te o ro ló gia 1.1. Téli fagy kár gya ko ri sá ga 1.1.1. A bor szõ lõ fás ré szei (tõ ke fej, törzs, ter mõ kar) vagy az Al föl dön
ta ka rás mel lett a ter mõ ala pok 10 év ben egy szer sem fagytak el

3 50

1.1.2. A bor szõ lõ fás ré szei (tõ ke fej, törzs, ter mõ kar) vagy az Al föl dön
ta ka rás mel lett a ter mõ ala pok 10 év ben két szer fagytak el

2 20

1.1.3. A bor szõ lõ fás ré szei (tõ ke fej, törzs, ter mõ kar) vagy az Al föl dön
ta ka rás mel lett a ter mõ ala pok 10 év ben há rom szor, vagy an nál
több ször fagytak el

1 0

1.2. Ta va szi, õszi fagy gya ko ri sá ga 1.2.1. Ve ge tá ci ó ban a fagy kár 10 év ben 3-nál ke ve sebb 3 45

1.2.2. Ve ge tá ci ó ban a fagy kár 10 év ben 3–4 al ka lom mal 2 20

1.2.3. Ve ge tá ci ó ban a fagy kár 10 év ben 5 vagy an nál több 1 7

2. Ta laj 2.1. Ta laj tí pus 2.1.1. Kö ves, föl des ko pá rok 01 9

2.1.2. Fu tó ho mok 02 0

2.1.3. Hu mu szos ho mok 03 20

2.1.4. Ren dzi nák 04 36

2.1.5. Eru báz ta la jok 05 36

2.1.6. Sa va nyú, nem po dzo los er dõ ta laj 06 20

2.1.7. Agyag be mo só dá sos bar na er dõ ta laj 07 38

2.1.8. Pse u dog le i es bar na er dõ ta laj 08 10

2.1.9. Bar na-föl dek 09 40

2.1.10. Ko vár vá nyos bar na er dõ ta laj 10 18

2.1.11. Cser noz jom bar na er dõ ta laj 11 40

2.1.12. Cser noz jom jel le gû ho mok 12 25

2.1.13. Mész le pe dé kes cser noz jom 13 27

2.1.14. Mész le pe dé kes al föl di cser noz jom 14 28

2.1.15. Mély ben sós al föl di mész le pe dé kes cser noz jom 15 8

2.1.16. Réti cser noz jom 16 21

2.1.17. Mély ben sós réti cser noz jom 17 10

2.1.18. Szo lo nye ces réti cser noz jom 18 0
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Ter mõ he lyi al kal mas sá got meg ha tá ro zó té nye zõk A mi nõ sí tés szem pont jai

Pont -
érték

Fõté nye zõk Al té nye zõk Sor-
szám

Szem pon tok Kód
Sor szám Meg ne ve zés Sor szám Meg ne ve zés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2. Ta laj 2.1. Ta laj tí pus 2.1.19. Te rasz cser noz jom 19 19

2.1.20. Szo lon csák 20 0

2.1.21. Szo lon csák-szo lo nyec 21 0

2.1.22. Réti szo lo nyec 22 0

2.1.23. Sztyepp ese dõ réti szo lo nyec 23 0

2.1.24. Szo lo nye ces réti ta laj 24 0

2.1.25. Réti ta laj 25 8

2.1.26. Ön tés réti ta laj 26 8

2.1.27. Lá pos réti ta laj 27 0

2.1.28. Sík láp ta laj 28 0

2.1.29. Le csa polt ta laj vagy sík láp ta laj 29 0

2.1.30. Mo csá ri er dõk ta la ja 30 0

2.1.31. Ön tés ta laj 31 0

2.2. Ta laj kép zõ kõ zet 2.2.1. Gla ci á lis és al lu vi á lis üle dé kek 1 4

2.2.2. Lö szös üle dé kek 2 5

2.2.3. Har mad ko ri és idõ sebb üle dé kek 3 4

2.2.4. Nyi rok 4 3

2.2.5. Mész kõ, do lo mit 5 2

2.2.6. Ho mok kõ 6 2

2.2.7. Agyag pa la, fil lit 7 1

2.2.8. Grá nit, por fí rit 8 1

2.2.9. An de zit, ba zalt, ri o lit 9 1

2.3. Kém ha tás és mész ál la pot 2.3.1. Erõ sen sa va nyú ta la jok 1 1

2.3.2. Gyen gén sa va nyú ta la jok 2 2

2.3.3. Szén sa vas me szet tar tal ma zó ta la jok 3 5

2.3.4. Nem a fel szín tõl sós szi kes ta la jok 4 0

2.3.5. Fel szín tõl sós szi kes ta la jok 5 0

2.4. Fi zi kai ta laj fé le sé gek 2.4.1. Ho mok 1 4

2.4.2. Ho mo kos vá lyog 2 6

2.4.3. Vá lyog 3 7

2.4.4. Agya gos vá lyog 4 5

2.4.5. Agyag 5 2

2.4.6. Tõ zeg, kotu 6 0
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Ter mõ he lyi al kal mas sá got meg ha tá ro zó té nye zõk A mi nõ sí tés szem pont jai

Pont -
érték

Fõté nye zõk Al té nye zõk Sor-
szám

Szem pon tok Kód
Sor szám Meg ne ve zés Sor szám Meg ne ve zés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2. Talaj 2.4. Fi zi kai ta laj fé le sé gek 2.4.7. Nem vagy rész ben mál lott, dur va váz ré szek 7 1

2.5. Víz gaz dál ko dá si tu laj don ság 2.5.1. Igen nagy víz nye lé sû és víz ve ze tõ ké pes sé gû, gyen ge víz rak tá ro zó
ké pes sé gû, igen gyen gén víztartó talajok

1 4

2.5.2. Nagy víz nye lé sû és víz ve ze tõ ké pes sé gû, kö ze pes víz rak tá ro zó
ké pes sé gû, gyen gén víztartó talajok

2 6

2.5.3. Jó víz nye lé sû és víz ve ze tõ ké pes sé gû, jó víz rak tá ro zó ké pes sé gû, jó
víztartó talajok

3 10

2.5.4. Kö ze pes víz nye lé sû és víz ve ze tõ ké pes sé gû, nagy
víz rak tá ro zó ké pes sé gû, jó víztartó talajok

4 10

2.5.5. Kö ze pes víz nye lé sû és víz ve ze tõ ké pes sé gû, nagy
víz rak tá ro zó ké pes sé gû talajok

5 10

2.5.6. Gyen ge víz nye lé sû, igen gyen ge víz ve ze tõ ké pes sé gû, erõ sen
víz tar tó, ked ve zõt len víz gaz dál ko dá sú talajok

6 1

2.5.7. Igen gyen ge víz nye lé sû, szél sõ sé ge sen gyen ge
víz el ve ze tõ-ké pes sé gû, igen erõ sen víz tar tó, igen ked ve zõt len,
ext ré men szél sõ sé ges vízgazdálkodási talajok

7 0

2.5.8. Jó víz nye lé sû és víz ve ze tõ ké pes sé gû, igen nagy víz rak tá ro zó és
víz tar tó ké pes sé gû talajok

8 10

2.5.9. Se kély ter mõ ré te gû ség  miatt szél sõ sé ges víz gaz dál ko dá sú talajok 9 1

2.6. Hu musz kész let 2.6.1. 50 t/ha 1 0

2.6.2. 50–100 t/ha 2 2

2.6.3. 100–200 t/ha 3 4

2.6.4. 200–300 t/ha 4 10

2.6.5. 300–400 t/ha 5 8

2.6.6. 400 t/ha 6 6

2.7. Ter mõ ré teg vas tag sá ga 2.7.1. 20 cm 1 0

2.7.2. 20–40 cm 2 0

2.7.3. 40–70 cm 3 0

2.7.4. 70–100 cm 4 0

2.7.5. 100 cm 5 10

2.8. A te rü let egy ön te tû sé ge
a ta laj tí pus szem pont já ból

2.8.1. 60%-nál ki sebb mér ték ben egy ön te tû 1 1

2.8.2. 60–70%-ban egy ön te tû 2 2

2.8.3. 70%-nál na gyobb mér ték ben egy ön te tû 3 5
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Ter mõ he lyi al kal mas sá got meg ha tá ro zó té nye zõk A mi nõ sí tés szem pont jai

Pont -
érték

Fõté nye zõk Al té nye zõk Sor-
szám

Szem pon tok Kód
Sor szám Meg ne ve zés Sor szám Meg ne ve zés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3. Te rü let víz gaz dál ko dá sa
hely szí nen ér té kel ve

3.1.1. Mély fek vé sû, vi ze nyõs, a ta laj víz 0–130 cm kö zött 1 0

3.1.2. Szá raz, a ta laj víz a nö vény ál tal el ér he tõ kö zel ség ben nincs 2 5

3.1.3. Üde, a ta laj víz 150–250 cm kö zött 3 10

4. Eró zió mér té ke 4.1.1. Vo na las eró zi ós for mák, ár kos ki mo só dá sok, az Al föl dön szélárkok 1 3

4.1.2. Vo na las eró zi ós for mák nin cse nek, mér sé kelt eró zió, az Al föl dön
def lá ció ve szé lye fennáll

2 7

4.1.3. A te rü let eró zió és def lá ció ál tal nem ve szé lyez te tett 3 10

5. Te rep vi szo nyok
5.1. Lej tés szög és ég tá ji ki tett ség

Észak Nyu gat Dél Ke let

ÉK ÉÉK É ÉÉNy ÉNy NyÉNy Ny NyDNy DNy DDNy D DDK DK KDK K KÉK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

0–5% Kód 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Pont ér ték 13 12 10 13 15 20 23 28 31 33 33 31 30 26 21 17

6–12% Kód 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

Pont ér ték 38 32 30 40 48 58 68 73 84 90 90 82 75 70 60 48

13–20% Kód 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316

Pont ér ték 32 27 23 33 42 56 66 75 78 88 88 82 75 66 52 45

21–30% Kód 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416

Pont ér ték 15 12 10 15 23 33 40 50 54 65 65 54 52 48 33 27

30% fe lett Kód 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516

Pont ér ték 8 7 4 8 10 10 14 18 20 28 28 20 20 15 12 10
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Ter mõ he lyi al kal mas sá got meg ha tá ro zó té nye zõk A mi nõ sí tés szem pont jai

Pont -
érték

Fõté nye zõk Alté nye zõk
Sor szám Szem pon tok Kód

Sor szám Meg ne ve zés Sor szám Meg ne ve zés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5. Te rep vi szo nyok 5.2. Ten ger szint fe let ti ma gas ság 5.2.1. 300 m fe lett és 120 m alatt 1 16

Domb- és hegy vi dé ken 5.2.2. 120–150, il let ve 250–300 m kö zött 2 35

5.2.3. 150–250 m kö zött 3 45

Ki emel ke dés a kör nye zet bõl 5.2.4. A kör nye zet nél mé lyeb ben fek võ te rü let 4 0

Al föl dön és sík vi dé ken 5.2.5. A kör nye zet bõl nem emel ke dik ki a te rü let, de hi deg le fo lyá sa van 5 28

5.2.6. A te rü let a kör nye zet bõl ki emel ke dik 6 45

5.3. Dom bor zat, te rep fel szín 5.3.1. A te rü let te ra szí ro zást igé nyel 1 7

Domb- és hegy vi dé ken 5.3.2. A te rü let te rep ren de zés sel te le pí tés re al kal mas sá tehetõ 2 16

5.3.3. A lej tõ egyen le tes, egy irá nyú, te rep ren de zés, te ra szí ro zás nem
szükséges

3 30

Al föl dön és sík vi dé ken 5.3.4. A te rü let 20%-nál na gyobb te rü let re ki ter je dõ te rep ren de zést
igényel

4 2

5.3.5. A te rü let leg fel jebb 20%-ig igé nyel te rep ren de zést 5 10

5.3.6. Te rep ren de zés nem szük sé ges 6 20

5.4. Kör nye zet 5.4.1. A kö zel ben erdõ, il let ve fel épít mény nincs 11 10

Erdõ kö zel sé ge 5.4.2. Erdõ van és elõ nyõs 21 10

5.4.3. Erdõ van és hát rá nyos 31, 32 1

5.5. Be épí tett ség 5.5.1. 100 ha-on ként 1 db fel épít mény 12, 22 7

5.5.2. 100 ha-on ként 5–10 db fel épít mény 13, 23 5

5.5.3 100 ha-on ként 10 db-nál több fel épít mény 14, 24,
33, 34

3

6. Te rü let hasz no sí tá sa 6.1. Nagy üze mi mó don hasz no sít ha tó 1 10

6.2. Kis ter me lés re hasz no sít ha tó 2 3

6.3. Kis üze mi áru ter me lõ tömb ki ala kít ha tó 3 10

7. Út vi szo nyok 7.1. Meg kö ze lít he tõ föld úton 1 4

7.2. Meg kö ze lít he tõ ja ví tott föld úton 2 6

7.3. Meg kö ze lít he tõ szi lárd bur ko la tú úton 3 8
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2. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

A borszõlõ termõhelyi kataszterének minõsítõ cluster-elemei

Mi nõ sí tés Clus ter-cso por tok Mi nõ sí té si jel lem zõk

I. osz tály
Bor szõ lõ ter mesz té sé re ki vá ló adott sá gú

5. fõc lus ter Na gyon jó fek vé sû, jó ta la jú, na gyon jó ter més biz ton sá gú te rü le tek.

4. fõc lus ter Na gyon jó fek vé sû, jó ta la jú, nagy ter més biz ton sá gú te rü le tek.

3. fõc lus ter Jó fek vé sû, jó ta la jú, nagy ter més biz ton sá gú te rü le tek.

II.1. osz tály
Bor szõ lõ ter mesz té sé re ked ve zõ adott sá gú

2. fõc lus ter Kö ze pes fek vé sû, jó ta la jú, vál to zó an ter més biz tos te rü le tek.

1. fõc lus ter

1/5. alc lus ter Jó fek vé sû, jó ta la jú, gyen ge ter més biz ton sá gú te rü le tek.

1/4. alc lus ter Kö ze pes fek vé sû, jó ta la jú, gyen ge ter més biz ton sá gú te rü le tek.

1/3. alc lus ter Kö ze pes fek vé sû, kö ze pes ta la jú, jó ter més biz ton sá gú te rü le tek.

II.2. osz tály
Bor szõ lõ ter mesz té sé re al kal mas

1/2. alc lus ter Gyen ge fek vé sû, kö ze pes ta la jú, gyen ge ter més biz ton sá gú te rü le tek.

Bor szõ lõ ter mesz té sé re al kal mat lan 1/1. alc lus ter Gyen ge fek vé sû, gyen ge ta la jú, gyen ge ter més biz ton sá gú te rü le tek.
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3. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Felvételezési lap a borszõlõ termõhelyi kataszteréhez

I. Azo no sí tó ada tok     Új fel vé te le zés   Mó do sí tás, át mi nõ sí tés           Kód

Me gye neve, kód ja ...................................................................................................................................  ££–££

Te le pü lés neve, kód ja ..............................................................................................................................     ££

          KSH te le pü lés azo no sí tó kód   £££££

Fel vé te le zé si egy ség  hely raj zi szá ma ........................................................................................... sor szá ma  ££

To po grá fi ai tér kép: ½  dû lõ .................................................................................... szel vény £ te rü let (ha) £££

II. Té nye zõk                                    Kód  Pont

1. Ag ro me te o ro ló gi ai té nye zõk ££ £

2. Ta laj ta ni té nye zõk ££££££££ £

  2.1. Ta laj ho mo ge ni tá sa £ £

3. Te rü let víz gaz dál ko dá sa £ £

4. Eró zió/def lá ció mér té ke £ £

5. Te rep vi szo nyok

  5.1. Ég tá ji fek vés és lej tés vi szo nyok £££ £

  5.2. Ten ger szint fe let ti ma gas ság, il let ve ki emel ke dés a kör nye zet bõl £ £

  5.3. Dom bor zat, te rep fel szín £ £

  5.4. Kör nye zet (erdõ, fa, ta nya, vil lany ve ze ték) ££ £

6. Te rü let hasz no sí tá sa £ £

7. Út vi szo nyok £ £

Összes pont szám £

8. A ki zá ró ok meg ne ve zé se:

Ter mõ he lyi ka tasz te ri be so ro lás:

I. osz tály: bor szõ lõ ter mesz té sé re ki vá ló adott sá gú £

II.1. osz tály: bor szõ lõ ter mesz té sé re ked ve zõ adott sá gú £

II.2. osz tály: bor szõ lõ ter mesz té sé re al kal mas £

Bor szõ lõ ter mesz té sé re al kal mat lan £

Meg jegy zés:

A fel vé te le zést, mó do sí tást, il let ve át mi nõ sí tést vé gez te:

Név: Év hó nap
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4. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Kérelem
a szõlõ termõhelyi kataszterének adattartalmának felvételezéséhez, módosításához

Ké rem a/az ............................................................................................................. te le pü lés szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz -
te rét az aláb bi ak sze rint mó do sí ta ni.

1. Az érin tett föld rész le tek ada tai

Hely raj zi szám(ok)
Te rü let

(ha)
Az érin tett öko tóp(ok) sor szá ma

(a hegy bí ró töl ti ki)

A mó do sí tás jel le ge
(je löl je X-szel)

Új felvé -
telezés

Mó do sí tás
Átminõ -

sítés
Ki vo nás

 2. A ké rel me zõ neve: ...................................................................................................................................................
(több ké rel me zõ ese tén az ügy ben tör té nõ el já rás sal meg ha tal ma zott)

 Címe: .............................................................................................................................................................................
 Egyéb el ér he tõ sé ge: ......................................................................................................................................................

(te le fon, fax, e-ma il stb.)

 3. Meg jegy zés: .............................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................

Dá tum:
.....................................................................

ké rel me zõ alá írá sa

 4. Az ille té kes hegy bí ró vé le mé nye (a hegy bí ró töl ti ki): ............................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................

Dá tum:
.....................................................................

a hegy bí ró alá írá sa

29376 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/108. szám



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

98/2009. (VII. 30.) FVM
rendelete

a borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba
sorolásáról

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

1.  §

Ez a ren de let sza bá lyoz za a bor ké szí tés re al kal mas
 szõlõ, amely a Vi tis vi ni fe ra faj hoz tar to zik, vagy a Vi tis
vi ni fe ra faj és a Vi tis nem zet ség hez tar to zó egyéb fa jok
 keresztezésébõl jött lét re, osz tály ba so ro lá sát és az osz -
tály ba so ro lás ér de ké ben vég zett vizs gá la to kat.

2.  §

(1) A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 5.  § (2) be kez dé se alap ján az osz -
tály ba so ro lás ra ja vas la tot tevõ Szõ lõ faj ta Hasz ná la ti
 Bizottság (a továb biak ban: SZHB) az ag rár po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) szak mai ta nács -
adó, vé le mé nye zõ tes tü le te.

(2) Az SZHB 12 tag ból áll. Tag ja it – ide ért ve el nö két,
el nök he lyet te sét és tit ká rát – a mi nisz ter a szõ lõ ter mesz tés
és bo rá szat te kin té lyes szak em be rei kö zül há rom évre
 nevezi ki.

3.  §

(1) Az SZHB tit ká ra az SZHB ülé sét leg alább éven te
egy szer, de a ta gok leg alább egy har ma dá nak írás be li ké ré -
se alap ján 30 na pon be lül kö te les össze hív ni.

(2) Az SZHB ülé sé nek na pi ren di pont ja i ra az el nök tesz
ja vas la tot. A ja va solt na pi ren di pon to kat tar tal ma zó meg -
hí vót a tit kár kül di ki az ülés nap ját meg elõ zõ en leg alább
10 mun ka nap pal.

(3) Az SZHB ülé se ak kor te kint he tõ ha tá ro zat ké pes nek, 
ha a ta gok leg alább két har ma da az ülé sen meg je le nik.

(4) Az SZHB ja vas la tá nak el fo ga dá sá hoz a je len lé võ
 tagok egy sze rû több sé ge szük sé ges.

(5) Az el nök az el fo ga dott ja vas lat ról az ülést kö ve tõ
15 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a mi nisz tert.

4.  §

(1) Az osz tály ba so rolt faj ták jegy zé két az 1. szá mú
 melléklet, a 6.  § (3) be kez dés sze rin ti ter mesz té si al kal -
mas sá gi vizs gá la tok hoz hasz nál ha tó össze ha son lí tó faj ták
jegy zé két pe dig a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(2) A faj ta jegy zék mó do sí tá sá ra irá nyu ló ja vas la tát az
SZHB a mi nisz ter nek kül di meg.

5.  §

(1) A bor ké szí tés re al kal mas szõ lõ faj tá kat a bor szõ lõ -
faj ta ter mesz té si al kal mas sá gát figye lembe véve kell osz -
tály ba so rol ni.

(2) Ál la mi el is me rést ka pott bor szõ lõ faj ta a 6.  § (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gá la tok nél kül is osz tály ba
so rol ha tó.

6.  §

(1) Ter mesz té si al kal mas ság sze rint a bor ké szí tés re
 alkalmas bor szõ lõ faj tá kat en ge dé lye zett és ide ig le ne sen
en ge dé lye zett ka te gó ri á ba kell be so rol ni.

(2) A szõ lõ faj ták osz tály ba so ro lá sá nál az SZHB ja vas -
la tot tesz a faj ta név szi no nim ne vé re, to váb bá arra, hogy
a faj ta a bor ké szí té sen kí vül mi lyen más cél ra (cse me ge -
szõ lõ, ma zso la ké szí tés, pár lat-elõ ál lí tás, egyéb) használ -
ható fel.

(3) Osz tály ba nem so rolt, bor ké szí tés re al kal mas szõ lõ -
faj ta csak a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ter mesz -
té si al kal mas sá gi vizs gá lat ered mé nye alap ján so rol ha tó
osz tály ba. Egy szõ lõ faj ta osz tály ba so ro lá sát a vizs gá lat
meg in du lá sát kö ve tõ egy más utá ni öt ter mõ év után le het
ké rel mez ni.

(4) Az olyan szõ lõ faj ták ból elõ ál lí tott bo rá sza ti ter mé -
kek, ame lyek ese té ben a (3) be kez dés sze rin ti vagy ál la mi
el is me rés re tör té nõ be je len té se alap ján vég zett vizs gá la tok 
van nak fo lya mat ban, a vizs gá lat ide je alatt, osz tály ba
 sorolt szõ lõ faj tá nak kell te kin te ni.

(5) A (3) be kez dés sze rint be nyúj tott ké re lem alap ján az
osz tály ba so ro lás ra a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
 Hivatal tesz ja vas la tot az SZHB ré szé re a ter mesz té si
 alkalmassági vizs gá lat ered mé nye i nek összeg zé se is mer -
te té sé vel.
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(6) A bor szõ lõ faj ta ál la mi el is me rés re tör té nõ be je len té -
se alap ján vég zett vizs gá la to kat a (3) be kez dés ben meg -
határozott vizs gá la tok kal egyen ér té kû nek kell te kin te ni.

7.  §

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

(2) A bor ké szí tés re al kal mas szõ lõ faj ták osz tály ba so ro -
lá sá ról  szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM ren de let, va la mint
a Szõ lõ faj ta Hasz ná la ti Bi zott ság ról  szóló 39/2001.
(V. 14.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

8.  §

Ez a ren de let 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”)  szóló, 2007.
ok tó ber 22-ei 1234/2007/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Borszõlõfajták osztályba sorolása

Ma gyar or szág

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

En ge dé lye zett
Ide ig le ne sen
en ge dé lye zett

Meg jegy zés Cse me ge szõ lõ
Föld raj zi jel -
zés sel el lá tott

bor pár lat
Asza lás ra Egyéb

Fe hér bor szõ lõ-faj ták

Ali go té i

Arany sár fe hér e

Bac chus e

Bá ná ti riz ling i

Bi an ca e

Bla u er Sil va ner e

Bo u vi er i

Bu dai e

Char don nay e

Chas se las e

Cir fand li e

Csa ba gyön gye e

Cser sze gi fû sze res e

Csil lám e

Cso mo ri ka e

Dem jén e

E.Cs.18 (Alet ta) e

EB.10 (Vik tor) e

Eh ren fel ser i

Ezer für tû e

Ezer jó e

Fur mint e

Ge ne ro sa e

Gesz tus e

Go hér i

Gold bur ger i

Gö cse ji za ma tos e

Gyöngy riz ling i

Hárs le ve lû e

Ir sai Oli vér e



Ma gyar or szág

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

En ge dé lye zett
Ide ig le ne sen
en ge dé lye zett

Meg jegy zés Cse me ge szõ lõ
Föld raj zi jel -
zés sel el lá tott

bor pár lat
Asza lás ra Egyéb

Já dor vány i

Ju bi le um 75 e

Ju bi le ums re be i

Juh fark e

K.35 (He u ré ka) i

Ka bar e

Ka rát e

Kék ba ka tor i

Kék nye lû e

Ker ner e

Ki rály le ány ka e

Ko csis Irma i

Ko rai pi ros vel te lí ni e

Ko ro na e

Kö vér szõ lõ e

Kö vi din ka e

Kun ba rát i

Kun le ány e

Lak he gyi mé zes i

Le ány ka e

Mát rai mus ko tály i

Me lon i

Mé zes i

Mus ca del le i

Nek tár e

Nosz to ri riz ling i

Odys se us e

Olasz riz ling e

Ora ni ens te i ner i

Orp he us e

Ot to nel mus ko tály e

Pa la ti na e

Pát ria e

Pel so e

Per let te i

Pi not blanc e

Pin tes e

Pi ros ba ka tor e

Pi ros szlan ka i

Pi ros vel te lí ni e

Po zso nyi fe hér e

Pö lös kei mus ko tály e

Raj nai riz ling e

Ref rén e

Riz ling szil vá ni e

Ro zá lia e

Ró zsa kõ e
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Ma gyar or szág

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

En ge dé lye zett
Ide ig le ne sen
en ge dé lye zett

Meg jegy zés Cse me ge szõ lõ
Föld raj zi jel -
zés sel el lá tott

bor pár lat
Asza lás ra Egyéb

Sár fe hér e

Sár ga mus ko tály e

Sa u vig non e

Sche u re be i

Sem il lon e

Sze ré mi zöld i

Szi rén e

Szür ke ba rát e

Tál tos i

Tra mi ni e

Tril la e

Úr ré ti i

Vér tes csil la ga i

Vik tó ria gyön gye e

Vil lard blanc e

Vi og ni er e

Vul ca nus e

Za la gyön gye e

Ze fír e

Zen gõ e

Ze nit e

Zéta e

Zeus e

Zöld sza gos e

Zöld szil vá ni e

Zöld vel te lí ni e

Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Ali ber net e

Ali can te bo us het e

Bí bor ka dar ka e

Bla u bur ger e

Bla u er Früh bur gun der e

Ca ber net franc e

Ca ber net sa u vig non e

Csó ka szõ lõ e

Do mi na e

Dorn fel der e

Duna gyön gye e

Ga may noir i

Ham bur gi mus ko tály e

Ka dar ka e

Kár min e

Kék fran kos e

Ké ko por tó e

Ku ruc vér i

Ma gyar fran kos i
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Ma gyar or szág

Faj ta név

Osz tá lyo zás Egyéb fel hasz ná lás

En ge dé lye zett
Ide ig le ne sen
en ge dé lye zett

Meg jegy zés Cse me ge szõ lõ
Föld raj zi jel -
zés sel el lá tott

bor pár lat
Asza lás ra Egyéb

Me di na e

Me no i re e

Mer lot e

Nero e

Pan non fran kos e

Pi not noir e

Pro ku pac i

Ru bin tos e

Sag ran ti no e

Sy rah e

Szent lõ rinc i

Tan nat e

Ti tán i

Ti zi án i

Tu rán e

Vra nac i

Zwe i gelt e

Az egyes fajták szinonim elnevezései

Fe hér bor szõ lõ-faj ták Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Arany sár fe hér Izsá ki, Izsá ki sár fe hér, Fe hér
din ka, Né met din ka, Hu szár
szõlõ

Ca ber net franc Car be net, Car bo net, Car me net, 
Gros Ca ber net, Gros Vi dur,
Ka ber ne fran

Pi ros ba ka tor Ba kar ró zsa, Ba ka tor ro u ge,
Ba ka tort ra u be

Ham bur gi mus ko tály Misz ket ham burgsz ki, Mus cat
de Ham bo urg, Mus cat de
Ham burg, Mos ca to
d’Am bur go, Musz kat
gam burgsz kij

Bu dai Bu dai zöld, Zöld bu dai,
Zöld szõ lõ, Zöld fe hér

Ka dar ka Fe ke te bu dai, Je nei fe ke te,
Ka dar, Tö rök szõ lõ, Gam za,
Cse te res ka, Szka dar ka,
Ka dar ka nera, Negru moale

Char don nay Char don nay blanc,
Ke rek le ve lû, Mo ril lon blanc,
Ron ci bilé

Kék fran kos Bla uf rän kisch, Bla u er
Lim ber ger vagy Lem ber ger,
Lim ber ger, Fran co nia,
Fran kov ka, Fran kov ka modra,
Moravka

Chas se las Chas se las blanc, Chas se las
doré, Fe hér gyöngy szõ lõ,
Fe hér Fá bi án szõ lõ, We is ser
Gu te del, Chas se las do ra to,
Fen dant blanc, Sasz la be la ja,
Chrupka belia

Ké ko por tó Por tu gi zer, Bla u er Por tu gi e ser, 
Port ho ge se, Por tu galske
mod ré, Mod ry Por tu gal,
Portugais bleu

Cir fand li Pi ros cir fand li, Ké sõi pi ros,
Ci ri fai, Zi er fahnd ler,
Zi er fand ler ro u ge, Zerjavina

Pi not noir Kék bur gun di, Kék
kis bur gun di, Kék ru lan di,
Bla u er Bur gun der, Pino
cser nüj, Pi not cer nii, Pi not
nero, Pig no la, Pi not Tin to,
Ru lands ki mod re, Savagnin
noir
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Fe hér bor szõ lõ-faj ták Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Csa ba gyön gye Per la Cza bans ka, Per la di
Csa ba, Per le di Csa ba, Per le
von Csa ba, Zsem csug Sza ba,
Ven gers kii mus kat nii ran nüj,
Pe arl of Csaba

Sy rah Shi raz, Mar san ne noir, Se ri ne
noir, Bla u er Sy rah, Sirac

Cso mo ri ka Cso mor, Sze der ké nyi fe hér,
Gyü di fe hér

Szent lõ rinc Sa int La u rent

Ezer jó Kor po nai, Ta u sen dacht gu te,
Ta u send gu te, Trum mert ra u be,
Sza do csi na, Kolmreifler

Zwe i gelt Rot bur ger, Zwe i gelt re be,
Bla u er Zwe i gelt re be

Fur mint Zapf ner, Szi ge ti, Som,
Po si pel, Mos la vac bi je li,
Mos ler, Fur mint bianco

Go hér Gu hér, Kör te szõ lõ, Sár ga
go hér, Tö rök go hér, Zöld
gohér

Hárs le ve lû Lin deb lätt ri ge, Li po vi na,
Fe u il les de til le ul,
Garsz le vel jü

Ir sai Oli vér Ir sai, Zo lo tis, Mus kat Oli vér,
Zo lo tisz tüj rannüj

Juh fark Mo há csi, Fe hér bo ros, Tar pai,
Läm mersch wantz

Kék nye lû Bla us täng ler

Ki rály le ány ka Dá no si le ány ka, Er dei sár ga,
Fe te as ca re ga le, Gal be na de
Ardeal

Ko rai pi ros vel te lí ni Kis vel te li ni, Pi ros mal va zia,
Eper szõ lõ, Früh ro ter
Vel te li ner, Vel te li ner ro u ge
pré co ce, Mal va sia ros sa,
Crve na Bab ovi na, Velt lins ke
cervené Skoré

Kövérszõlõ Grasa, Grasa de Cotnari

Kövidinka Steinschiller, a Ruzsica,
a Kamena dinka, a Dinka
crvena, a Dinka mala, a Dinka
rossa

Leányka Leányszõlõ, Mädchentraube,
Dievcenske hrozno, Feteasca
alba

Olasz rizling Welschriesling, Taljanska
grasevina, Riesling Italien,
Rizling Vlassky, Nemes
rizling

Ottonel muskotály Muscat Ottonel, Muskat
Ottonel, Miszket Otonel

Palatina Augusztusi muskotály, Prim

Pinot blanc Fehér burgundi, Weisser
Burgunder, Pinot bianco, Pinot 
beluj

Piros veltelíni Nagyságos, Somszõlõ,
Fleischtraube, Velteliner
rouge, Veltlinszki rozovij,
Veltlinské cervené

Pozsonyi fehér Czétényi, Czétényi fehér
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Fe hér bor szõ lõ-faj ták Vö rös bor szõ lõ-faj ták

Rajnai rizling Weisser Riesling, Rizling
ryzsky, Riesling blanc,
Riesling renano bianco,
Riesling d’Rhia,
Johannisberger, Riesling

Rizlingszilváni Müller Thurgau, Rizvanac,
Müller Thurgau blanc, Müller
Thurgau bijeli, Rivaner

Sárga muskotály Muscat Lunel, Muscat de
Lunel, Muscat blanc, Muscat
de Frontignan, Muscat bélüj,
Muskat weisser, Muscat zlty,
Moscato bianco,Weiler

Sauvignon Muscat Sylvaner, Weisser
Sauvignon, Sauvignon bianco, 
Sovinjon, Sauvignon bijeli,
Sauvignon Blanc

Semillon Semillon weisser, Semillon
blanc, Semillon bianco, Petit
Semillon

Szürkebarát Pinot gris, Ruländer,
Auvergans gris, Pinot grigio,
Burgundi szürke, Graumönch

Tramini Roter traminer, Tramin
cervené, Savagnin rose,
Traminer rosso, Traminer,
Gewürtztraminer

Zöld szagos Zöld muskotály, Decsi szagos, 
Pécsi szagos

Zöld szilváni Grüner Sylvaner, Sylvánske
zelené, Sylvaner verde,
Silvanec zeleni

Zöld veltelíni Grüner Muskateller,
Veltlinské zelené, Valteliner
vert, Ranfol weisser, Weisser
Velteliner, Ranfold bianco,
Valteliner blanc, Fehérhegy,
Grüner veltliner

2. számú melléklet a 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Szõlõfajta kísérletek összehasonlító fajtáinak jegyzéke

Szõ lõ faj ta cso port Vá lasz ték szer ke ze te Össze ha son lí tó faj ta

1. Fehérborszõlõ 1.1. vinifera fajták Arany sárfehér, Budai, Chardonnay, Cserszegi fûszeres, Ezerjó, Furmint,
Hárslevelû, Irsai Olivér, Juhfark, Királyleányka, Kövidinka, Leányka, Olasz
rizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni,
Sauvignon, Sárga muskotály, Szürkebarát, Tramini, Zenit, Zöld veltelíni

1.2. rezisztens fajták Bianca, Csillám, Kunleány, Zalagyöngye

2. Vörösborszõlõ 1.1. vinifera fajták Bíborkadarka, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Kadarka, Kékfrankos,
Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Turán, Zweigelt

1.2. rezisztens fajták Duna gyöngye, Medina
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3. számú melléklet a 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba sorolásához szükséges
termesztési alkalmasságának vizsgálati módszere

A kí sér let cél ja, hogy ter mesz tés-al kal mas sá gi vizs gá la tok kal meg te remt se a szõ lõ faj ták osz tály ba so ro lá sá nak ob jek -
tív le he tõ sé gét. A kí sér le tek a cé lok nak ak kor fe lel nek meg, ha biz to sít ják az ered mé nyek össze ha son lít ha tó sá gát
( legalább adott ter mõ tá jon be lül) és a kí sér le ti cél ra meg fe le lõ mennyi sé gû ter més be ta ka rí tá sát.

I. Kí sér le ti ül tet vé nyek lé te sí té se

1. Ál ta lá nos fel té te lek:
A meg ala po zott vé le mény hez, egya zon „vizs gá lat ba vont” faj ta ese té ben, a ter mõ tá jon (köz igaz ga tá si egy sé gen)

 belül, a szõ lõ kul tú ra mé re té tõl füg gõ en 1–3. azo nos mó don be ál lí tott kí sér let re van szük ség. Kí sér le ti ül tet vényt lé te sí te -
ni csak a szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz ter ben I–II/1–2 osz tá lyú mi nõ sí tés sel re giszt rált te rü le te ken le het. A te rü le te ket úgy kell 
ki vá lasz ta ni, hogy ég haj lat és fek vés te kin te té ben az adott ter mõ tá jat messze me nõ en rep re zen tál ja. A te le pí tõ nek a ki vá -
lasz tott te rü let re ren del kez nie kell „Ta laj al kal mas sá gi és alap trá gyá zá si” szak vé le ménnyel. A lé te sí ten dõ faj ta kí sér le ti
ül tet vény faj tán ként (vizs gá lat ba vont faj ta) leg alább 0,5 ha-os legyen.

2. Te le pí té si rend szer:
A kí sér let be vont szõ lõ te nyész te rü le té nek és az al kal ma zott tõ ke mû ve lés mód nak egy adott ter mõ tá jon be lül kö zel

azo nos nak kell len nie. Az al kal ma zott tõ ke for mát a vizs gá lat ba vont, il let ve az össze ha son lí tó faj ta igé nye i nek meg fele -
lõen kell meg vá lasz ta ni. Hek tá ron kén ti tõ ke szám 3334–5000 tõ/ha.

Al kal maz ha tó tõ ke mû ve lés mó dok:
a) kö zép ma gas kor don;
b) er nyõ-, il let ve Gu y ot-mû ve lés;
c) Mo ser, il let ve Syl voz kor don;
d) egyes füg göny.

3. Össze ha son lí tó faj ta:
A vizs gá la tok ba vont faj ta ter mesz tés-al kal mas sá gi vizs gá la tá hoz a kí sér le ti ül tet vény 20%-át ki te võ nagy ság rend ben

össze ha son lí tó faj tát is te le pí te ni kell, a vizs gá lat ba vont faj tá val azo nos fel té te lek mel lett úgy, hogy a kí sér le ti faj tá nak
az össze ha son lí tó faj tá val egyik ol da lon érint kez zen.

Több kí sér le ti faj ta egy ide jû te le pí té se ese tén a kí sér le ti és össze ha son lí tó faj ták ról el ren de zé si váz raj zot kell ké szí te -
ni. Össze ha son lí tó faj ta (faj ták) cél já ra az adott ter mõ táj te rü le tén na gyobb mér ték ben el ter jedt, a vizs gá lat ba vont faj ta
vár ha tó szõ lõ ter mesz té si és bo rá sza ti ér té ké hez leg kö ze lebb álló faj tát (faj tá kat) kell ki vá lasz ta ni.

4. Sza po rí tó anyag biz to sí tá sa:
Te le pí tés re iga zolt szár ma zá sú, el len õr zött, le he tõ leg tesz tel ten ví rus men tes sza po rí tó anyag hasz nál ha tó fel.

5. Te le pí tés-elõ ké szí tés, te le pí tés:
Amennyi ben a te rü le ten az ül tet vény lé te sí té sét meg elõ zõ en me li o rá ci ós be avat ko zás ra van szük ség, azt a vo nat ko zó

elõ írásoknak meg fele lõen el ké szí tett me li o rá ci ós terv alap ján kell el vé gez ni.
A te le pí tés elõt ti alap trá gyá zás nál a „Ta laj al kal mas sá gi és alap trá gyá zá si” szak vé le mény ja vas la tai alap ján kell el -

járni. A le en dõ kí sér le ti ül tet vény nö vény ál lo má nya ki egyen lí tett le gyen.

6. Te le pí té sek ápo lá sa ter mõ ko rig, tám rend szer épí tés:
A tõ ke mû ve lés mód ra jel lem zõ ter mõ ala pok a te le pí tést kö ve tõ 4. év vé gé re tel jes mér ték ben ki ala kít ha tók le gye nek.

A tám rend szer épí tést ezért úgy kell üte mez ni, hogy a szõ lõ nö vé nyek ne ve lé sét, a ter mõ fe lü let ki ala kí tá sát mi e lõbb le he -
tõ vé tegyék.

A ki vá lasz tott mû ve lé si rend szer nek meg fe le lõ tám be ren de zést úgy kell meg épí te ni, hogy a funk ci ó ját az ül tet vény
tel jes élet tar ta ma alatt ké pes le gyen el lát ni.

A fi a tal ül tet vény éves ápo lá sá nál fo ko zott gon dos ság gal kell el jár ni. Az éven te eset le ge sen fel me rü lõ tõ ke hi á nyo kat
faj ta azo nos sza po rí tó anyag gal pó tol ni kell. A sor kö zök gyom men tes sé gét a tel jes ve ge tá ci ós idõ alatt me cha ni kai mû ve -
lés sel (kul ti vá to ro zás) biz to sí ta ni kell. A mély ter mõ ré teg ki ala kí tá sa és a csa pa dék jobb meg tar tá sa ér de ké ben õsszel
egy mé lyebb mû ve lést is vé gez ni kell.

A sor al jak gyom men te sen tar tá sa az in teg rált szõ lõ ter mesz tés el ve i nek meg fele lõen tör té nik.
A nö vény vé del met az in teg rált nö vény vé del mi tech no ló gia el ve i nek meg fele lõen kell el vé gez ni már a nem ter mõ

 korban is.
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A fi a tal ko rú ül tet vé nye ken a met szést és a zöld mun ká kat a ki vá lasz tott tõ ke mû ve lés mód nak meg fele lõen, meg kü lön -
böz te tett gon dos ság gal kell el vé gez ni úgy, hogy azok 5 éves ko ruk ra ter mõ ké pe sek le hes se nek és a faj ta ér té ke lés kez -
detét ve hes se.

II. A kí sér le ti ül tet vé nyek ter mõ ko rú ápo lá sa

A tõ kén kén ti rügy ter he lést a vizs gá lat ba vont faj ta sa já tos sá ga i nak meg fele lõen, a te nyész te rü let figye lembe véte lével
kell meg ál la pí ta ni. Ugyan azt a rügy ter he lést kell al kal maz ni az össze ha son lí tó faj ta ese té ben is. Az össze ha son lít ha tó ság 
 miatt egya zon vizs gá lat ba vont faj ta min den kí sér le té ben azo nos vagy kö zel azo nos ter he lést kell al kal maz ni. Az ültet -
vényekkel szem ben el vár ha tó a vé kony, szel lõs, 40–50 cm-nél nem szé le sebb lomb fal biz to sí tá sa. A kí sér le ti par cel lák
szü re tét min den eset ben kéz zel kell el vé gez ni. A szü ret idõ pont ját a kí sér let jel le ge ha tá roz za meg.

III. A faj ta kí sér let ke re té ben vizs gált pa ra mé te rek

1. Fe no ló gi ai meg fi gye lé sek:
a) a fa ka dás kez de te;
b) a vi rág zás kez de te;
c) a vi rág zás vége;
d) a kö tõ dés mér té ke (szö ve ges fel jegy zés a fürt tisz tu lás után);
e) a zsen dü lés kez de te.

2. Szü re ti ada tok:
a) a szü ret idõ pont ja;
b) a fürt ter més mennyi sé ge (kg/m2);
c) a must cu kor tar tal ma (ma gyar must fok ban és g/l-ben meg ad va, szab vány sze rin ti mód szer rel meg ha tá roz va);
d) a must tit rál ha tó sav tar tal ma (g/l);
e) rot ha dá si szá za lék (be csült ér ték).

3. Egyéb adat fel vé te le zé sek:
a) Vi szony la gos fagy tû rés (fagy ká ros évek ben is mét lé sen ként 10 db vesszõ rü gye i nek át vá gá sá val meg ál la pí tott,

a fõ rü gyek re meg ál la pí tott %-os ér ték);
b) a tõ kék egész sé gi ál la po tá ra, a be teg sé gek kel, kár te võk kel szem be ni ér zé keny ség re vo nat ko zó szö ve ges fel jegy zé sek.
A szü re ti pa ra mé te re ket vizs gá lat ba vont, il let ve össze ha son lí tó faj tán ként kü lön-kü lön, kí sér le ti szü ret ke re té ben

 határozzuk meg. Me zo vi ni fi ká ci ós bor ké szí tés re faj tán ként 2 × 500 kg szõ lõt kell kü lön-kü lön szü re tel ni és fel dol goz ni.

IV. Bor ké szí té si el já rás meg ha tá ro zá sa

A bor ké szí té si el já rást az elsõ szü re tet meg elõ zõ en kell rög zí te ni, és le he tõ ség sze rint, a kí sér let tel jes idõ tar ta ma alatt
azo no san kell vé gez ni.

A bo rok má so dik fej té se után kell a szük sé ges ana li ti kai vizs gá la to kat el vé gez ni:
a) al ko hol tar ta lom, 
b) összes ext rakt,
c) cu kor,
d) cu kor men tes ext rakt,
e) tit rál ha tó sav,
f) il ló sav,
g) sza bad- és összes SO2,
h) összes po li fe nol tar ta lom,
i) pH-ér ték,

vö rös bo rok nál to váb bá
j) szín in ten zi tás (E420 nm + E520 nm),
k) szín ár nya lat (E420 nm/E520 nm),
l) an to ci a nin tar ta lom,
m) le u ko an to ci a nin tar ta lom,
n) rez ve rat rol tar ta lom,
o) dig lü ko zid tar ta lom.

Ér zék szer vi bí rá lat: 100 pon tos rend szer sza bá lyai sze rint.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

99/2009. (VII. 30.) FVM  
rendelete

a borok eredetvédelmi szabályairól  szóló
97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 57.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és
g) pont ja i 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 bo rok ere det vé del mi sza bá lya i ról  szóló 97/2004.
(VI. 3.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-a a követ -
kezõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A meg ha tá ro zott ter mõ hely rõl szár ma zó mi nõ sé gi
bo rok ere det meg je lö lé sé re hasz nál ha tó föld raj zi ne vek,
va la mint egyes meg ha tá ro zott ter mõ hely rõl szár ma zó
 minõségi bo rok ne ve i nek lis tá ját a 3. szá mú mel lék let tar -
tal maz za.”

2.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 3. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

3.  §

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 har ma dik 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

1. számú melléklet
a 99/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 13. pont já ban a „Dél-Ba -
la to ni bor vi dék” szö veg rész he lyé be a „Ba la ton bog lá ri
bor vi dék” szö veg lép.

2. számú melléklet
a 99/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

„3. számú melléklet
a 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

A meghatározott termõhelyrõl származó minõségi
borok eredetmegjelölésére használható földrajzi

nevek, valamint egyes meghatározott termõhelyrõl
származó minõségi borok neveinek listája

 1. „Nesz mély”

 2. „Ba da csony”

 3. „Ba la ton”

 4. „Ba la ton bog lár”

 5. „Ba la ton-fel vi dék”

 6. „Ba la ton fü red-Cso pak”

 7. „Bükk”

 8. „Csong rád”

 9. „Deb rõi Hárs le ve lû”

10. „Duna”

11. „Eger”

12. „Eger szó lá ti Olasz riz ling”

13. „Etyek-Bu da”

14. „Ha jós-Ba ja”

15. „Izsá ki Arany Sár fe hér”

16. „Káli”

17. „Kun ság”

18. „Mát ra”

19. „Mór”

20. „Nagy-Som ló”

21. „Pan non”

22. „Pan non hal ma”

23. „Pécs”

24. „Som lói”

25. „Som lói Nász éj sza kák bora”

26. „Som lói Arany”

27. „Sop ron”

28. „Szek szárd”

29. „Ti hany”

30. „To kaj”

31. „Tol na”

32. „Vil lány”

33. „Zala” ”

29386 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/108. szám



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

100/2009. (VII. 30.) FVM
rendelete

a szõlõültetvények kivágásához nyújtott támogatás
feltételeirõl  szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM ren de let

mó do sí tá sá ról

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.  §

(1) A szõ lõ ül tet vé nyek ki vá gá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás
fel té te le i rõl  szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  § b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„b) össze füg gõ te rü let: a ké re lem ben meg je lölt, egy

vagy több hely raj zi szá mon jel zett ül tet vény, ame lyet más
gaz dál ko dó hasz ná la tá ban álló, vagy nem ki vá gás ra szánt
ül tet vény, vagy más mû ve lé si ágba so rolt te rü let ha tá rol,”

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

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„h) tá mo gat ha tó te rü let nagy ság: a tá mo ga tá si ké re -

lem ben, a hegy bí ró ha tó sá gi bi zo nyít vá nyá ban, a tu laj do ni 
lap má so la ton (vagy amennyi ben az össze füg gõ te rü let
több hely raj zi szá mot érint, úgy az érin tett te rü le tek re
vonat kozó va la mennyi tu laj do ni lap má so la ton) sze rep lõ,
va la mint a mért te rü let nagy ság kö zül a leg ki sebb, amely -
nek meg kell ha lad nia a 0,1 ha te rü let nagy sá got,”

2.  §

Az R. 8.  § (2) be kez dé sé nek b)–c) pont jai he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:]
„b) va la mennyi föld tu laj do nos nak a 4. szá mú mel lék let

sze rin ti, vagy az zal meg egye zõ adat tar tal mú, a ké re lem
be nyúj tá si idõ szak elsõ nap ját – au gusz tus 1-jét – leg fel -
jebb 60 nap pal meg elõ zõ en kelt nyi lat ko za tát arra vo nat -
ko zó an, hogy az ül tet vény ki vá gá sá hoz hoz zá já rul,

c) va la mennyi ha szon él ve ze ti, öz ve gyi, il let ve vég re -
haj tá si jog gal ter helt ül tet vény ese té ben a ha szon él ve ze ti,
öz ve gyi jog gal ren del ke zõ sze mély, il let ve a vég re haj tá si
jog jo go sult já nak a 4. szá mú mel lék let sze rin ti vagy az zal

meg egye zõ adat tar tal mú, a ké re lem be nyúj tá si idõ szak
elsõ nap ját – au gusz tus 1-jét – leg fel jebb 60 nap pal meg -
elõ zõ en kelt nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy az ül tet -
vény ki vá gá sá hoz hoz zá já rul,”

3.  §

Az R. 9.  § (5)–(6) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„(5) Az MVH 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
 kívül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK
ta ná csi ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 102. cik ké nek
(2) be kez dé se sze rin ti je len tés hez szük sé ges ada to kat a
 jelentésnek az Eu ró pai Kö zös sé gek Bi zott sá ga (a továb -
biak ban: Bi zott ság) ré szé re tör té nõ meg kül dé si ha tár ide jét 
5 nap pal meg elõ zõ en meg kül di az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ré szé re.

(6) A Ren de let 102. cik ké nek (2) be kez dé se sze rin ti
 jelentést a mi nisz ter kül di meg a Bi zott ság ré szé re.”

4.  §

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

„(1) Az MVH a ki vá gan dó ül tet vény he lyét, nagy sá gát
és mû ve lés ben tar tá sát a ki vá gást en ge dé lye zõ ha tá ro zat
ki adá sa elõtt a hely szí nen el len õr zi.”

(2) Az R. 10.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben a Bi zott ság a Ren de let 102. cik ké nek
(4) be kez dé se sze rin ti vissza osz tás ról dönt, úgy a ki vá gá si
en ge dé lyek ki adá sá nak sor rend je a 9.  § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak figye lembe véte lével a kö vet ke zõ kép pen mó do -
sul:

a) a ki vá gá si en ge dé lyek ki adá sá nak sor rend jé ben azon 
ké rel me zõk ré sze sül nek elõny ben, akik te kin te té ben az
aláb bi fel té te lek együt te sen tel je sül nek:

– hi ány ta lan ké rel met nyúj tot tak be,
– tá mo ga tá si ké rel mük az ál ta luk mû velt tel jes szõ lõ -

ter mõ te rü let re vo nat ko zik,
– 55. élet évü ket a ké re lem be nyúj tá si idõ szak elsõ nap -

já ig – au gusz tus 1-jé ig – be töl töt ték,
b) amennyi ben az a) pont ban meg ha tá ro zott ké rel me -

zõk ré szé re ki adott en ge dé lyek nem me rí tik ki a ren del ke -
zés re álló ke re tet, úgy a ki vá gá si en ge dé lyek ki adá sá nak
sor rend jé ben azon ké rel me zõk kö vet kez nek, akik te kin te -
té ben az aláb bi fel té te lek együt te sen tel je sül nek:

– hi ány ta lan ké rel met nyúj tot tak be,
– tá mo ga tá si ké rel mük az ál ta luk mû velt tel jes szõ lõ -

ter mõ te rü let re vo nat ko zik,
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c) amennyi ben az a) és b) pont ban meg ha tá ro zott ké rel -
me zõk ré szé re ki adott en ge dé lyek nem me rí tik ki a ren del -
ke zés re álló ke re tet, úgy a ki vá gá si en ge dé lyek ki adá sá nak 
sor rend jé ben azon ké rel me zõk kö vet kez nek, akik te kin te -
té ben az aláb bi fel té te lek együt te sen tel je sül nek:

– hi ány ta lan ké rel met nyúj tot tak be,
– 55. élet évü ket a ké re lem be nyúj tá si idõ szak elsõ nap -

já ig – au gusz tus 1-jé ig – be töl töt ték.”

(3) Az R. 10.  § (6)–(7) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(6) Az MVH a Ren de let 102. cik ké nek (5) és (6) be kez -
dé se sze rin ti je len tés hez szük sé ges ada to kat a Bi zott ság
ré szé re tör té nõ meg kül dé si ha tár idõt 5 nap pal meg elõ zõ en
meg kül di a mi nisz ter ré szé re.

(7) A Ren de let 102. cik ké nek (5) és (6) be kez dé se sze -
rin ti je len tést a mi nisz ter kül di meg a Bi zott ság ré szé re.”

5.  §

Az R. 11.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A hi ány pót lást a fel szó lí tó vég zés kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 5 mun ka na pon be lül kell tel je sí te ni.”

6.  §

Az R. 12.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ o)–p) pon tok kal
egé szül ki:

[(2) Az MVH a ké rel met el uta sít ja, amennyi ben:]
„o) a hely szí ni el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer,

hogy a ké rel me zõ ál tal ki töl tött, a 8.  § (2) be kez dé sé nek
e) pont ja sze rin ti ül tet vény lel tár a  valós ál la pot hoz ké pest
több mint 10%-os el té rést mu tat,

p) a ké rel me zõ a meg elõ zõ bor pi a ci év ben be nyúj tott
tá mo ga tá si ké rel mé ben úgy nyi lat ko zott, hogy a hasz ná la -
tá ban álló tel jes szõ lõ ter mõ te rü le tet ki vág ja és az alap ján
a tá mo ga tást igény be vet te.”

7.  §

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

„(1) A ké rel me zõ tá mo ga tá si jo go sult sá ga meg szû nik és 
a tá mo ga tá si ha tá ro zat ban meg je lölt tá mo ga tá si összeg re
nem jo go sult, amennyi ben:

a) a ki vá gá si en ge déllyel ren del ke zõ ké rel me zõ a ki vá -
gás el vég zé sé rõl  szóló a 7. szá mú mel lék let sze rin ti be je -
len tõ la pot nem, vagy a 14.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõ le jár tát köve tõen nyújt ja be,

b) a ki vá gá si en ge déllyel ren del ke zõ ké rel me zõ az en -
ge dély ben meg ha tá ro zott te rü le ten nem vég zi el az ül tet -
vény ma ra dék ta lan ki vá gá sát az elõ írt ha tár idõn be lül,

c) a ké rel me zõ a 7. szá mú mel lék let sze rin ti be je len tõ -
la pot an nak el le né re nyújt ja be, hogy a ki vá gást nem haj -
tot ta vég re.”

8.  §

Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te lép.

Az R. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú
mel lék le te lép.

9.  §

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

(2) Az R. 6.  § c) pont ja, 12.  § (1) be kez dé se, va la mint
(2) be kez dés a)–b) pont jai, a 13.  §-t meg elõ zõ al cím,
a 13.  § (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let a hatályba lépését kö ve tõ har ma dik 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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1. számú melléklet a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 100/2008. (VIII. 6.) FVM ren de let hez

Nyilatkozat

Alul írott .............................................................................................................................................................. (név)
(szü le té si hely, idõ: ..........................................................................................................................................................,
any ja szü le té si neve: ........................................................................................................................................................), 
mint a  ............................................................................. hely ség ................................................................................... 
hely raj zi szá mú te rü le tén lévõ szõ lõ ül tet vény(ek)

földtulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja /
végrehajtási joggal bíró jogosultja*

hoz zá já ru lok ah hoz, hogy ........................................................................................................................................ (név) 
............................................................................................................................................................. (cím) alat ti la kos
(MVH ál tal ki adott re giszt rá ci ós szá ma: ),
– aki a szõ lõ ül tet vény hasz ná ló ja – a fen tebb meg ha tá ro zott te rü le ten lévõ bor szõ lõ-ül tet vényt új ra te le pí té se jog ke let -
ke zé se nél kül ki vág ja, va la mint az ül tet vény fel szá mo lá sá ért járó ki vá gá si tá mo ga tást igény be ve gye.

Kelt: ..................................................... (hely ség, dá tum)

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

Tanú 1. ....................................................... (név)  Tanú 2. ....................................................... (név)

....................................................... (cím) ....................................................... (cím)

.............................................. (sz. ig. sz.) .............................................. (sz. ig. sz.)

* A meg fe le lõ jog vi szonyt kér jük alá húz ni!”

2. számú melléklet a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

„5. szá mú mel lék let a 100/2008. (VIII. 6.) FVM ren de let hez

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Alul írott, ........................................................................... (név), a(z) ....................................................... bor vi dék, 
........................................................ hegy köz ség hegy bí ró ja iga zo lom, hogy a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ szü re ti
 jelentést be nyúj tó ................................................... (név),  (MVH ál tal ki adott regisztrá -
ciós szám), ............................................................................................................ (cím) hasz nál ja a szõ lõ ültetvény -
kataszterében a(z) .................................................. (hely ség) ............................................. (hely raj zi szám(ok)) alatt
nyil ván tar tott ....................... ha te rü le tû bor szõ lõ-ter mõ ül tet vényt. Az ül tet vény:

– te le pí té se kor a vo nat ko zó kö zös sé gi vagy nem ze ti ren del ke zé sek meg sér té sét:

Nem re giszt rál ták      Re giszt rál ták

– 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 24. cikk (1) be kez dé se sze rint osz tá lyoz ha tó bor szõ lõ faj tá val te le pí tet ték:

Igen     Nem

– szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz ter be so rolt te rü le ten fek szik:

Igen     Nem
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A ké rel me zett te rü let re vo nat ko zó VINGIS tér kép igény lõ kód ja: 
Az ül tet vény szü re ti je len tés sel és szár ma zá si bi zo nyít vánnyal iga zolt ter més mennyi sé ge bor ban ki fe jez ve: ___ hl*.

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

...........................................
alá írás / P. H.

* A bor ter més ki szá mí tá sá nak mód ja: a 2003/2004–2007/2008. bor pi a ci évek ter més mennyi sé gei kö zül ki kell vá lasz ta ni azt a két évet, amely ben a ter -
més mennyi ség a leg ma ga sabb, il let ve a leg ala cso nyabb volt. E két év ter més mennyi sé ge NEM ve he tõ figye lembe. A meg je lölt öt bor pi a ci év bõl így fenn ma ra -
dó há rom év tel jes – bor ban ki fe je zett – ter més mennyi sé gét össze kell adni és a ka pott ér té ket kell a ro vat ba be ír ni. Amennyi ben a há rom bor pi a ci év va la me lyi -
ké ben a ter més mennyi ség csak szõ lõ ben vagy must ban ha tá roz ha tó meg, úgy azt a 4.  § (2), il let ve (3) be kez dé sei sze rint kell bor mennyi ség re át szá mí ta ni. A
bor mennyi ség szõ lõ bõl szá mít va a szõ lõ mennyi ség 70%-a [szõ lõ mennyi ség má zsá ban (q) ki fe jez ve és szo roz va 0,7-tel = bor hl], míg must ból szá mít va
a must mennyi ség 95%-a [must mennyi ség hek to li ter ben (hl) ki fe jez ve és szo roz va 0,95-tel = bor hl].”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

101/2009. (VII. 30.) FVM
rendelete

a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére
felhasznált sûrített szõlõmust és finomított
szõlõmust-sûrítmény után járó támogatás

igénybevételének feltételeirõl  szóló
120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, agár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá -
sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló -
dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény
81.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § 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 bo rá sza ti ter mé kek al ko hol tar tal má nak nö ve lé sé re
fel hasz nált sû rí tett szõ lõ must és fi no mí tott szõlõmust-
 sûrítmény után járó tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le i -
rõl  szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  § j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„j) ké rel me zõ: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, to -
váb bá jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki
vagy amely a bor elõ ál lí tó ja és a jö ve dé ki adó ról és jö ve dé -
ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zott egy sze rû sí tett adó rak tá ri en ge -
déllyel vagy bor adó rak tá ri en ge déllyel ren del ke zik.”

2.  §

Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Amennyi ben a 2009/2010. bor pi a ci év vo nat ko zá -

sá ban be nyúj tott ké rel mek alap ján az össze sí tett támoga -
tási igény a ke ret össze get meg ha lad ja, úgy a ke ret össze -
gen fe lü li, a tá mo ga tá si ha tá ro za tok ban meg je lölt tá mo ga -
tá si összeg ki fi ze té sé re a 2010/2011. bor pi a ci évre meg ha -
tá ro zott ke ret összeg ter hé re ke rül sor.”

3.  §

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

„(1) A tá mo ga tás igény lé sé nek elõ ze tes fel té te le, hogy
a ké rel me zõ a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(a továb biak ban: MVH) hi va ta los hon lap ján köz le mény -
ben – a (2) be kez dés sze rin ti adat tar ta lom mal – köz zé tett
for ma nyom tat ványt, va la mint a ké rel me zõ ne vé re  szóló,
a mû ve let nap ját meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi, de
a bo rá sza ti év au gusz tus 1-jét köve tõen ki adott, a fel hasz -
nált sû rí tett szõ lõ must ra vagy fi no mí tott szõ lõ must-sû rít -
mény re vo nat ko zó, a bo rá sza ti ha tó ság ál tal ki ál lí tott
 minõsítési bi zo nyít vány má so la tát a mû ve let meg kez dé sét
meg elõ zõ má so dik mun ka nap 12 órá ig az MVH Pi a ci
 Támogatások 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 te le fax vagy
elekt ro ni kus le vél út ján be nyújt sa. Amennyi ben a mû ve let
meg kez dé se több sza bad-,  illetve mun ka szü ne ti na pot kö -
ve tõ nap ra esik, úgy az elõ ze tes be je len tést a mû ve let meg -
kez dé sét meg elõ zõ mun ka nap 12 órá ig le het meg ten ni.”

(2) Az R. 6.  § (2) be kez dés d) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett elõ ze tes be je len tõ lap
az aláb bi ada to kat tar tal maz za:]

„d) a szõ lõ must, a rész ben er jedt szõ lõ must, a még er je -
dés ben lévõ új bor meg ne ve zé se”



(3) Az R. 6.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, va la mint a § a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Ha a be je len tett idõ pont ban a ké rel me zõ a mû ve le -
tet nem hajt ja vég re, ar ról kö te les a ké rel me zõ te le fax vagy 
elekt ro ni kus le vél út ján tá jé koz tat ni az MVH PKI-t a
 mûvelet ter ve zett nap ját meg elõ zõ mun ka nap 12 órá ig.

(4) Amennyi ben a mû ve let hely szí ni el len õr zé sé rõl az
MVH a ké rel me zõt ér te sí ti, a tá mo ga tás fel té te le, hogy
a mû ve let csak a hely szí ni el len õr je len lé té ben kez dõd jön
meg.”

4.  §

(1) Az R. 7.  § (3) be kez dés b)–c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett tá mo ga tá si ké re lem
 betétlapja az aláb bi ada to kat tar tal maz za:]

„b) a ja ví tan dó ter mék re vo nat ko zó ada tok (meg ne ve -
zés, mennyi ség, mi nõ ség, ter mé sze tes al ko hol tar ta lom);

c) a fel hasz nált sû rít mény re vo nat ko zó ada tok (tí pu sa,
mennyi sé ge, ter mé sze tes vár ha tó al ko hol tar tal ma, a bo rá -
sza ti ha tó ság mi nõ sí té si bi zo nyít vány szá ma);”

(2) Az R. 7.  § (4) be kez dés a) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[(4) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:]
„a) a bo rá sza ti ter mé kek egy sé ges bi zony la to lá si, nyil -

ván tar tá si és el szá mo lá si rend jé rõl  szóló ren de let sze rin ti
pin ce könyv (a továb biak ban: pin ce könyv) „Ter mék elõ -
állítás” ré szé nek a mû ve let el vég zé sé re vo nat ko zó (bo rá -
sza ti ter mék, ada lék anyag) má so la tát;”

5.  §

(1) Az R. 10.  § (2) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel met el uta sít ja, ha:]
„d) a sû rí tett szõ lõ must ra vagy a fi no mí tott szõlõmust-

 sûrítményre vo nat ko zó, a bo rá sza ti ha tó ság ál tal ki ál lí tott
mi nõ sí té si bi zo nyít vány a mû ve let nap ját meg elõ zõ
60 nap nál ré geb bi; vagy a bo rá sza ti év au gusz tus 1-jét
meg elõ zõ en ad ták ki”

(2) Az R. 10.  § (2) be kez dés k) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel met el uta sít ja, ha:]
„k) a pin ce könyv „Ter mék elõ ál lí tás” ré szé nek a mû ve -

let el vég zé sé re vo nat ko zó (bo rá sza ti ter mék, ada lék anyag) 
má so la ta ol vas ha tat lan, va la mint a kü lön bö zõ bo rá sza ti
 eljárások nem ese mény sze rû en kö ve tik egy mást;”

6.  §

(1) Az R. 11.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg rész lép:

„Tá mo ga tás ki fi ze té se és jog kö vet kez mé nyek”

(2) Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § (1) A tá mo ga tást az MVH a dön tés meg ho za ta lát

kö ve tõ 45 mun ka na pon be lül fo lyó sít ja.
(2) Az a ké rel me zõ, aki a bo rá sza ti ter mé kek je lö lé sé re,

elõ ál lí tá sá ra, for ga lom ba ho za ta lá ra vo nat ko zó sza bá lyok -
ról és a szõ lé sze ti és bo rá sza ti adat szol gál ta tás rend jé rõl
 szóló ren de let ben meg ha tá ro zott szü re ti, ter me lé si vagy
kész let-je len té si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tesz
ele get, nem jo go sult az e ren de let sze rint tá mo ga tás igény -
be vé te lé re sem a kö te le zett ség nem tel je sí té sé nek bor pi a ci
évé ben, sem az azt kö ve tõ bor pi a ci év ben.

(3) Azon ké rel me zõ ese té ben, aki a bo rá sza ti ter mé kek
je lö lé sé re, elõ ál lí tá sá ra, for ga lom ba ho za ta lá ra vo nat ko zó
sza bá lyok ról és a szõ lé sze ti és bo rá sza ti adat szol gál ta tás
rend jé rõl  szóló ren de let ben meg ha tá ro zott szü re ti, ter me -
lé si vagy kész let-je len té si kö te le zett sé gét a ha tár idõ le jár ta 
után tel je sí ti, de ezt a kö te le zett sé gét a ha tár idõ le jár tát
 követõ leg fel jebb 10 mun ka na pon be lül pó tol ja, a meg ítél -
he tõ tá mo ga tás össze gét az MVH PKI ké se del mes mun ka -
na pon ként a meg ítél he tõ tá mo ga tá si összeg 1/11-ed ré szé -
vel csök ken ti. A csök ken tés alap ját az az összeg ké pe zi,
amely re a ké rel me zõ a ha tár idõ ig be nyúj tott je len tés ese -
tén lett vol na jo go sult.

(4) A (2)–(3) be kez dé sek ben fog lalt szü re ti, ter me lé si
vagy kész let-je len té si kö te le zett sé gek tel je sí té sét az MVH
PKI a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott in teg rált szõ lé -
sze ti és bo rá sza ti nyil ván tar tó rend szer se gít sé gé vel el len -
õr zi.”

7.  §

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

8.  §

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

(2) E ren de let 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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Melléklet a 101/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

„Mel lék let a 120/2008. (IX. 11.) FVM ren de let hez

A kísérõ okmányok és a számlák összesítõje

Sor-
szám

El adó meg ne ve zé se
Bi zo nyít vány

azo no sí tó
Szám la szá ma Vevõ meg ne ve zé se Ter mék le írás

Mennyi ség
(hl)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

n

„

29392 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/108. szám

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 
28/2009. (VII. 30.) IRM

rendelete

egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

Az 1.  § és a 3.  § (2) be kez dé se te kin te té ben a ta lál má -
nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló 1995. évi XXXIII. tör -
vény 118.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ké vel egyet ér tés -
ben –, va la mint a 2.  § és a 3.  § (3)–(4) be kez dé se te kin te té -
ben a ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló 1995. évi
XXXIII. tör vény 118.  § (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel és 
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ké vel egyet ér tés ben,
a kor mány hi va ta lo kat fel ügye lõ mi nisz te rek ki je lö lé sé rõl

 szóló 8/2006. (XII. 23.) ME ren de let 1.  § f) pont já ban, va -
la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § h) 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 sza ba dal mi be je len tés, az eu ró pai sza ba dal mi be je -
len té sek kel és az eu ró pai sza ba dal mak kal, il let ve a nem -
zet kö zi sza ba dal mi be je len té sek kel össze füg gõ be ad vá -
nyok, va la mint a nö vény faj ta-ol tal mi be je len tés rész le tes
ala ki sza bá lya i ról  szóló 20/2002. (XII. 12.) IM ren de let
(a továb biak ban: IM ren de let) 11.  § (3) és (4) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:



„(3) Az eu ró pai sza ba da lom szö ve gé rõl ké szí tett for dí -
tás nak a sza ba dal mi le írás, az igény pon tok és a raj zo kon
sze rep lõ szö veg ma gyar nyel vû for dí tá sát kell tar tal maz -
nia; a raj zo kat ak kor is be kell nyúj ta ni, ha azo kon ma gyar -
ra for dí tan dó szö veg nincs.

(4) Az eu ró pai sza ba da lom szö ve gé nek for dí tá sát a 2.  §
(2)–(5) be kez dé se i ben fog lal tak sze rint kell el ké szí te ni,
az zal az el té rés sel, hogy azt két azo nos pél dány ban kell be -
nyúj ta ni és a ki vo nat tal kap cso la tos ren del ke zé sek nem al -
kal ma zan dók.”

2.  §

A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti ipar jog vé del mi el -
já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról  szóló 19/2005.
(IV. 12.) GKM ren de let (a továb biak ban: GKM ren de let)
24.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az ese dé kes sé nem
vált dí jat, va la mint a tü rel mi idõ kez de té ig az azt több mint
két hó nap pal meg elõ zõ en, ille tõ leg az ol ta lom meg szû né se 
ese tén az elõ írt nál ki sebb összeg ben vagy az újra ér vény be 
he lye zé si ké re lem el uta sí tá sa ese tén a 9.  § (4) be kez dé se
alap ján be fi ze tett fenn tar tá si dí jat – ké re lem re – visszaté -
ríti, il let ve más ipar jog vé del mi ügy dí ja ként át ve ze ti.”

3.  §

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

(2) Az IM ren de let 11.  §-a (3) és (4) be kez dé sé nek az
1.  § sze rint mó do sí tott ren del ke zé se it az eu ró pai sza ba dal -
mak szö ve gé nek azok ra a for dí tá sa i ra és e for dí tá sok ki ja -
ví tá sá ra irá nyu ló azok ra a ké rel mek re kell al kal maz ni,
ame lye ket e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen nyúj tot -
tak be.

(3) A GKM ren de let 24.  §-a (1) be kez dé sé nek a 2.  § sze -
rint mó do sí tott ren del ke zé sét az e ren de let ha tály ba lé pé sét
köve tõen be nyúj tott vissza té rí té si vagy át ve ze té si ké rel -
mek re kell al kal maz ni.

(4) A GKM ren de let 2.  §-a, 9.  § (1)–(3) és (5) be kez dé -
se, 18–20.  §-ai, va la mint 23.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(5) Az 1–2.  § és a 3.  § (4) be kez dé se 2009. au gusz tus
2-án ha tá lyát vesz ti. Ez a be kez dés 2009. au gusz tus 3-án
ha tá lyát vesz ti.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
valamint az egészségügyi miniszter

10/2009. (VII. 30.) KvVM–EüM
együttes rendelete

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról  szóló

27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet
módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 89.  § (3) be kez dé sé ben és 110.  §
(8) be kez dés m) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,
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.  §
a) pont já ban, va la mint 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 rünk ben el jár va
a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A kör nye ze ti zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek meg ál -
la pí tá sá ról  szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együt tes
ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A jú ni us 1. és szep tem ber 15. kö zöt ti idõ szak ban
meg ren de zés re ke rü lõ, egy be füg gõ en több, de leg fel jebb
nyolc na pon át tar tó kul tu rá lis fesz ti vá lok ese té ben e ren -
de let al kal ma zá sa so rán

a) a nap pa li idõ sza kon a 6:00 és 23:00 kö zöt ti idõ sza -
kot, éj je li idõ sza kon a 23:00 és 6:00 kö zöt ti idõ sza kot kell
ér te ni,

b) a zaj tól vé den dõ va la mennyi te rü le ten a ter he lé si
 határérték nap pa li idõ szak ban 65 dB, éj je li idõ szak ban
55 dB.”

2.  §

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

Dr. Szé kely Ta más s. k., Sza bó Imre s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány 
1128/2009. (VII. 30.) Korm. 

határozata

az Európai Unió nyugat-balkáni polgári
tevékenységében  való magyar részvételrõl  szóló

2250/2007. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

1. Az Eu ró pai Unió nyu gat-bal ká ni pol gá ri te vé keny -
sé gé ben  való ma gyar rész vé tel rõl  szóló 2250/2007.
(XII. 23.) Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban: Korm. ha tá ro -
zat) 4. és 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kor mány]

„4. egyet ért az zal, hogy az Eu ró pai Unió ko szo vói pol -
gá ri mû ve le té hez tör té nõ ma gyar hoz zá já ru lás a mû ve let -
tel szer zõ dé ses jog vi szony ba nem lépõ ki kül döt tek vo nat -
ko zá sá ban ma xi mum öt ven öt fõ, szük ség sze rint fegy -
verzeti fel sze re lés sel el lá tott rend vé del mi szak em be rek
(a Rend õr ség, a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet és a Vám-
és Pénz ügy õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag jai), va la mint az
igaz ság szol gál ta tás ban dol go zó szak em be rek (bí rák,
ügyé szek, egyéb jogi szak ér tõk) rész vé te lé vel;

5. fel hív ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,
hogy a Rend õr ség és a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet
 vonatkozásában, va la mint a pénz ügy mi nisz tert, hogy a
Vám- és Pénz ügy õr ség vo nat ko zá sá ban, va la mint ja va sol -
ja a leg fõbb ügyész nek, hogy a misszi ó ban részt ve võ
ügyész(ek) vo nat ko zá sá ban sa ját költ ség ve té sé ben biz to -
sít sa a 4. pont ban fog lalt ma gyar hoz zá já ru lás fel té te le it
2010. év tõl – a misszió tel jes idõ tar ta má ra, a 6. pont ban

rög zí tett ke ret szá mok figye lembe véte lével – leg fel jebb
55 fõ ere jé ig;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter 
pénz ügy mi nisz ter
leg fõbb ügyész

Ha tár idõ: azon nal”

2. E ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, 
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti. E ha tá -
ro zat ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Korm. ha tá ro zat
7. pont ja ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
1129/2009. (VII. 30.) Korm.

határozata

az Önkormányzati Minisztérium
2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt

elõirányzat-maradványának átcsoportosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 93.  §-ának (10) be kez dé sé ben fog lal tak 
alap ján jó vá hagy ja az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um
2008. évi kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt elõ irány -
zat-ma rad vá nyá nak át cso por to sí tá sát a mel lék let sze rin ti
rész le te zés ben.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let az 1129/2009. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat hoz

Az ÖM 2008. évi elõirányzat-maradványának fejezeten belüli átcsoportosítása

Ezer fo rint ban

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

Ki emelt elõi rány za tok
Át cso por to sí tás

(+/–)

XI. Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um

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

26 Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa

4 Ver seny sport tá mo ga tá sa

3 Mû kö dé si költ ség ve tés

4 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át vé te le 230 000

27 Spor lé te sít mé nyek fej lesz té se és ke ze lé se

11 Ál la mi, ön kor mány za ti és egyéb sport lé te sít mé nyek fej lesz té se, fenn tar tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

0 Elõ zõ évi mû kö dé si cé lú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa –230 000



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

A miniszterelnök
52/2009. (VII. 30.) ME

határozata

Regionális Államigazgatási Hivatal
hivatalvezetõjének 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 szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 75. § (2) be kez dé se alap ján a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és az ön kor mány za ti
 miniszter együt tes ja vas la tá ra

dr. Dom bó vá ri Ottó urat

a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si
 Hivatal ve ze tõ jé nek

2009. au gusz tus 1. nap pal

ki ne ve zem.

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

A miniszterelnök
53/2009. (VII. 30.) ME

határozata

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság Ellenõrzõ Bizottsága

tagjának kinevezésérõl

Az ál la mi va gyon ról szó ló 2007. évi CVI. tör vény 12. §
(4) be kez dé se alap ján, az ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe -
le lõs mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Ko vács Já nos né Ege di Évát

a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság El len õr zõ Bi zott sá ga tag já vá – 2009.
au gusz tus 1-jei ha tállyal öt éves idõ tar tam ra –

ki ne ve zem.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Mol nár Csa ba s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A miniszterelnök
54/2009. (VII. 30.) ME

határozata

az Egészségbiztosítási Felügyelet Felügyeleti Tanácsa
tagjának kinevezésérõl

Az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl szó ló
2006. évi CXVI. tör vény 3. § (1)–(2) be kez dé se alap ján, az 
egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Ro mán Zsu zsan nát

az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let Fel ügye le ti Ta ná csa
tag já vá – 2009. au gusz tus 1-jei ha tállyal hat éves idõ tar -
tam ra –

ki ne ve zem.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Mol nár Csa ba s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A pénzügyminiszter
3/2009. (VII. 30.) PM

határozata

az Európai Bizottságnak – a távhõszolgáltatás
kedvezményes általános forgalmi adó mértékével

összefüggõ – határozata meghozatalára nyitva álló
határidõ lejártának megállapításáról

Az egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2009. évi XXXV. tör vény
38.  §-ának (4) be kez dé se alap ján, a pénz ügy mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
 eljárva a kö vet ke zõ ha tá ro za tot ho zom:

Meg ál la pí tom, hogy az Eu ró pai Bi zott ság nak a táv hõ -
szol gál ta tás ked vez mé nyes áfa-mér té ké re vo nat ko zó ha tá -
ro za ta meg ho za ta lá ra nyit va álló, az egyes adótör vények
és az zal össze füg gõ egyéb tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2009. évi XXXV. tör vény 38.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja 
sze rin ti ha tár idõ 2009. jú li us 29-én le járt, és ezen idõ tar -
tam alatt az Eu ró pai Bi zott ság nem ho zott ha tá ro za tot.

Dr. Osz kó Pé ter s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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