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II. Fejezet

III. Kormányrendeletek
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 Kormány a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) E rendelet elõírásait a mezõgazdasági termékek és az
élelmiszerek, valamint a szeszes italok (a továbbiakban
együtt: termékek) földrajzi árujelzõinek oltalmára és
a földrajzi árujelzõvel ellátott termékeknek, valamint
a földrajzi árujelzõk használatának ellenõrzésére kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki – a borecet kivételével – a szõlészeti és borászati termékekre.
(3) E rendelet végrehajtása során a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényben
(a továbbiakban: Vt.), a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi
rendeletben (a továbbiakban: 510/2006/EK rendelet),
a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló
510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 1898/2006/EK rendelet), valamint a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérõl, kiszerelésérõl,
címkézésérõl és földrajzi árujelzõinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban:
110/2008/EK rendelet) foglalt fogalommeghatározásokat
is alkalmazni kell.

A MAGYAR EREDETVÉDELMI TANÁCS
2. §
(1) A Magyar Eredetvédelmi Tanács (a továbbiakban:
MET) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
(a továbbiakban: miniszter) véleményezõ, javaslattevõ
jogkörrel mûködõ konzultatív testülete a mezõgazdasági
termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok
földrajzi árujelzõinek oltalma iránti eljárásokban.
(2) A MET tizenöt tagból áll, akik közül – a miniszter
elõzetes felkérése alapján – az agrárágazat és az élelmiszeripar területéhez kapcsolódó oktató, illetve kutató intézmények 3 fõt, a mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek elõállítóinak szakmai érdekképviseleti szervezetei
3 fõt, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek 1 fõt javasolhatnak. A Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) 3 fõt, a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban:
MSZH) 1 fõt, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: MgSzH) 3 fõt, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1 fõt jelöl. A MET tagjait a miniszter nevezi ki.
(3) A MET ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá; mûködésének feltételeirõl, valamint a titkársági feladatok ellátásáról a Minisztérium gondoskodik. A MET elnökét és titkárát a Minisztérium képviselõi közül a miniszter nevezi 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 rendelet 5. cikke szerinti kérelmet
a miniszterhez kell benyújtani. A kérelem mellékletei
elektronikus adathordozón is benyújthatók. A kérelemhez
csatolni kell:
a) a kérelmezõ csoportosulás nevét és címét, tevékenységének bemutatását [az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (1)–(2) bekezdésében foglaltak, valamint az
1898/2006/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározottak figyelembevételével], beleértve a csoportosulás tagjainak pontos elérhetõségi adatait;
b) az 510/2006/EK rendelet 4. cikke szerint elkészített
termékleírást, kiegészítve azt a termék lényeges tulajdon-
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ságainak és elõállítási módjának ellenõrzésére vonatkozó
alapkövetelményeket és eljárásokat leíró fejezettel;
c) a termékleírás kötelezõ mellékleteként a meghatározott földrajzi területet bemutató – egy vagy több – A4-es
formátumú térképet és a földrajzi területtel való kapcsolatot alátámasztó irodalmi adatokat, történelmi dokumentumokat; valamint
d) az 510/2006/EK rendelet 5. cikk (3) bekezdés
c) pontja, illetve az 1898/2006/EK rendelet 11. cikke szerint elkészített egységes dokumentumot.

4. §
(1) A miniszter a hiánytalan, vagy a hiánypótlásokkal
kiegészített kérelmet a MET elé terjeszti.
(2) Az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdése
szerinti részletes vizsgálat során a MET formai és tartalmi
szempontból véleményezi a kérelmet. A részletes vizsgálat keretében – a MET véleményére figyelemmel – a kérelmezõ a termékleírást módosíthatja, illetve kiegészítheti. A
MET a kérelem megalapozottságának megítélésére nézve
javaslatot tesz a miniszter részére.

5. §
(1) A miniszter – a Vt. 116/A. §-a (8) bekezdésének
megfelelõen a Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi a kérelmet, ha a részletes vizsgálat során
megállapítást nyer, hogy azt az arra jogosult nyújtotta be,
és a termékleírás, valamint az egységes dokumentum megfelel az 510/2006/EK rendeletben és az 1898/2006/EK
rendeletben elõírt feltételeknek.
(2) Az arra jogosult személyek a kérelemmel szemben
a Vt. 116/A. §-ának (8) bekezdése szerint kifogást nyújthatnak be a miniszterhez. Ha az elõírt határidõn belül kifogás nem érkezik, a miniszter a Vt. 116/A. §-ának (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen jár el.
(3) A miniszter az elõírt határidõn belül érkezett kifogás
elfogadhatóságáról az 510/2006/EK rendelet 7. cikke
(3) bekezdésének a)–d) pontjaiban foglalt feltételek vizsgálata alapján dönt.
(4) A kifogásnak a Vt. 116/A. §-ának (8) bekezdése szerinti elbírálása elõtt a miniszter az elfogadható kifogással
kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a kérelmezõt.
A termékleírás módosítása
6. §
(1) A termékleírás módosításának jóváhagyása iránti
kérelmet az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében foglaltak alapján, az 1898/2006/EK rendelet
16. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint kell benyújtani.
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(2) A termékleírás módosításának jóváhagyása iránt benyújtott kérelmek tekintetében a 3–5. § rendelkezéseit kell
megfelelõen alkalmazni.

A földrajzi árujelzõ bejegyzésének törlése
7. §
(1) Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõ bejegyzésének törlését az 510/2006/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdése alapján arra jogosultak az 1898/2006/EK rendelet
17. cikke (2) bekezdésének elsõ és második albekezdésében foglaltaknak megfelelõen kérhetik.
(2) Az (1) bekezdés alapján benyújtott törlési kérelmekre a 3–5. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

Az Európai Közösség más tagállama,
illetve harmadik ország által továbbított
kérelemmel szemben benyújtott kifogás
8. §
(1) Az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik
ország által az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) továbbított bejegyzés iránti, módosítási, illetve
törlési kérelemmel szembeni – az 510/2006/EK rendelet
7. cikkének (2) bekezdése szerinti – kifogást az
510/2006/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében, illetve az 1898/2006/EK rendelet 13. cikkében és 17. cikkének
(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban kell elkészíteni, és a Vt. 116/A. §-a (12) bekezdésének megfelelõen kell
benyújtani a miniszterhez.
(2) A kifogást a miniszter másolatban megküldi az
MSZH-nak és továbbítja azt a Bizottsághoz.

A Magyarország által továbbított
kérelemmel szembeni, az Európai Közösség
más tagállamától, illetve harmadik országból
érkezett kifogás
9. §
(1) A Magyarország által az 510/2006/EK rendelet
5. cikkének (5) bekezdése szerint a Bizottságnak továbbított bejegyzés iránti, módosítási, illetve törlési kérelemre
az Európai Unió más tagállamától vagy harmadik országból a Bizottságon keresztül érkezett kifogást a miniszter
továbbítja az érdekelt feleknek, és az 510/2006/EK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének második albekezdése szerinti
megállapodást elõsegítõ egyeztetésben közremûködik.
(2) A kifogást a miniszter másolatban megküldi az
MSZH-nak.
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(3) Az egyeztetés eredményérõl a miniszter az
1898/2006/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen tájékoztatja a Bizottságot.

IV. Fejezet
A SZESZES ITALOK FÖLDRAJZI ÁRUJELZÕINEK
NEMZETI OLTALMÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A termékleírás vizsgálatára irányuló eljárás
10. §
(1) A Vt. 113/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti
termékleírásnak meg kell felelnie a 110/2008/EK rendelet
17. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak, továbbá – külön fejezetben – a következõket kell tartalmaznia:
a) annak igazolása, hogy a termék a termékleírásban
meghatározott, a Vt. 103. §-ának (2), illetve (3) bekezdése
szerinti földrajzi területrõl származik;
b) a 11. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzõ hatóság neve
és címe;
c) a termék lényeges tulajdonságainak és elõállítási
módjának ellenõrzésére vonatkozó alapkövetelmények és
eljárások leírása; továbbá
d) a termékleírás kötelezõ mellékleteként a meghatározott földrajzi területet bemutató – egy vagy több – A4-es
formátumú térkép és a földrajzi területtel való kapcsolatot
alátámasztó irodalmi adatok, történelmi dokumentumok.
(2) A szõlõ és boralapú szeszes italok esetében a termékleírásnak tartalmaznia kell az alapanyag származási
helyét és az elõállítás helyét. Az alapanyag származását
külön jogszabályban foglaltak szerint kell igazolni.
Amennyiben a szeszes ital földrajzi árujelzõje azonos egy
bor oltalom alatt álló eredetmegjelölésével vagy földrajzi
jelzésével, kizárólag az adott bor termékleírásában meghatározott területrõl származó és az elõírt szabályoknak megfelelõ bor vagy borászati melléktermék használható fel
a szeszes ital alapanyagaként.
(3) A miniszter a Vt. 113/A. §-a (1) bekezdésének
d) pontja szerinti, a földrajzi árujelzõ lajstromozására vonatkozó egyetértõ nyilatkozatát akkor adja meg, ha az általa lefolytatott vizsgálat során megállapítást nyer, hogy
a termékleírást a Vt. 107. §-ának (2) bekezdése alapján
arra jogosult nyújtotta be, valamint ha a termékleírás – a Vt. 103. §-ának (2) vagy (3) bekezdését, valamint
a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (4) bekezdésében
foglaltakat is figyelembe véve – megalapozott.
(4) A (3) bekezdés szerinti vizsgálat során a termékleírást a MET megvizsgálja és véleményezi. A véleményben
a Vt. 113/A. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti egyetértés megadására nézve a miniszter részére javaslatot tesz.
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(5) A miniszter a Minisztérium hivatalos lapjában és
honlapján közzéteszi a termékleírást, ha a részletes vizsgálat során megállapítást nyer, hogy azt az arra jogosult nyújtotta be és a termékleírás megfelel az e rendeletben, valamint a 110/2008/EK rendeletben elõírt feltételeknek. A
termékleírás személyes adatot tartalmazó része csak a kérelmezõ hozzájárulásával tehetõ közzé. A termékleírással
szemben a közzétételtõl számított két hónapon belül kifogást lehet benyújtani a miniszterhez. A miniszter a kifogás
megalapozottságáról a Vt. 113/A. §-a (1) bekezdésének
d) pontja szerinti nyilatkozatában foglal állást.
(6) A termék földrajzi árujelzõjének nemzeti lajstromozását és az oltalom megszûnését, valamint a lajstromozást
követõen a jóváhagyott termékleírást a Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján is közzé kell tenni.
(7) A termékleírás módosítása iránt a Vt. 113/A. §-ának
(2) bekezdése alapján indult eljárásokban a termékleírásokra az (1)–(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(8) Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõvel ellátott termék csomagolásán feltüntethetõ a „védett földrajzi jelzés”, illetve a „védett eredetmegjelölés” megjelölés.

V. Fejezet
A TERMÉKEK ELLENÕRZÉSE
11. §
(1) A Vt. 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott ellenõrzõ hatóságként a Kormány
a) élelmiszerek esetében – a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló
274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 13. §-a szerint – az MgSzH kerületi hivatalát,
b) szeszes italok esetében a Korm. rendelet 13. §-a szerint az MgSzH Központját és területi szerveit,
c) zöldség-gyümölcs esetében a Korm. rendelet 13. §-a
szerint az MgSzH Központját és területi szerveit,
d) mezõgazdasági termékek esetében a Korm. rendelet
11–12. §-ai és 13. §-a szerint az MgSzH Központját és területi szerveit
(a továbbiakban együtt: ellenõrzõ hatóság) jelöli ki.
(2) Az ellenõrzõ hatóság a Vt. 113/A. §-a alapján lajstromozott, továbbá a Vt. 116/A. §-ának (10) bekezdése szerinti átmeneti oltalomban, illetve a közösségi oltalomban
részesülõ földrajzi árujelzõvel ellátott termékek (a továbbiakban együtt: földrajzi árujelzõvel ellátott termék) termékleírásnak, illetve egységes dokumentumnak való megfelelését a termelés, elõállítás, illetve forgalmazás helyén
ellenõrzi.
(3) A földrajzi árujelzõvel ellátott termékek árujelzõje
nem tévesztheti meg a végsõ fogyasztót az 510/2006/EK
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rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében, illetve
a 110/2008/EK rendelet 16. cikkében foglaltakkal összhangban.
(4) A (3) bekezdés rendelkezései a fogyasztóvédelemrõl
szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.
(5) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértése
esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
törvényben meghatározott hatóság jogosult az ott meghatározott szabályok szerint.
(6) A földrajzi árujelzõvel ellátott termék elnevezése,
megjelölése, illetve szimbóluma használata megsértésének észlelése esetén az ellenõrzõ hatóság, illetve a fogyasztóvédelmi hatóság egymást haladéktalanul értesíti az
eljárás megindításáról az eljárás tárgyát képezõ tényállás
ismertetésével, melynek során az ügy érdemi azonosíthatóságához szükséges adatokat – így különösen az érintett
vállalkozás azonosításához szükséges adatokat, valamint
az ellenõrzés helyére és idejére vonatkozó adatokat – a másik fél rendelkezésére bocsátja. Ha a jogsértés miatt mindkét hatóság jogosult eljárni, a továbbiakban az a hatóság
jár el, amely az ügyben az eljárást korábban indította meg.

12. §
(1) Ha az ellenõrzõ hatóság megállapítja, hogy a földrajzi árujelzõvel ellátott termék nem felel meg a termékleírásban foglaltaknak,
a) kisebb hiba esetén felszólítja a termelõt vagy elõállítót (a továbbiakban együtt: elõállító), illetve forgalmazót
a hiányosságok orvoslására és arra, hogy az ennek érdekében megtett intézkedésekrõl tizenöt napon belül adjon tájékoztatást,
b) lényeges hiba esetén, vagy ha az elõállító, illetve forgalmazó az a) pont szerinti beszámolási kötelezettségét elmulasztja, a termék elõállítását, illetve forgalomba hozatalát a jogsértés elkövetõje számára a hiba jellegétõl függõ
feltételhez köti, illetve
c) súlyos hiba esetén a termék tekintetében a földrajzi
árujelzõ használatát a jogsértést elkövetõ elõállító számára
azonnali hatállyal megtiltja.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában
a) kisebb hiba a termékleírásban foglaltaktól való
olyan eltérés, amely a termék jellemzõit annak lényeges
tulajdonságait tekintve nem változtatja meg;
b) lényeges hiba
ba) a termékleírásban foglaltaktól való, az a) és
a c) pontba nem tartozó eltérés, amely a termék minõségi
jellemzõit befolyásolja, valamint
bb) a kisebb hiba három éven belül történõ megismétlõdése;
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c) súlyos hiba
ca) a termékleírásban foglaltaktól való olyan mértékû
vagy természetû eltérés, amely a termék jellemzõit annak
lényeges tulajdonságait tekintve jelentõsen megváltoztatja, vagy amelynek eredményeképpen a termék nem tekinthetõ a termékleírásban szereplõ földrajzi területrõl származónak, valamint
cb) a b) pont ba) alpontja szerinti lényeges hiba három
éven belül történõ megismétlõdése.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti tilalom idõtartama
egy év. A tilalom lejártát megelõzõ 15 munkanapon belül
az ellenõrzõ hatóság az elõállító székhelyén vagy telephelyén ellenõrzi, hogy a földrajzi árujelzõvel ellátott termék
megfelel-e a termékleírásban foglaltaknak. A földrajzi
árujelzõ újbóli használatát az elõállító csak akkor kezdheti
meg, ha a tilalom lejártának napját megelõzõ ellenõrzés
során az ellenõrzõ hatóság megállapítja, hogy a földrajzi
árujelzõvel ellátott termék a termékleírásban foglaltaknak
megfelel.
(4) Ha az elõállító, illetve forgalmazó az (1) bekezdés
b), illetve c) pontja alapján hozott feltételhez kötõ, vagy
tiltó határozat ellenére használja az adott földrajzi árujelzõt, az ellenõrzõ hatóság
a) a jogsértõ cég adatait és a jogsértést nyilvánosságra
hozza,
b) a földrajzi árujelzõvel jogellenesen ellátott terméket
a forgalomból kivonja, illetve
c) a fogyasztók megtévesztésének gyanúja esetén értesíti a Gazdasági Versenyhivatalt, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot a tapasztalt szabálytalanságról.

13. §
(1) Az ellenõrzõ hatóság a 12. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az ott említett jogkövetkezményeken
felül az elõállítót megbírságolja. A bírság alapösszege
a) a tétel értékének másfélszerese a termékleírásban
foglaltaktól való olyan mértékû eltérés esetén, amely a termék minõségi jellemzõit befolyásolja,
b) a tétel értékének kétszerese a földrajzi árujelzõ használatára nem jogosult általi elõállítás, illetve a földrajzi
árujelzõvel jogellenesen ellátott termék forgalomba hozatala esetén.
(2) Az azonos tényállású jogsértés három éven belül történõ ismétlõdése esetén a kiszabható bírság mértékét az
a) pontban meghatározott esetben az alapösszeg 2-szeres,
a b) pontban meghatározott esetben az alapösszeg 2,5-szeres szorzatával számítva kell megállapítani.
(3) A tétel értéke az adott elõállító, illetve forgalmazó
helyen az ellenõrzés, illetve a mintavétel idõpontjában alkalmazott egységár és – az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusának kifejezetten erre vonatkozó eltérõ rendelkezése hiányában – az ellenõrzött egységben található, a hiba és az elõállítás szempontjából azonos megítélésû termék mennyiségének szorzata.
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14. §

(1) A földrajzi árujelzõvel ellátott terméket elõállítók az
elõállításnak, illetve a földrajzi árujelzõ használatának
a megkezdését, az adataikban bekövetkezett változást, valamint a földrajzi árujelzõvel ellátott termék elõállításának
megszüntetését 15 napon belül bejelentik a hatáskörrel
rendelkezõ ellenõrzõ hatósághoz. Az ellenõrzõ hatóság
kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az
elõállító földrajzi árujelzõvel ellátott terméket állít elõ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség
a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek esetén a kérelmezõ csoportosulás tagjait, illetve szeszes italok esetén
a jogosultat is terheli, amelynek elmulasztása lényeges hibának minõsül.
(3) A 11–12. §-ok alapján végzett ellenõrzések eredményérõl, valamint az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettséget teljesítõ elõállítók naprakész jegyzékérõl az ellenõrzõ hatóságok félévente tájékoztatják a Minisztériumot.
(4) A földrajzi árujelzõvel ellátott hazai termékekrõl
a Minisztérium nyilvántartást vezet, amelyet honlapján is
közzétesz. A nyilvántartás tartalmazza az oltalom alatt álló
földrajzi árujelzõt, a nemzeti oltalom keletkezésének napját, az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõ összefoglaló lapja, illetve egységes dokumentuma vagy termékleírása közzétételének napját, valamint az elnevezés közösségi nyilvántartásba való bejegyzésének napját, továbbá utóbbiak
esetében az Európai Unió Hivatalos Lapjára történõ utalást.

VI. Fejezet
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
15. §
(1) A 110/2008/EK rendelet 20. cikke értelmében oltalomban részesülõ földrajzi árujelzõk esetében – kivéve
a „pálinka” és a „törkölypálinka” földrajzi árujelzõket – a 10. § (1) bekezdése szerinti termékleírást a földrajzi
árujelzõ jogosultja nyújthatja be a miniszterhez, legkésõbb
2013. július 31-ig. A miniszter az ügy iratainak másolatát
megküldi az MSZH-nak.
(2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdés szerinti határidõig nem nyújtja be a termékleírást, a miniszter a mûszaki dokumentációt a 110/2008/EK rendelet 20. cikkének
(1) bekezdése alapján nem továbbítja.
(3) A „pálinka” és a „törkölypálinka” földrajzi árujelzõk esetében a 10. § (1) bekezdése szerinti termékleírást
a tudomány, az elõállítók szakmai érdek-képviseleti szervezetei, valamint az ellenõrzõ hatóság bevonásával a mi-
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niszter készíti el, majd a 110/2008/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint jár el.

16. §
(1) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen nemzeti
oltalomban részesített, de a 110/2008/EK rendelet III. mellékletében nem lajstromozott földrajzi árujelzõ esetében
a bejelentõ a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ termékleírás benyújtásával egyidejûleg kérheti a minisztertõl a 110/2008/EK
rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti bejelentés
megtételét. A kérelem beérkezésérõl a miniszter az
MSZH-t értesíti.
(2) A miniszter a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ termékleírást
benyújtja a Bizottsághoz, valamint azt a Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján nyilvánosságra hozza. A termékleírás személyes adatot tartalmazó része csak a kérelmezõ hozzájárulásával tehetõ közzé.

VII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17. §
(1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba,
rendelkezéseit – a 15. és a 16. § kivételével – a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltalmára és a termékek ellenõrzésére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.)
Korm. rendelet. E bekezdés 2009. augusztus 2-án hatályát
veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
18. §
Ez a rendelet megállapítja a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:
a) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi
jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló,
2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet;
b) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi
jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló
510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendelet;
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c) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérõl,
kiszerelésérõl, címkézésérõl és földrajzi árujelzõinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. január 15-i
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. fejezete.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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2. §

Az R. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló
elektronikus ûrlaphoz a következõ mellékletek kizárólag az
e rendelet mellékletének 1. pontjában meghatározott képi
adatmegjelenítési formátumban csatolhatók:)
„a) szabadalmi és használati mintaoltalmi bejelentés
esetében, valamint az európai szabadalom szövegének fordítása, illetve ennek kijavítása esetén a rajz;”
3. §

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 találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény 118. §-ának (4) bekezdésében, a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi
XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi
XLVIII. törvény 68. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva
a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton
való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló
147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Szabadalmi bejelentés, igénypont-közzétételi kérelem és az igénypontok magyar nyelvû fordítása, európai
szabadalom szövegének magyar nyelvû fordítása és e fordítások kijavítására irányuló kérelem, használati mintaoltalmi bejelentés, formatervezési mintaoltalmi bejelentés,
topográfiaoltalmi bejelentés, védjegybejelentés, továbbá
védjegymegújítási kérelem (a továbbiakban együtt: iparjogvédelmi beadvány) elektronikus úton kizárólag a Magyar Szabadalmi Hivatal által e célra rendszeresített elektronikus ûrlap (a továbbiakban: elektronikus ûrlap) használatával nyújtható be.”

(1) Az R. 7. § (1) bekezdése a következõ b) ponttal egészül
ki, és a jelenlegi b) pont megjelölése c) pontra változik:
(Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló
elektronikus ûrlaphoz a következõ mellékletek kizárólag az
e rendelet mellékletének 2. pontjában meghatározott, képi
elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátumban csatolhatók:)
„b) európai szabadalmi bejelentés igénypontjainak fordítása és e fordítás kijavítása esetén az igénypontok; európai szabadalom szövegének fordítása és e fordítás kijavítása esetén – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a leírás egy vagy több igényponttal;”
(2) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Szabadalmi bejelentés, valamint az európai szabadalom szövegének fordítása és e fordítás kijavítása esetén
a szabadalmi leírás és az egy vagy több igénypont együttes
fájlmérete legfeljebb 25 Mbyte lehet.”
4. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5. § 2009. október 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2009. október 2-án hatályát veszti.
5. §
Az R. 1. §-ának (1) bekezdésében a „formatervezési
mintaoltalmi bejelentés, topográfiaoltalmi bejelentés”
szövegrész helyébe a „formatervezési mintaoltalmi bejelentés, formatervezési mintaoltalom megújítása iránti kérelem, topográfiaoltalmi bejelentés” szövegrész lép.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak
rendeletei
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 mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) Az ügyfél köteles:]
„d) az üzleti tervhez kapcsolódó kommunikációs tervben – amely tartalmazza a kommunikációs eszköz bemutatását, használatának módját, ütemezését és a használatára
tervezett nettó összeget – vállalt feladatokat a megadott
ütemezésnek megfelelõen az azt igazoló dokumentumok
alapján, és az üzleti terv részét képezõ SFH-betétlap alapján vállalt EUME méreteket az ütemezésnek megfelelõen
teljesíteni;”
(2) Az R. 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés d) pontjában meghatározottak esetében a támogatásra jogosult ügyfél számára megengedett
az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése más
ágazatok (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés)
termékeivel is.”

2. §
Az R. 7. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki és
a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:
„(2) Azon támogatási határozattal rendelkezõ ügyfél,
aki kifizetési kérelmét a támogatási határozat kézhezvéte-
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lét követõ 45 napon túl adta postára, vagy kifizetési kérelmet nem nyújtott be, újabb kifizetési kérelmet nyújthat be
a 2010. január 1–31. közötti idõszakban.”

3. §
Az R. 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Amennyiben az ügyfél teljesíti a 7. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségét, az MVH a támogatási
összeg 90%-át egy összegben fizeti ki.
(2) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetésére az ügyfélnek kifizetési kérelmet kell benyújtania. A
kifizetési kérelem benyújtására legkésõbb a támogatási
határozat kézhezvételétõl számított negyedik év elsõ kifizetési idõszakában kerülhet sor, amennyiben az ügyfél eleget tett a 3. § (2) bekezdésben, a 4. § (4) bekezdés a) pontjában szereplõ feltételeknek, valamint a 4. évre vállalt
üzemméret teljesítésének igazolására csatolta a 7. § (1) bekezdés c) pontjában elõírt blokktérképet.”

4. §
(1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 4. § (4) bekezdésének b)–c), illetve e)–g) pontjában foglaltakat, az
igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.”
(2) Az R. 9. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 7. § (1) bekezdésében meghatározott bármelyik kötelezettségét, a támogatási határozatát az MVH visszavonja, és az eljárást
megszünteti.”
(3) Az R. 9. §-a a következõ (7)–(8) bekezdésekkel egészül ki:
„(7) Az MVH a helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizheti, hogy a kérelemben, illetve a döntést követõen
a határozatban foglalt adatok, tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak. Az MVH a 4. § (4) bekezdés
d) pontjának teljesülése tekintetében az ellenõrzés idõpontját megelõzõ naptári éveket is ellenõrizheti. Nem vonatkozik a jogkövetkezmény a támogatási határozat jogerõre emelkedésének évére, amennyiben a határozat jogerõre emelkedése május és december hónapok közötti idõszakra esett.
(8) Amennyiben
a) az ügyfél gazdaságának üzemmérete a támogatási
határozat jogerõre emelkedését követõ naptári évtõl kezdõdõen az üzleti tervben az adott évre megadott EUME
mérettõl 30%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél
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köteles a 30%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;
b) az ügyfél az üzleti tervhez kapcsolódó kommunikációs tervben vállalt feladatok ütemezésének megfelelõ teljesítését adott évre vonatkozóan elmulasztja, az ügyfél köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni.”

5. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit a 2007. december 3. és 2008. február 7. között benyújtott támogatási kérelmek esetében
kell alkalmazni.
(2) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése alapján új támogatási
kérelmet nem lehet benyújtani.
(3) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése a hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

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 mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
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 (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás
vehetõ igénybe technológiai blokkok létesítéséhez kapcsolódó gépbeszerzéshez, szereléshez, építéshez, épület
felújításhoz, -bõvítéshez, szoftver, hardver, laboreszközök
beszerzéséhez, valamint kapcsolódó infrastruktúra telephelyen történõ kialakításhoz.”

2. §
(1) Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az ügyfélnek a támogatás igénybevételéhez a támogatási kérelemhez rendszeresített vonatkozó formanyomtatvány adataival nyilatkoznia kell arról, hogy az
üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedõ idõszakban
minden évben az értékesítésbõl származó árbevételének
a) legalább 50%-a származik nem-feldolgozott mezõgazdasági termékek értékesítésébõl és a támogatást mezõgazdasági termelõ ügyfélként vagy TCs-ként igényli, vagy
b) kevesebb mint 50%-a származik nem-feldolgozott
mezõgazdasági termékek értékesítésébõl és a támogatást
feldolgozó ügyfélként igényli.”
(2) Az R. 4. §-ának (5) bekezdése a következõ g) ponttal
egészül ki:
[E rendelet alapján nem nyújtható támogatás:]
„g) nem mezõgazdasági beruházáshoz.”
(3) Az R. 4. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A Tv. 18. §-ában foglaltak figyelembevételével
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a (4) bekezdés a) és b) pontjaiban, az (5) bekezdés a), b), c) és f) pontjaiban, a (6), (9) bekezdésekben,
a (10) bekezdés c) pontjában, a (11) bekezdésben, valamint a 8. § (2) bekezdésében foglaltak és a mellékletben
a „Szakmai Szempontok” cím értékeléséhez együttmûködõ szervezetként a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Mezõgazdasági Gépesítési Intézetét (a továbbiakban: MGI) vonja be.”

3. §
(1) Az R. 5. §-a (8) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadás:]
„d) a támogatott fejlesztés bármely területét szolgáló,
az adott területre egyedileg adaptált szoftver – kivéve
a számítógép mûködését lehetõvé tévõ operációs rendszer – és alkalmazását biztosító hardvereszköz”
[kifizetett vagy kifizetni tervezett összeg.]
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(2) Az R. 5. §-a (9) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A támogatás elszámolható kiadásai nem haladhatják
meg:]
„c) a melléktermékvonal blokk elszámolható kiadása
az egyéb elszámolható kiadások és a melléktermékvonal
blokk elszámolható kiadásai nélkül számított összes elszámolható kiadás 25%-át;”
(3) Az R. 5. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (8) bekezdés c) pontja szerinti egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha a támogatási döntésben telephelyenként eltérõ támogatási intenzitások kerülnek
megállapításra, akkor az egyéb elszámolható kiadásokra
egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe
venni.”
4. §
(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2009. szeptember 15. és november 16. között az MVH által az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton lehet benyújtani
az MVH-hoz. A formanyomtatvány tartalmai elemei legalább az alábbiak:
a) az ügyfél regisztrációs száma;
b) az ügyfél neve;
c) a telephely adatai;
d) az 5. § (8) bekezdés c) pontja szerint elszámolni tervezett kiadások összege;
e) az ügyfél jogi formájához kapcsolódó adatok;
f) ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok.”
(2) Az R. 6. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]
„d) a 4. § (10) bekezdése szerinti vállalásokra vonatkozó nyilatkozatokat;”
(3) Az R. 6. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]
„f) az 5. § (8) bekezdés a)–b) pontjai szerint tervezett
kiadásokhoz az MGI szakvéleményét.”
(4) Az R. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A támogatási kérelemnek kizárólag a támogatási
egységre, a hozzá kapcsolódó mértékre, illetve összegre
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vonatkozó része az érdemi határozat jogerõre emelkedéséig bármely idõpontban visszavonható.”
(5) Az R. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés a) és f) pontjaiban foglalt szakvélemények esetében hiánypótlásnak helye nincs.”

5. §
(1) Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet
a) a 2010. évben
aa) április 1–30.,
ab) július 1–31., valamint
ac) október 1–31.;
b) a 2011. évtõl kezdõdõen évente
ba) január 1–31.,
bb) április 1–30.,
bc) július 1–31., valamint
bd) október 1–31.
közötti idõszakokban az MVH által az MVH honlapján
közzétett formanyomtatványon, postai úton lehet benyújtani az MVH-hoz.”
(2) Az R. 8. §-ának (4) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:
[Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell:]
„c) a nyersszesz, nyersolaj értékesítésére vonatkozó
– a 4. § (10) bekezdés a) pontjában foglaltakkal összhangban álló – szerzõdést, az értékesítési cél megjelölésével.”
(3) Az R. 8. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány tartalmi elemei legalább az alábbiak:
a) az ügyfél regisztrációs száma;
b) az ügyfél neve;
c) a határozat száma;
d) a kérelemmel elszámolni tervezett kiadás;
e) a kérelemmel igénybe venni tervezett támogatás.”

6. §
E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és
a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
97/2009. (VII. 30.) FVM
rendelete
a borszõlõ termõhelyi kataszterének felvételezésérõl,
kiegészítésérõl és módosításáról
A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §
(1) A borszõlõ termõhelyi kataszterébe történõ sorolás,
módosítás vagy a kataszterbõl történõ törlés kezdeményezésével kapcsolatos, a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 3. § (3) bekezdése alapján benyújtott kérelmet
a hegybíró a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz,
mint a borszõlõ termõhelyi kataszterét vezetõ szervhez
továbbítja.
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3. §

(1) Az SzBKI a 2. § (2) bekezdés szerint adatfelvételezést végez. A felvételezés idõpontjában fennálló állapotot
a felvételezési lapon, illetve a térképeken rögzíti, amelyek
tartalmazzák a felvételezés adatait, az ökológiai tényezõk
kódjait és értékpontjait.
(2) A felvételezési lapon rögzített adatok informatikai
rendszeren kerülnek feldolgozásra, és a tényezõk súlyozott átlagai alapján clustereket képeznek. A besorolás véglegesítése a clusteranalízis és az adatfelvételezés komplex
értékelése alapján történik.
(3) A környezeti tényezõk mérlegelése alapján, a kérelemben megjelölt területekhez képest a kialakítandó ökotóp nagysága és határa eltérhet.
(4) A minõsítés során az ügyfélnek a minõsítendõ területtel kapcsolatos és a kataszteri besorolást érintõ, rendelkezésére álló tájékoztatást meg kell adnia.
(5) Az SZBKI szakvéleményének elkészítésével kapcsolatos költségek az ügyfelet terhelik.

4. §

(3) A Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI), amennyiben a településre vonatkozóan rendelkezésre áll, az érintett területet ábrázoló, VINGIS rendszerbõl kinyomtatott térképi mellékletet biztosítja termõhelyi katasztert vezetõ szerv részére.

(1) A termõhelyi katasztert vezetõ szerv a kérelemrõl
a Btv. 3. § (6) bekezdése alapján értesíti:
a) a kérelemben megjelölt termõhely szerinti települési
önkormányzat jegyzõjét,
b) a kérelemben megjelölt termõhely szerinti, a Balaton
Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Balaton törvény) hatálya alá tartozó települések esetén az
elsõ fokú építésügyi hatóságot.

(4) Borszõlõ termõhelyi kataszterébe történõ sorolást
összefüggõ, a meghatározó ökológiai jellemzõk szempontjából egységesnek tekinthetõ terület esetén lehet kérelmezni.

(2) Az önkormányzat jegyzõje, valamint a Balaton törvény hatálya alá tartozó települések esetén az elsõ fokú
építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti értesítés alapján észrevételt tehet.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett területek
azonosítását szolgáló helyrajzi számokat, a módosítandó
ökotópok sorszámát településenként.

2. §
(1) A borszõlõ termõhelyi kataszterébe történõ sorolás,
módosítás, vagy a kataszterbõl történõ törlés kezdeményezése esetén szakértõként a Budapesti Corvinus Egyetem
Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskemét (a továbbiakban: SzBKI) jár el.
(2) A borszõlõ termõhelyi kataszterébe történõ sorolás
(minõsítés), módosítás vagy a kataszterbõl történõ törlés
során alkalmazott szempont- és értékelési rendszer adattartalmát az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet,
a felvételezési lap adattartalmát a 3. számú melléklet, a kérelemhez szükséges ûrlap adattartalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A termõhelyi katasztert vezetõ szerv a kérelemrõl
a) a hegybíró véleménye,
b) az SzBKI által adott szakvélemény
figyelembevételével dönt.
(4) A termõhelyi katasztert vezetõ szerv a határozatát
közli a termõhely szerint illetékes hegyközséggel, a települési önkormányzat jegyzõjével, a FÖMI-vel és az
SzBKI-val is.
(5) A Balaton Törvény hatálya alá tartozó települések
esetén a termõhelyi katasztert vezetõ szerv a határozatot
közli az illetékes elsõ fokú építési hatósággal is.
(6) A FÖMI a borszõlõ termõhelyi kataszterét érintõ
változásokat, az SzBKI által szolgáltatott adatokat is felhasználva, átvezeti a digitális termõhelyi kataszteri térkép-fedvényeken és megjeleníti VINGIS rendszerben.
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(7) A papíralapú térképi nyilvántartás mellett a térképek
adattartalma bekerül a VINGIS digitális térinformatikai
adatállományába (borszõlõ termõhelyi kataszterének fedvénye), ami egyenértékû a papíralapú térképek adataival.
Eltérés esetén a borszõlõ termõhelyi kataszterének fedvénye az irányadó.
(8) A 190 értékpontot el nem érõ területek borszõlõ termesztésére alkalmatlanok, a borszõlõ termõhelyi kataszterében nem rögzíthetõk.
(9) Borszõlõ termõhelyi kataszterébe nem rögzíthetõ az
építési területbe tartozó vagy építési területnek kijelölt,
illetve a nem mezõgazdasági mûvelési ágba sorolt földterület.

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2009. augusztus 1-jét követõen benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban kell
alkalmazni.
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(2) A szõlõ termõhelyi kataszterének felvételezésérõl,
kiegészítésérõl és módosításáról szóló 95/2004. (VI. 3.)
FVM rendelet a hatályát veszti azzal, hogy a folyamatban
lévõ eljárásokban még alkalmazni kell.
(3) E rendelet
a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös
piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október
22-ei 1234/2007/EK tanácsi rendelet, valamint
b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések,
valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében
történõ végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. július 14-ei
607/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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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)
Termõhelyi alkalmasságot meghatározó tényezõk
Fõtényezõk

A minõsítés szempontjai

Altényezõk

Sorszám

Megnevezés

Sorszám

Megnevezés

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Agrometeorológia

1.1.

Téli fagykár gyakorisága

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Talaj

Tavaszi, õszi fagy gyakorisága

2.1.

Talajtípus

6.

7.

8.

3

50

2

20

1

0

3
2
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

45
20
7
9
0
20
36
36
20
38
10
40
18
40
25
27
28
8
21
10
0

A borszõlõ fás részei (tõkefej, törzs, termõkar) vagy az Alföldön
takarás mellett a termõalapok 10 évben egyszer sem fagytak el
A borszõlõ fás részei (tõkefej, törzs, termõkar) vagy az Alföldön
takarás mellett a termõalapok 10 évben kétszer fagytak el
A borszõlõ fás részei (tõkefej, törzs, termõkar) vagy az Alföldön
takarás mellett a termõalapok 10 évben háromszor, vagy annál
többször fagytak el
Vegetációban a fagykár 10 évben 3-nál kevesebb
Vegetációban a fagykár 10 évben 3–4 alkalommal
Vegetációban a fagykár 10 évben 5 vagy annál több
Köves, földes kopárok
Futóhomok
Humuszos homok
Rendzinák
Erubáz talajok
Savanyú, nem podzolos erdõtalaj
Agyagbemosódásos barna erdõtalaj
Pseudogleies barna erdõtalaj
Barna-földek
Kovárványos barna erdõtalaj
Csernozjom barna erdõtalaj
Csernozjom jellegû homok
Mészlepedékes csernozjom
Mészlepedékes alföldi csernozjom
Mélyben sós alföldi mészlepedékes csernozjom
Réti csernozjom
Mélyben sós réti csernozjom
Szolonyeces réti csernozjom
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1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.

Kód
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2.

1.2.

Szempontok

Pontérték

Fõtényezõk
Sorszám

Megnevezés

1.

2.

2.

Talaj

A minõsítés szempontjai

Altényezõk
Sorszám

Megnevezés

3.

4.

Talajtípus

2.2.

Talajképzõ kõzet

2.3.

Kémhatás és mészállapot

2.4.

Fizikai talajféleségek

5.

6.

Terasz csernozjom
Szoloncsák
Szoloncsák-szolonyec
Réti szolonyec
Sztyeppesedõ réti szolonyec
Szolonyeces réti talaj
Réti talaj
Öntés réti talaj
Lápos réti talaj
Síkláp talaj
Lecsapolt talaj vagy síkláp talaj
Mocsári erdõk talaja
Öntéstalaj
Glaciális és alluviális üledékek
Löszös üledékek
Harmadkori és idõsebb üledékek
Nyirok
Mészkõ, dolomit
Homokkõ
Agyagpala, fillit
Gránit, porfírit
Andezit, bazalt, riolit
Erõsen savanyú talajok
Gyengén savanyú talajok
Szénsavas meszet tartalmazó talajok
Nem a felszíntõl sós szikes talajok
Felszíntõl sós szikes talajok
Homok
Homokos vályog
Vályog
Agyagos vályog
Agyag
Tõzeg, kotu

Kód

Pontérték

7.

8.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

19
0
0
0
0
0
8
8
0
0
0
0
0
4
5
4
3
2
2
1
1
1
1
2
5
0
0
4
6
7
5
2
0
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2.1.19.
2.1.20.
2.1.21.
2.1.22.
2.1.23.
2.1.24.
2.1.25.
2.1.26.
2.1.27.
2.1.28.
2.1.29.
2.1.30.
2.1.31.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.

Szempontok

MAGYAR KÖZLÖNY

2.1.

Sorszám
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Termõhelyi alkalmasságot meghatározó tényezõk

Fõtényezõk
Sorszám

Megnevezés

1.

2.

2.

Talaj

A minõsítés szempontjai

Altényezõk
Sorszám

Megnevezés

3.

2.4.
2.5.

4.

Fizikai talajféleségek
Vízgazdálkodási tulajdonság

Sorszám
5.

2.4.7.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.

2.5.7.

2.5.8.

2.6.

Humuszkészlet

2.7.

Termõréteg vastagsága

2.8.

A terület egyöntetûsége
a talajtípus szempontjából

2.5.9.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.

Kód

Pontérték

6.

7.

8.

7
1

1
4

2

6

3

10

4

10

5

10

6

1

7

0

8

10

9
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3

1
0
2
4
10
8
6
0
0
0
0
10
1
2
5

Nem vagy részben mállott, durva vázrészek
Igen nagy víznyelésû és vízvezetõ képességû, gyenge vízraktározó
képességû, igen gyengén víztartó talajok
Nagy víznyelésû és vízvezetõképességû, közepes vízraktározó
képességû, gyengén víztartó talajok
Jó víznyelésû és vízvezetõképességû, jó vízraktározóképességû, jó
víztartó talajok
Közepes víznyelésû és vízvezetõképességû, nagy
vízraktározóképességû, jó víztartó talajok
Közepes víznyelésû és vízvezetõképességû, nagy
vízraktározóképességû talajok
Gyenge víznyelésû, igen gyenge vízvezetõképességû, erõsen
víztartó, kedvezõtlen vízgazdálkodású talajok
Igen gyenge víznyelésû, szélsõségesen gyenge
vízelvezetõ-képességû, igen erõsen víztartó, igen kedvezõtlen,
extrémen szélsõséges vízgazdálkodási talajok
Jó víznyelésû és vízvezetõképességû, igen nagy vízraktározó és
víztartóképességû talajok
Sekély termõrétegûség miatt szélsõséges vízgazdálkodású talajok
50 t/ha
50–100 t/ha
100–200 t/ha
200–300 t/ha
300–400 t/ha
400 t/ha
20 cm
20–40 cm
40–70 cm
70–100 cm
100 cm
60%-nál kisebb mértékben egyöntetû
60–70%-ban egyöntetû
70%-nál nagyobb mértékben egyöntetû

MAGYAR KÖZLÖNY

2.5.6.

Szempontok
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Fõtényezõk
Sorszám

A minõsítés szempontjai

Altényezõk

Megnevezés

Sorszám

Megnevezés

2.

3.

4.

1.

3.

Terület vízgazdálkodása
helyszínen értékelve

4.

Erózió mértéke

Szempontok

Kód

Pontérték

6.

7.

8.

Mélyfekvésû, vizenyõs, a talajvíz 0–130 cm között
Száraz, a talajvíz a növény által elérhetõ közelségben nincs
Üde, a talajvíz 150–250 cm között
Vonalas eróziós formák, árkos kimosódások, az Alföldön szélárkok
Vonalas eróziós formák nincsenek, mérsékelt erózió, az Alföldön
defláció veszélye fennáll
A terület erózió és defláció által nem veszélyeztetett

1
2
3
1
2

0
5
10
3
7

3

10

Sorszám
5.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Észak

Nyugat

Dél

Kelet

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
Pontérték
Kód
Pontérték
Kód
Pontérték
Kód
Pontérték
Kód
Pontérték

101
13
201
38
301
32
401
15
501
8

102
12
202
32
302
27
402
12
502
7

103
10
203
30
303
23
403
10
503
4

104
13
204
40
304
33
404
15
504
8

105
15
205
48
305
42
405
23
505
10

106
20
206
58
306
56
406
33
506
10

107
23
207
68
307
66
407
40
507
14

108
28
208
73
308
75
408
50
508
18

109
31
209
84
309
78
409
54
509
20

110
33
210
90
310
88
410
65
510
28

111
33
211
90
311
88
411
65
511
28

112
31
212
82
312
82
412
54
512
20

113
30
213
75
313
75
413
52
513
20

114
26
214
70
314
66
414
48
514
15

115
21
215
60
315
52
415
33
515
12

116
17
216
48
316
45
416
27
516
10

6–12%
13–20%
21–30%
30% felett
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5. Terepviszonyok
5.1. Lejtésszög és égtáji kitettség
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Fõtényezõk

A minõsítés szempontjai

Sorszám

Megnevezés

Sorszám

Megnevezés

1.

2.

3.

4.

5.

Terepviszonyok

5.2.

Tengerszint feletti magasság
Domb- és hegyvidéken
Kiemelkedés a környezetbõl
Alföldön és síkvidéken

5.3.

Domborzat, terepfelszín
Domb- és hegyvidéken

Terület hasznosítása

7.

Útviszonyok

Szempontok

Kód

5.

6.

7.

8.

1
2
3
4
5
6
1
2
3

16
35
45
0
28
45
7
16
30

4

2

5
6
11
21
31, 32
12, 22
13, 23
14, 24,
33, 34
1
2
3
1
2
3

10
20
10
10
1
7
5
3

5.4.

Környezet
Erdõ közelsége

5.5.

Beépítettség

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

5.3.5.
5.3.6.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3

300 m felett és 120 m alatt
120–150, illetve 250–300 m között
150–250 m között
A környezetnél mélyebben fekvõ terület
A környezetbõl nem emelkedik ki a terület, de hideglefolyása van
A terület a környezetbõl kiemelkedik
A terület teraszírozást igényel
A terület tereprendezéssel telepítésre alkalmassá tehetõ
A lejtõ egyenletes, egyirányú, tereprendezés, teraszírozás nem
szükséges
A terület 20%-nál nagyobb területre kiterjedõ tereprendezést
igényel
A terület legfeljebb 20%-ig igényel tereprendezést
Tereprendezés nem szükséges
A közelben erdõ, illetve felépítmény nincs
Erdõ van és elõnyõs
Erdõ van és hátrányos
100 ha-onként 1 db felépítmény
100 ha-onként 5–10 db felépítmény
100 ha-onként 10 db-nál több felépítmény

6.1.
6.2.
6.3.
7.1.
7.2.
7.3.

Nagyüzemi módon hasznosítható
Kistermelésre hasznosítható
Kisüzemi árutermelõ tömb kialakítható
Megközelíthetõ földúton
Megközelíthetõ javított földúton
Megközelíthetõ szilárd burkolatú úton

5.3.4.
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Alföldön és síkvidéken

6.

Sorszám

Pontérték

Altényezõk
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2. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez
A borszõlõ termõhelyi kataszterének minõsítõ cluster-elemei
Minõsítés

I. osztály
Borszõlõ termesztésére kiváló adottságú

II.1. osztály
Borszõlõ termesztésére kedvezõ adottságú

Cluster-csoportok

Minõsítési jellemzõk

5. fõcluster

Nagyon jó fekvésû, jó talajú, nagyon jó termésbiztonságú területek.

4. fõcluster

Nagyon jó fekvésû, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek.

3. fõcluster

Jó fekvésû, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek.

2. fõcluster

Közepes fekvésû, jó talajú, változóan termésbiztos területek.

Jó fekvésû, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek.

1/4. alcluster

Közepes fekvésû, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek.

1/3. alcluster

Közepes fekvésû, közepes talajú, jó termésbiztonságú területek.

II.2. osztály
Borszõlõ termesztésére alkalmas

1/2. alcluster

Gyenge fekvésû, közepes talajú, gyenge termésbiztonságú területek.

Borszõlõ termesztésére alkalmatlan

1/1. alcluster

Gyenge fekvésû, gyenge talajú, gyenge termésbiztonságú területek.

MAGYAR KÖZLÖNY

1. fõcluster
1/5. alcluster
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3. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez
Felvételezési lap a borszõlõ termõhelyi kataszteréhez
I. Azonosító adatok

Új felvételezés

Módosítás, átminõsítés

Kód

Megye neve, kódja ...................................................................................................................................
££–££
Település neve, kódja ..............................................................................................................................
££
KSH településazonosító kód
£££££
Felvételezési egység helyrajzi száma ........................................................................................... sorszáma
££
Topográfiai térkép: ½
dûlõ .................................................................................... szelvény £ terület (ha) £££
II. Tényezõk

Kód

1. Agrometeorológiai tényezõk
2. Talajtani tényezõk
2.1. Talaj homogenitása
3. Terület vízgazdálkodása
4. Erózió/defláció mértéke
5. Terepviszonyok
5.1. Égtáji fekvés és lejtésviszonyok
5.2. Tengerszint feletti magasság, illetve kiemelkedés a környezetbõl
5.3. Domborzat, terepfelszín
5.4. Környezet (erdõ, fa, tanya, villanyvezeték)
6. Terület hasznosítása
7. Útviszonyok

Pont

££
££££££££
£
£
£

£
£
£
£
£

£££
£
£
££
£
£
Összes pontszám

£
£
£
£
£
£
£

8. A kizáró ok megnevezése:
Termõhelyi kataszteri besorolás:
I. osztály: borszõlõ termesztésére kiváló adottságú
II.1. osztály: borszõlõ termesztésére kedvezõ adottságú
II.2. osztály: borszõlõ termesztésére alkalmas
Borszõlõ termesztésére alkalmatlan

£
£
£
£

Megjegyzés:
A felvételezést, módosítást, illetve átminõsítést végezte:
Név:

Év

hó

nap

29376
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4. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez
Kérelem
a szõlõ termõhelyi kataszterének adattartalmának felvételezéséhez, módosításához
Kérem a/az ............................................................................................................. település szõlõ termõhelyi kataszterét az alábbiak szerint módosítani.
1. Az érintett földrészletek adatai
Helyrajzi szám(ok)

Terület
(ha)

Az érintett ökotóp(ok) sorszáma
(a hegybíró tölti ki)

A módosítás jellege
(jelölje X-szel)
Új felvételezés

Módosítás

Átminõsítés

Kivonás

2. A kérelmezõ neve: ...................................................................................................................................................
(több kérelmezõ esetén az ügyben történõ eljárással meghatalmazott)
Címe: .............................................................................................................................................................................
Egyéb elérhetõsége: ......................................................................................................................................................
(telefon, fax, e-mail stb.)
3. Megjegyzés: .............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Dátum:
.....................................................................
kérelmezõ aláírása
4. Az illetékes hegybíró véleménye (a hegybíró tölti ki): ............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Dátum:
.....................................................................
a hegybíró aláírása
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
98/2009. (VII. 30.) FVM
rendelete
a borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba
sorolásáról
A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

29377

(4) Az SZHB javaslatának elfogadásához a jelenlévõ
tagok egyszerû többsége szükséges.
(5) Az elnök az elfogadott javaslatról az ülést követõ
15 munkanapon belül tájékoztatja a minisztert.

4. §
(1) Az osztályba sorolt fajták jegyzékét az 1. számú
melléklet, a 6. § (3) bekezdés szerinti termesztési alkalmassági vizsgálatokhoz használható összehasonlító fajták
jegyzékét pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A fajtajegyzék módosítására irányuló javaslatát az
SZHB a miniszternek küldi meg.

5. §
1. §
Ez a rendelet szabályozza a borkészítésre alkalmas
szõlõ, amely a Vitis vinifera fajhoz tartozik, vagy a Vitis
vinifera faj és a Vitis nemzetséghez tartozó egyéb fajok
keresztezésébõl jött létre, osztályba sorolását és az osztályba sorolás érdekében végzett vizsgálatokat.

(1) A borkészítésre alkalmas szõlõfajtákat a borszõlõfajta termesztési alkalmasságát figyelembe véve kell osztályba sorolni.
(2) Állami elismerést kapott borszõlõfajta a 6. § (3) bekezdésben meghatározott vizsgálatok nélkül is osztályba
sorolható.

2. §

6. §

(1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján az osztályba sorolásra javaslatot tevõ Szõlõfajta Használati
Bizottság (a továbbiakban: SZHB) az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) szakmai tanácsadó, véleményezõ testülete.

(1) Termesztési alkalmasság szerint a borkészítésre
alkalmas borszõlõfajtákat engedélyezett és ideiglenesen
engedélyezett kategóriába kell besorolni.

(2) Az SZHB 12 tagból áll. Tagjait – ideértve elnökét,
elnökhelyettesét és titkárát – a miniszter a szõlõtermesztés
és borászat tekintélyes szakemberei közül három évre
nevezi ki.

3. §

(1) Az SZHB titkára az SZHB ülését legalább évente
egyszer, de a tagok legalább egyharmadának írásbeli kérése alapján 30 napon belül köteles összehívni.
(2) Az SZHB ülésének napirendi pontjaira az elnök tesz
javaslatot. A javasolt napirendi pontokat tartalmazó meghívót a titkár küldi ki az ülés napját megelõzõen legalább
10 munkanappal.
(3) Az SZHB ülése akkor tekinthetõ határozatképesnek,
ha a tagok legalább kétharmada az ülésen megjelenik.

(2) A szõlõfajták osztályba sorolásánál az SZHB javaslatot tesz a fajtanév szinonim nevére, továbbá arra, hogy
a fajta a borkészítésen kívül milyen más célra (csemegeszõlõ, mazsolakészítés, párlat-elõállítás, egyéb) használható fel.
(3) Osztályba nem sorolt, borkészítésre alkalmas szõlõfajta csak a 3. számú mellékletben meghatározott termesztési alkalmassági vizsgálat eredménye alapján sorolható
osztályba. Egy szõlõfajta osztályba sorolását a vizsgálat
megindulását követõ egymás utáni öt termõév után lehet
kérelmezni.
(4) Az olyan szõlõfajtákból elõállított borászati termékek, amelyek esetében a (3) bekezdés szerinti vagy állami
elismerésre történõ bejelentése alapján végzett vizsgálatok
vannak folyamatban, a vizsgálat ideje alatt, osztályba
sorolt szõlõfajtának kell tekinteni.
(5) A (3) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján az
osztályba sorolásra a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal tesz javaslatot az SZHB részére a termesztési
alkalmassági vizsgálat eredményeinek összegzése ismertetésével.
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(6) A borszõlõfajta állami elismerésre történõ bejelentése alapján végzett vizsgálatokat a (3) bekezdésben meghatározott vizsgálatokkal egyenértékûnek kell tekinteni.
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba sorolásáról szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, valamint
a Szõlõfajta Használati Bizottságról szóló 39/2001.
(V. 14.) FVM rendelet hatályát veszti.

2009/108. szám
8. §

Ez a rendelet a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007.
október 22-ei 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez
Borszõlõfajták osztályba sorolása
Magyarország
Osztályozás
Fajtanév

Ideiglenesen
engedélyezett

Engedélyezett

Fehérborszõlõ-fajták
Aligoté
Arany sárfehér
Bacchus
Bánáti rizling
Bianca
Blauer Silvaner
Bouvier
Budai
Chardonnay
Chasselas
Cirfandli
Csabagyöngye
Cserszegi fûszeres
Csillám
Csomorika
Demjén
E.Cs.18 (Aletta)
EB.10 (Viktor)
Ehrenfelser
Ezerfürtû
Ezerjó
Furmint
Generosa
Gesztus
Gohér
Goldburger
Göcseji zamatos
Gyöngyrizling
Hárslevelû
Irsai Olivér

i
e
e
i
e
e
i
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
i
e
e
e
e
e
i
i
e
i
e
e

Egyéb felhasználás
Megjegyzés

Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott
borpárlat

Aszalásra

Egyéb

2009/108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

29379

Magyarország
Osztályozás
Fajtanév

Ideiglenesen
engedélyezett

Engedélyezett

Jádorvány
Jubileum 75
Jubileumsrebe
Juhfark
K.35 (Heuréka)
Kabar
Karát
Kék bakator
Kéknyelû
Kerner
Királyleányka
Kocsis Irma
Korai piros veltelíni
Korona
Kövérszõlõ
Kövidinka
Kunbarát
Kunleány
Lakhegyi mézes
Leányka
Mátrai muskotály
Melon
Mézes
Muscadelle
Nektár
Nosztori rizling
Odysseus
Olasz rizling
Oraniensteiner
Orpheus
Ottonel muskotály
Palatina
Pátria
Pelso
Perlette
Pinot blanc
Pintes
Piros bakator
Piros szlanka
Piros veltelíni
Pozsonyi fehér
Pölöskei muskotály
Rajnai rizling
Refrén
Rizlingszilváni
Rozália
Rózsakõ

i
e
i
e
i
e
e
i
e
e
e
i
e
e
e
e
i
e
i
e
i
i
i
i
e
i
e
e
i
e
e
e
e
e
i
e
e
e
i
e
e
e
e
e
e
e
e

Egyéb felhasználás
Megjegyzés

Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott
borpárlat

Aszalásra

Egyéb
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Magyarország
Osztályozás
Fajtanév

Ideiglenesen
engedélyezett

Engedélyezett

Sárfehér
Sárga muskotály
Sauvignon
Scheurebe
Semillon
Szerémi zöld
Szirén
Szürkebarát
Táltos
Tramini
Trilla
Úrréti
Vértes csillaga
Viktória gyöngye
Villard blanc
Viognier
Vulcanus
Zalagyöngye
Zefír
Zengõ
Zenit
Zéta
Zeus
Zöld szagos
Zöld szilváni
Zöld veltelíni
Vörösborszõlõ-fajták
Alibernet
Alicante boushet
Bíbor kadarka
Blauburger
Blauer Frühburgunder
Cabernet franc
Cabernet sauvignon
Csókaszõlõ
Domina
Dornfelder
Duna gyöngye
Gamay noir
Hamburgi muskotály
Kadarka
Kármin
Kékfrankos
Kékoportó
Kurucvér
Magyar frankos

e
e
e
i
e
i
e
e
i
e
e
i
i
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
i
e
e
e
e
e
i
i

Egyéb felhasználás
Megjegyzés

Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott
borpárlat

Aszalásra

Egyéb
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Magyarország
Osztályozás
Fajtanév

Ideiglenesen
engedélyezett

Engedélyezett

Medina
Menoire
Merlot
Nero
Pannon frankos
Pinot noir
Prokupac
Rubintos
Sagrantino
Syrah
Szentlõrinc
Tannat
Titán
Tizián
Turán
Vranac
Zweigelt

Egyéb felhasználás
Megjegyzés

Csemege szõlõ

Földrajzi jelzéssel ellátott
borpárlat

Aszalásra

Egyéb

e
e
e
e
e
e
i
e
e
e
i
e
i
i
e
i
e

Az egyes fajták szinonim elnevezései
Fehérborszõlõ-fajták

Arany sárfehér

Vörösborszõlõ-fajták

Izsáki, Izsáki sárfehér, Fehér
dinka, Német dinka, Huszár
szõlõ
Bakar rózsa, Bakator rouge,
Bakatortraube

Cabernet franc

Budai

Budai zöld, Zöld budai,
Zöldszõlõ, Zöldfehér

Kadarka

Chardonnay

Chardonnay blanc,
Kereklevelû, Morillon blanc,
Ronci bilé

Kékfrankos

Chasselas

Chasselas blanc, Chasselas
doré, Fehér gyöngyszõlõ,
Fehér Fábiánszõlõ, Weisser
Gutedel, Chasselas dorato,
Fendant blanc, Saszla belaja,
Chrupka belia
Piros cirfandli, Késõi piros,
Cirifai, Zierfahndler,
Zierfandler rouge, Zerjavina

Kékoportó

Piros bakator

Cirfandli

Hamburgi muskotály

Pinot noir

Carbenet, Carbonet, Carmenet,
Gros Cabernet, Gros Vidur,
Kaberne fran
Miszket hamburgszki, Muscat
de Hambourg, Muscat de
Hamburg, Moscato
d’Amburgo, Muszkat
gamburgszkij
Fekete budai, Jenei fekete,
Kadar, Törökszõlõ, Gamza,
Csetereska, Szkadarka,
Kadarka nera, Negru moale
Blaufränkisch, Blauer
Limberger vagy Lemberger,
Limberger, Franconia,
Frankovka, Frankovka modra,
Moravka
Portugizer, Blauer Portugieser,
Porthogese, Portugalske
modré, Modry Portugal,
Portugais bleu

Kék burgundi, Kék
kisburgundi, Kék rulandi,
Blauer Burgunder, Pino
csernüj, Pinot cernii, Pinot
nero, Pignola, Pinot Tinto,
Rulandski modre, Savagnin
noir
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Fehérborszõlõ-fajták

Csabagyöngye

Csomorika
Ezerjó

Furmint

Gohér

Hárslevelû

Irsai Olivér
Juhfark
Kéknyelû
Királyleányka

Korai piros veltelíni

Kövérszõlõ
Kövidinka

Leányka

Olasz rizling

Ottonel muskotály
Palatina
Pinot blanc

Piros veltelíni

Pozsonyi fehér

Perla Czabanska, Perla di
Csaba, Perle di Csaba, Perle
von Csaba, Zsemcsug Szaba,
Vengerskii muskatnii rannüj,
Pearl of Csaba
Csomor, Szederkényi fehér,
Gyüdi fehér
Korponai, Tausendachtgute,
Tausendgute, Trummertraube,
Szadocsina, Kolmreifler
Zapfner, Szigeti, Som,
Posipel, Moslavac bijeli,
Mosler, Furmint bianco
Guhér, Körteszõlõ, Sárga
gohér, Török gohér, Zöld
gohér
Lindeblättrige, Lipovina,
Feuilles de tilleul,
Garszleveljü
Irsai, Zolotis, Muskat Olivér,
Zolotisztüj rannüj
Mohácsi, Fehérboros, Tarpai,
Lämmerschwantz
Blaustängler
Dánosi leányka, Erdei sárga,
Feteasca regale, Galbena de
Ardeal
Kis veltelini, Piros malvazia,
Eper szõlõ, Frühroter
Velteliner, Velteliner rouge
précoce, Malvasia rossa,
Crvena Babovina, Veltlinske
cervené Skoré
Grasa, Grasa de Cotnari
Steinschiller, a Ruzsica,
a Kamena dinka, a Dinka
crvena, a Dinka mala, a Dinka
rossa
Leányszõlõ, Mädchentraube,
Dievcenske hrozno, Feteasca
alba
Welschriesling, Taljanska
grasevina, Riesling Italien,
Rizling Vlassky, Nemes
rizling
Muscat Ottonel, Muskat
Ottonel, Miszket Otonel
Augusztusi muskotály, Prim
Fehér burgundi, Weisser
Burgunder, Pinot bianco, Pinot
beluj
Nagyságos, Somszõlõ,
Fleischtraube, Velteliner
rouge, Veltlinszki rozovij,
Veltlinské cervené
Czétényi, Czétényi fehér
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Vörösborszõlõ-fajták

Syrah

Shiraz, Marsanne noir, Serine
noir, Blauer Syrah, Sirac

Szentlõrinc

Saint Laurent

Zweigelt

Rotburger, Zweigeltrebe,
Blauer Zweigeltrebe
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Fehérborszõlõ-fajták

Rajnai rizling

Rizlingszilváni

Sárga muskotály

Sauvignon

Semillon

Szürkebarát

Tramini

Zöld szagos
Zöld szilváni

Zöld veltelíni
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Vörösborszõlõ-fajták

Weisser Riesling, Rizling
ryzsky, Riesling blanc,
Riesling renano bianco,
Riesling d’Rhia,
Johannisberger, Riesling
Müller Thurgau, Rizvanac,
Müller Thurgau blanc, Müller
Thurgau bijeli, Rivaner
Muscat Lunel, Muscat de
Lunel, Muscat blanc, Muscat
de Frontignan, Muscat bélüj,
Muskat weisser, Muscat zlty,
Moscato bianco,Weiler
Muscat Sylvaner, Weisser
Sauvignon, Sauvignon bianco,
Sovinjon, Sauvignon bijeli,
Sauvignon Blanc
Semillon weisser, Semillon
blanc, Semillon bianco, Petit
Semillon
Pinot gris, Ruländer,
Auvergans gris, Pinot grigio,
Burgundi szürke, Graumönch
Roter traminer, Tramin
cervené, Savagnin rose,
Traminer rosso, Traminer,
Gewürtztraminer
Zöld muskotály, Decsi szagos,
Pécsi szagos
Grüner Sylvaner, Sylvánske
zelené, Sylvaner verde,
Silvanec zeleni
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
Szõlõ fajtacsoport

Választék szerkezete

1. Fehérborszõlõ

1.1. vinifera fajták

2. Vörösborszõlõ

1.2. rezisztens fajták
1.1. vinifera fajták
1.2. rezisztens fajták

Összehasonlító fajta

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
Bianca, Csillám, Kunleány, Zalagyöngye
Bíborkadarka, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Kadarka, Kékfrankos,
Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Turán, Zweigelt
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 kísérlet célja, hogy termesztés-alkalmassági vizsgálatokkal megteremtse a szõlõfajták osztályba sorolásának objektív lehetõségét. A kísérletek a céloknak akkor felelnek meg, ha biztosítják az eredmények összehasonlíthatóságát
(legalább adott termõtájon belül) és a kísérleti célra megfelelõ mennyiségû termés betakarítását.
I. Kísérleti ültetvények létesítése
1. Általános feltételek:
A megalapozott véleményhez, egyazon „vizsgálatba vont” fajta esetében, a termõtájon (közigazgatási egységen)
belül, a szõlõkultúra méretétõl függõen 1–3. azonos módon beállított kísérletre van szükség. Kísérleti ültetvényt létesíteni csak a szõlõ termõhelyi kataszterben I–II/1–2 osztályú minõsítéssel regisztrált területeken lehet. A területeket úgy kell
kiválasztani, hogy éghajlat és fekvés tekintetében az adott termõtájat messzemenõen reprezentálja. A telepítõnek a kiválasztott területre rendelkeznie kell „Talajalkalmassági és alaptrágyázási” szakvéleménnyel. A létesítendõ fajtakísérleti
ültetvény fajtánként (vizsgálatba vont fajta) legalább 0,5 ha-os legyen.
2. Telepítési rendszer:
A kísérletbe vont szõlõ tenyészterületének és az alkalmazott tõkemûvelésmódnak egy adott termõtájon belül közel
azonosnak kell lennie. Az alkalmazott tõkeformát a vizsgálatba vont, illetve az összehasonlító fajta igényeinek megfelelõen kell megválasztani. Hektáronkénti tõkeszám 3334–5000 tõ/ha.
Alkalmazható tõkemûvelésmódok:
a) középmagas kordon;
b) ernyõ-, illetve Guyot-mûvelés;
c) Moser, illetve Sylvoz kordon;
d) egyes függöny.
3. Összehasonlító fajta:
A vizsgálatokba vont fajta termesztés-alkalmassági vizsgálatához a kísérleti ültetvény 20%-át kitevõ nagyságrendben
összehasonlító fajtát is telepíteni kell, a vizsgálatba vont fajtával azonos feltételek mellett úgy, hogy a kísérleti fajtának
az összehasonlító fajtával egyik oldalon érintkezzen.
Több kísérleti fajta egyidejû telepítése esetén a kísérleti és összehasonlító fajtákról elrendezési vázrajzot kell készíteni. Összehasonlító fajta (fajták) céljára az adott termõtáj területén nagyobb mértékben elterjedt, a vizsgálatba vont fajta
várható szõlõtermesztési és borászati értékéhez legközelebb álló fajtát (fajtákat) kell kiválasztani.
4. Szaporítóanyag biztosítása:
Telepítésre igazolt származású, ellenõrzött, lehetõleg tesztelten vírusmentes szaporítóanyag használható fel.
5. Telepítés-elõkészítés, telepítés:
Amennyiben a területen az ültetvény létesítését megelõzõen meliorációs beavatkozásra van szükség, azt a vonatkozó
elõírásoknak megfelelõen elkészített meliorációs terv alapján kell elvégezni.
A telepítés elõtti alaptrágyázásnál a „Talajalkalmassági és alaptrágyázási” szakvélemény javaslatai alapján kell eljárni. A leendõ kísérleti ültetvény növényállománya kiegyenlített legyen.
6. Telepítések ápolása termõkorig, támrendszerépítés:
A tõkemûvelésmódra jellemzõ termõalapok a telepítést követõ 4. év végére teljes mértékben kialakíthatók legyenek.
A támrendszerépítést ezért úgy kell ütemezni, hogy a szõlõnövények nevelését, a termõfelület kialakítását mielõbb lehetõvé tegyék.
A kiválasztott mûvelési rendszernek megfelelõ támberendezést úgy kell megépíteni, hogy a funkcióját az ültetvény
teljes élettartama alatt képes legyen ellátni.
A fiatal ültetvény éves ápolásánál fokozott gondossággal kell eljárni. Az évente esetlegesen felmerülõ tõkehiányokat
fajtaazonos szaporítóanyaggal pótolni kell. A sorközök gyommentességét a teljes vegetációs idõ alatt mechanikai mûveléssel (kultivátorozás) biztosítani kell. A mély termõréteg kialakítása és a csapadék jobb megtartása érdekében õsszel
egy mélyebb mûvelést is végezni kell.
A soraljak gyommentesen tartása az integrált szõlõtermesztés elveinek megfelelõen történik.
A növényvédelmet az integrált növényvédelmi technológia elveinek megfelelõen kell elvégezni már a nem termõ
korban is.
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A fiatalkorú ültetvényeken a metszést és a zöldmunkákat a kiválasztott tõkemûvelésmódnak megfelelõen, megkülönböztetett gondossággal kell elvégezni úgy, hogy azok 5 éves korukra termõképesek lehessenek és a fajtaértékelés kezdetét vehesse.
II. A kísérleti ültetvények termõkorú ápolása
A tõkénkénti rügyterhelést a vizsgálatba vont fajta sajátosságainak megfelelõen, a tenyészterület figyelembevételével
kell megállapítani. Ugyanazt a rügyterhelést kell alkalmazni az összehasonlító fajta esetében is. Az összehasonlíthatóság
miatt egyazon vizsgálatba vont fajta minden kísérletében azonos vagy közel azonos terhelést kell alkalmazni. Az ültetvényekkel szemben elvárható a vékony, szellõs, 40–50 cm-nél nem szélesebb lombfal biztosítása. A kísérleti parcellák
szüretét minden esetben kézzel kell elvégezni. A szüret idõpontját a kísérlet jellege határozza meg.
III. A fajtakísérlet keretében vizsgált paraméterek
1. Fenológiai megfigyelések:
a) a fakadás kezdete;
b) a virágzás kezdete;
c) a virágzás vége;
d) a kötõdés mértéke (szöveges feljegyzés a fürttisztulás után);
e) a zsendülés kezdete.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Szüreti adatok:
a szüret idõpontja;
a fürttermés mennyisége (kg/m2);
a must cukortartalma (magyar mustfokban és g/l-ben megadva, szabvány szerinti módszerrel meghatározva);
a must titrálható savtartalma (g/l);
rothadási százalék (becsült érték).

3. Egyéb adatfelvételezések:
a) Viszonylagos fagytûrés (fagykáros években ismétlésenként 10 db vesszõ rügyeinek átvágásával megállapított,
a fõrügyekre megállapított %-os érték);
b) a tõkék egészségi állapotára, a betegségekkel, kártevõkkel szembeni érzékenységre vonatkozó szöveges feljegyzések.
A szüreti paramétereket vizsgálatba vont, illetve összehasonlító fajtánként külön-külön, kísérleti szüret keretében
határozzuk meg. Mezovinifikációs borkészítésre fajtánként 2 × 500 kg szõlõt kell külön-külön szüretelni és feldolgozni.
IV. Borkészítési eljárás meghatározása
A borkészítési eljárást az elsõ szüretet megelõzõen kell rögzíteni, és lehetõség szerint, a kísérlet teljes idõtartama alatt
azonosan kell végezni.
A borok második fejtése után kell a szükséges analitikai vizsgálatokat elvégezni:
a) alkoholtartalom,
b) összes extrakt,
c) cukor,
d) cukormentes extrakt,
e) titrálható sav,
f) illósav,
g) szabad- és összes SO2,
h) összes polifenoltartalom,
i) pH-érték,
vörösboroknál továbbá
j) színintenzitás (E420 nm + E520 nm),
k) színárnyalat (E420 nm/E520 nm),
l) antocianin tartalom,
m) leukoantocianin tartalom,
n) rezveratrol tartalom,
o) diglükozid tartalom.
Érzékszervi bírálat: 100 pontos rendszer szabályai szerint.
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2. számú melléklet
a 99/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
99/2009. (VII. 30.) FVM
rendelete

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

a borok eredetvédelmi szabályairól szóló
97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról
A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének b) és
g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §
A borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004.
(VI. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A meghatározott termõhelyrõl származó minõségi
borok eredetmegjelölésére használható földrajzi nevek,
valamint egyes meghatározott termõhelyrõl származó
minõségi borok neveinek listáját a 3. számú melléklet tartalmazza.”

2. §
(1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
(2) Az R. e rendelet 2. számú melléklete szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és
a hatálybalépését követõ harmadik napon hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 99/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez
Az R. 2. számú mellékletének 13. pontjában a „Dél-Balatoni borvidék” szövegrész helyébe a „Balatonboglári
borvidék” szöveg lép.

A meghatározott termõhelyrõl származó minõségi
borok eredetmegjelölésére használható földrajzi
nevek, valamint egyes meghatározott termõhelyrõl
származó minõségi borok neveinek listája
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

„Neszmély”
„Badacsony”
„Balaton”
„Balatonboglár”
„Balaton-felvidék”
„Balatonfüred-Csopak”
„Bükk”
„Csongrád”
„Debrõi Hárslevelû”
„Duna”
„Eger”
„Egerszóláti Olaszrizling”
„Etyek-Buda”
„Hajós-Baja”
„Izsáki Arany Sárfehér”
„Káli”
„Kunság”
„Mátra”
„Mór”
„Nagy-Somló”
„Pannon”
„Pannonhalma”
„Pécs”
„Somlói”
„Somlói Nászéjszakák bora”
„Somlói Arany”
„Sopron”
„Szekszárd”
„Tihany”
„Tokaj”
„Tolna”
„Villány”
„Zala” ”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
100/2009. (VII. 30.) FVM
rendelete
a szõlõültetvények kivágásához nyújtott támogatás
feltételeirõl szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet
módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:
1. §
(1) A szõlõültetvények kivágásához nyújtott támogatás
feltételeirõl szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában:]
„b) összefüggõ terület: a kérelemben megjelölt, egy
vagy több helyrajzi számon jelzett ültetvény, amelyet más
gazdálkodó használatában álló, vagy nem kivágásra szánt
ültetvény, vagy más mûvelési ágba sorolt terület határol,”
(2) Az R. 2. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában:]
„h) támogatható területnagyság: a támogatási kérelemben, a hegybíró hatósági bizonyítványában, a tulajdoni
lap másolaton (vagy amennyiben az összefüggõ terület
több helyrajzi számot érint, úgy az érintett területekre
vonatkozó valamennyi tulajdoni lap másolaton) szereplõ,
valamint a mért területnagyság közül a legkisebb, amelynek meg kell haladnia a 0,1 ha területnagyságot,”

2. §
Az R. 8. § (2) bekezdésének b)–c) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]
„b) valamennyi földtulajdonosnak a 4. számú melléklet
szerinti, vagy azzal megegyezõ adattartalmú, a kérelem
benyújtási idõszak elsõ napját – augusztus 1-jét – legfeljebb 60 nappal megelõzõen kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ültetvény kivágásához hozzájárul,
c) valamennyi haszonélvezeti, özvegyi, illetve végrehajtási joggal terhelt ültetvény esetében a haszonélvezeti,
özvegyi joggal rendelkezõ személy, illetve a végrehajtási
jog jogosultjának a 4. számú melléklet szerinti vagy azzal
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megegyezõ adattartalmú, a kérelem benyújtási idõszak
elsõ napját – augusztus 1-jét – legfeljebb 60 nappal megelõzõen kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ültetvény kivágásához hozzájárul,”

3. §
Az R. 9. § (5)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Az MVH a borpiac közös szervezésérõl, az
1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és
a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint
a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon
kívül helyezésérõl szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK
tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 102. cikkének
(2) bekezdése szerinti jelentéshez szükséges adatokat a
jelentésnek az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) részére történõ megküldési határidejét
5 nappal megelõzõen megküldi az agrárpolitikáért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.
(6) A Rendelet 102. cikkének (2) bekezdése szerinti
jelentést a miniszter küldi meg a Bizottság részére.”

4. §
(1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az MVH a kivágandó ültetvény helyét, nagyságát
és mûvelésben tartását a kivágást engedélyezõ határozat
kiadása elõtt a helyszínen ellenõrzi.”
(2) Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a Bizottság a Rendelet 102. cikkének
(4) bekezdése szerinti visszaosztásról dönt, úgy a kivágási
engedélyek kiadásának sorrendje a 9. § (2) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével a következõképpen módosul:
a) a kivágási engedélyek kiadásának sorrendjében azon
kérelmezõk részesülnek elõnyben, akik tekintetében az
alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
– hiánytalan kérelmet nyújtottak be,
– támogatási kérelmük az általuk mûvelt teljes szõlõtermõ területre vonatkozik,
– 55. életévüket a kérelem benyújtási idõszak elsõ napjáig – augusztus 1-jéig – betöltötték,
b) amennyiben az a) pontban meghatározott kérelmezõk részére kiadott engedélyek nem merítik ki a rendelkezésre álló keretet, úgy a kivágási engedélyek kiadásának
sorrendjében azon kérelmezõk következnek, akik tekintetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
– hiánytalan kérelmet nyújtottak be,
– támogatási kérelmük az általuk mûvelt teljes szõlõtermõ területre vonatkozik,
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c) amennyiben az a) és b) pontban meghatározott kérelmezõk részére kiadott engedélyek nem merítik ki a rendelkezésre álló keretet, úgy a kivágási engedélyek kiadásának
sorrendjében azon kérelmezõk következnek, akik tekintetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
– hiánytalan kérelmet nyújtottak be,
– 55. életévüket a kérelem benyújtási idõszak elsõ napjáig – augusztus 1-jéig – betöltötték.”
(3) Az R. 10. § (6)–(7) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(6) Az MVH a Rendelet 102. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti jelentéshez szükséges adatokat a Bizottság
részére történõ megküldési határidõt 5 nappal megelõzõen
megküldi a miniszter részére.
(7) A Rendelet 102. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti jelentést a miniszter küldi meg a Bizottság részére.”

5. §
Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hiánypótlást a felszólító végzés kézhezvételétõl
számított 5 munkanapon belül kell teljesíteni.”

6. §
Az R. 12. § (2) bekezdése a következõ o)–p) pontokkal
egészül ki:
[(2) Az MVH a kérelmet elutasítja, amennyiben:]
„o) a helyszíni ellenõrzés során megállapítást nyer,
hogy a kérelmezõ által kitöltött, a 8. § (2) bekezdésének
e) pontja szerinti ültetvényleltár a valós állapothoz képest
több mint 10%-os eltérést mutat,
p) a kérelmezõ a megelõzõ borpiaci évben benyújtott
támogatási kérelmében úgy nyilatkozott, hogy a használatában álló teljes szõlõtermõ területet kivágja és az alapján
a támogatást igénybe vette.”

2009/108. szám
7. §

Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kérelmezõ támogatási jogosultsága megszûnik és
a támogatási határozatban megjelölt támogatási összegre
nem jogosult, amennyiben:
a) a kivágási engedéllyel rendelkezõ kérelmezõ a kivágás elvégzésérõl szóló a 7. számú melléklet szerinti bejelentõlapot nem, vagy a 14. § (3) bekezdésben meghatározott határidõ lejártát követõen nyújtja be,
b) a kivágási engedéllyel rendelkezõ kérelmezõ az engedélyben meghatározott területen nem végzi el az ültetvény maradéktalan kivágását az elõírt határidõn belül,
c) a kérelmezõ a 7. számú melléklet szerinti bejelentõlapot annak ellenére nyújtja be, hogy a kivágást nem hajtotta végre.”

8. §
Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.
Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.

9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az R. 6. § c) pontja, 12. § (1) bekezdése, valamint
(2) bekezdés a)–b) pontjai, a 13. §-t megelõzõ alcím,
a 13. § (2) bekezdése hatályát veszti.
(3) E rendelet a hatálybalépését követõ harmadik napon
hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez
„4. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez
Nyilatkozat
Alulírott .............................................................................................................................................................. (név)
(születési hely, idõ: ..........................................................................................................................................................,
anyja születési neve: ........................................................................................................................................................),
mint a ............................................................................. helység ...................................................................................
helyrajzi számú területén lévõ szõlõültetvény(ek)
földtulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja /
végrehajtási joggal bíró jogosultja*
hozzájárulok ahhoz, hogy ........................................................................................................................................ (név)
............................................................................................................................................................. (cím) alatti lakos
(MVH által kiadott regisztrációs száma:
),
– aki a szõlõültetvény használója – a fentebb meghatározott területen lévõ borszõlõ-ültetvényt újratelepítése jog keletkezése nélkül kivágja, valamint az ültetvény felszámolásáért járó kivágási támogatást igénybe vegye.
Kelt: ..................................................... (helység, dátum)
......................................................
aláírás
Tanú 1.

....................................................... (név)
....................................................... (cím)
.............................................. (sz. ig. sz.)

Tanú 2.

....................................................... (név)
....................................................... (cím)
.............................................. (sz. ig. sz.)

* A megfelelõ jogviszonyt kérjük aláhúzni!”

2. számú melléklet a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez
„5. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY
Alulírott, ........................................................................... (név), a(z) ....................................................... borvidék,
........................................................ hegyközség hegybírója igazolom, hogy a kérelem benyújtását megelõzõ szüreti
jelentést benyújtó ................................................... (név),
(MVH által kiadott regisztrációs szám), ............................................................................................................ (cím) használja a szõlõ ültetvénykataszterében a(z) .................................................. (helység) ............................................. (helyrajzi szám(ok)) alatt
nyilvántartott ....................... ha területû borszõlõ-termõ ültetvényt. Az ültetvény:
– telepítésekor a vonatkozó közösségi vagy nemzeti rendelkezések megsértését:
Nem regisztrálták

Regisztrálták

– a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 479/2008/EK
(2008. április 29.) tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdése szerint osztályozható borszõlõfajtával telepítették:
Igen

Nem

– szõlõ termõhelyi kataszterbe sorolt területen fekszik:
Igen

Nem
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A kérelmezett területre vonatkozó VINGIS térkép igénylõkódja:
Az ültetvény szüreti jelentéssel és származási bizonyítvánnyal igazolt termésmennyisége borban kifejezve: ___ hl*.
Kelt: .................................................................
...........................................
aláírás / P. H.
* A bortermés kiszámításának módja: a 2003/2004–2007/2008. borpiaci évek termésmennyiségei közül ki kell választani azt a két évet, amelyben a termésmennyiség a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt. E két év termésmennyisége NEM vehetõ figyelembe. A megjelölt öt borpiaci évbõl így fennmaradó három év teljes – borban kifejezett – termésmennyiségét össze kell adni és a kapott értéket kell a rovatba beírni. Amennyiben a három borpiaci év valamelyikében a termésmennyiség csak szõlõben vagy mustban határozható meg, úgy azt a 4. § (2), illetve (3) bekezdései szerint kell bormennyiségre átszámítani. A
bormennyiség szõlõbõl számítva a szõlõmennyiség 70%-a [szõlõmennyiség mázsában (q) kifejezve és szorozva 0,7-tel = bor hl], míg mustból számítva
a mustmennyiség 95%-a [mustmennyiség hektoliterben (hl) kifejezve és szorozva 0,95-tel = bor hl].”

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

2. §
Az R. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a 2009/2010. borpiaci év vonatkozásában benyújtott kérelmek alapján az összesített támogatási igény a keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, a támogatási határozatokban megjelölt támogatási összeg kifizetésére a 2010/2011. borpiaci évre meghatározott keretösszeg terhére kerül sor.”

3. §
A mezõgazdasági, agár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
A borászati termékek alkoholtartalmának növelésére
felhasznált sûrített szõlõmust és finomított szõlõmustsûrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„j) kérelmezõ: az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki
vagy amely a bor elõállítója és a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
törvényben meghatározott egyszerûsített adóraktári engedéllyel vagy bor adóraktári engedéllyel rendelkezik.”

(1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás igénylésének elõzetes feltétele, hogy
a kérelmezõ a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) hivatalos honlapján közleményben – a (2) bekezdés szerinti adattartalommal – közzétett
formanyomtatványt, valamint a kérelmezõ nevére szóló,
a mûvelet napját megelõzõ 60 napnál nem régebbi, de
a borászati év augusztus 1-jét követõen kiadott, a felhasznált sûrített szõlõmustra vagy finomított szõlõmust-sûrítményre vonatkozó, a borászati hatóság által kiállított
minõsítési bizonyítvány másolatát a mûvelet megkezdését
megelõzõ második munkanap 12 óráig az MVH Piaci
Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI) részére telefax vagy
elektronikus levél útján benyújtsa. Amennyiben a mûvelet
megkezdése több szabad-, illetve munkaszüneti napot követõ napra esik, úgy az elõzetes bejelentést a mûvelet megkezdését megelõzõ munkanap 12 óráig lehet megtenni.”
(2) Az R. 6. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdésben említett elõzetes bejelentõ lap
az alábbi adatokat tartalmazza:]
„d) a szõlõmust, a részben erjedt szõlõmust, a még erjedésben lévõ újbor megnevezése”
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(3) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a bejelentett idõpontban a kérelmezõ a mûveletet nem hajtja végre, arról köteles a kérelmezõ telefax vagy
elektronikus levél útján tájékoztatni az MVH PKI-t a
mûvelet tervezett napját megelõzõ munkanap 12 óráig.
(4) Amennyiben a mûvelet helyszíni ellenõrzésérõl az
MVH a kérelmezõt értesíti, a támogatás feltétele, hogy
a mûvelet csak a helyszíni ellenõr jelenlétében kezdõdjön
meg.”

4. §
(1) Az R. 7. § (3) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) Az (1) bekezdésben említett támogatási kérelem
betétlapja az alábbi adatokat tartalmazza:]
„b) a javítandó termékre vonatkozó adatok (megnevezés, mennyiség, minõség, természetes alkoholtartalom);
c) a felhasznált sûrítményre vonatkozó adatok (típusa,
mennyisége, természetes várható alkoholtartalma, a borászati hatóság minõsítési bizonyítvány száma);”
(2) Az R. 7. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]
„a) a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló rendelet szerinti
pincekönyv (a továbbiakban: pincekönyv) „Termék elõállítás” részének a mûvelet elvégzésére vonatkozó (borászati termék, adalékanyag) másolatát;”
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6. §

(1) Az R. 11. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ
szövegrész lép:
„Támogatás kifizetése és jogkövetkezmények”
(2) Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A támogatást az MVH a döntés meghozatalát
követõ 45 munkanapon belül folyósítja.
(2) Az a kérelmezõ, aki a borászati termékek jelölésére,
elõállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról és a szõlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjérõl
szóló rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy
készlet-jelentési kötelezettségének határidõben nem tesz
eleget, nem jogosult az e rendelet szerint támogatás igénybevételére sem a kötelezettség nem teljesítésének borpiaci
évében, sem az azt követõ borpiaci évben.
(3) Azon kérelmezõ esetében, aki a borászati termékek
jelölésére, elõállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó
szabályokról és a szõlészeti és borászati adatszolgáltatás
rendjérõl szóló rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy készlet-jelentési kötelezettségét a határidõ lejárta
után teljesíti, de ezt a kötelezettségét a határidõ lejártát
követõ legfeljebb 10 munkanapon belül pótolja, a megítélhetõ támogatás összegét az MVH PKI késedelmes munkanaponként a megítélhetõ támogatási összeg 1/11-ed részével csökkenti. A csökkentés alapját az az összeg képezi,
amelyre a kérelmezõ a határidõig benyújtott jelentés esetén lett volna jogosult.
(4) A (2)–(3) bekezdésekben foglalt szüreti, termelési
vagy készlet-jelentési kötelezettségek teljesítését az MVH
PKI a külön jogszabályban meghatározott integrált szõlészeti és borászati nyilvántartó rendszer segítségével ellenõrzi.”

5. §
(1) Az R. 10. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az MVH a támogatási kérelmet elutasítja, ha:]
„d) a sûrített szõlõmustra vagy a finomított szõlõmustsûrítményre vonatkozó, a borászati hatóság által kiállított
minõsítési bizonyítvány a mûvelet napját megelõzõ
60 napnál régebbi; vagy a borászati év augusztus 1-jét
megelõzõen adták ki”
(2) Az R. 10. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az MVH a támogatási kérelmet elutasítja, ha:]
„k) a pincekönyv „Termék elõállítás” részének a mûvelet elvégzésére vonatkozó (borászati termék, adalékanyag)
másolata olvashatatlan, valamint a különbözõ borászati
eljárások nem eseményszerûen követik egymást;”

7. §
Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

8. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követõen benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.
(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 101/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez
„Melléklet a 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelethez
A kísérõ okmányok és a számlák összesítõje
Sorszám

Eladó megnevezése

Bizonyítvány
azonosító

Számla száma

Vevõ megnevezése

Termékleírás

Mennyiség
(hl)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
n
„

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
28/2009. (VII. 30.) IRM
rendelete
egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
Az 1. § és a 3. § (2) bekezdése tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben –, valamint a 2. § és a 3. § (3)–(4) bekezdése tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény 118. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az államháztartásért felelõs miniszterrel és
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben,
a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl

szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § f) pontjában, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. §
A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggõ beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes
alaki szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet
(a továbbiakban: IM rendelet) 11. § (3) és (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
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„(3) Az európai szabadalom szövegérõl készített fordításnak a szabadalmi leírás, az igénypontok és a rajzokon
szereplõ szöveg magyar nyelvû fordítását kell tartalmaznia; a rajzokat akkor is be kell nyújtani, ha azokon magyarra fordítandó szöveg nincs.
(4) Az európai szabadalom szövegének fordítását a 2. §
(2)–(5) bekezdéseiben foglaltak szerint kell elkészíteni,
azzal az eltéréssel, hogy azt két azonos példányban kell benyújtani és a kivonattal kapcsolatos rendelkezések nem alkalmazandók.”
2. §
A Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005.
(IV. 12.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet)
24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Szabadalmi Hivatal az esedékessé nem
vált díjat, valamint a türelmi idõ kezdetéig az azt több mint
két hónappal megelõzõen, illetõleg az oltalom megszûnése
esetén az elõírtnál kisebb összegben vagy az újra érvénybe
helyezési kérelem elutasítása esetén a 9. § (4) bekezdése
alapján befizetett fenntartási díjat – kérelemre – visszatéríti, illetve más iparjogvédelmi ügy díjaként átvezeti.”
3. §
(1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) Az IM rendelet 11. §-a (3) és (4) bekezdésének az
1. § szerint módosított rendelkezéseit az európai szabadalmak szövegének azokra a fordításaira és e fordítások kijavítására irányuló azokra a kérelmekre kell alkalmazni,
amelyeket e rendelet hatálybalépését követõen nyújtottak be.
(3) A GKM rendelet 24. §-a (1) bekezdésének a 2. § szerint módosított rendelkezését az e rendelet hatálybalépését
követõen benyújtott visszatérítési vagy átvezetési kérelmekre kell alkalmazni.
(4) A GKM rendelet 2. §-a, 9. § (1)–(3) és (5) bekezdése, 18–20. §-ai, valamint 23. §-a hatályát veszti.
(5) Az 1–2. § és a 3. § (4) bekezdése 2009. augusztus
2-án hatályát veszti. Ez a bekezdés 2009. augusztus 3-án
hatályát veszti.
Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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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 környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 89. § (3) bekezdésében és 110. §
(8) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában, valamint az egészségügyi miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva
a következõket rendeljük el:
1. §
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes
rendelet 2. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A június 1. és szeptember 15. közötti idõszakban
megrendezésre kerülõ, egybefüggõen több, de legfeljebb
nyolc napon át tartó kulturális fesztiválok esetében e rendelet alkalmazása során
a) a nappali idõszakon a 6:00 és 23:00 közötti idõszakot, éjjeli idõszakon a 23:00 és 6:00 közötti idõszakot kell
érteni,
b) a zajtól védendõ valamennyi területen a terhelési
határérték nappali idõszakban 65 dB, éjjeli idõszakban
55 dB.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ második napon lép
hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Székely Tamás s. k.,

Szabó Imre s. k.,

egészségügyi miniszter

környezetvédelmi és vízügyi
miniszter
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IX. Határozatok Tára
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rögzített keretszámok figyelembevételével – legfeljebb
55 fõ erejéig;
Felelõs:

A Kormány határozatai

igazságügyi és rendészeti miniszter
pénzügyminiszter
legfõbb ügyész
Határidõ: azonnal”

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

2. E határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E határozat hatálybalépésével egyidejûleg a Korm. határozat
7. pontja hatályát veszti.

az Európai Unió nyugat-balkáni polgári
tevékenységében való magyar részvételrõl szóló
2250/2007. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Bajnai Gordon s. k.,

1. Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvételrõl szóló 2250/2007.
(XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 4. és 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány]
„4. egyetért azzal, hogy az Európai Unió koszovói polgári mûveletéhez történõ magyar hozzájárulás a mûvelettel szerzõdéses jogviszonyba nem lépõ kiküldöttek vonatkozásában maximum ötvenöt fõ, szükség szerint fegyverzeti felszereléssel ellátott rendvédelmi szakemberek
(a Rendõrség, a büntetés-végrehajtási szervezet és a Vámés Pénzügyõrség hivatásos állományú tagjai), valamint az
igazságszolgáltatásban dolgozó szakemberek (bírák,
ügyészek, egyéb jogi szakértõk) részvételével;
5. felhívja az igazságügyi és rendészeti minisztert,
hogy a Rendõrség és a büntetés-végrehajtási szervezet
vonatkozásában, valamint a pénzügyminisztert, hogy a
Vám- és Pénzügyõrség vonatkozásában, valamint javasolja a legfõbb ügyésznek, hogy a misszióban résztvevõ
ügyész(ek) vonatkozásában saját költségvetésében biztosítsa a 4. pontban foglalt magyar hozzájárulás feltételeit
2010. évtõl – a misszió teljes idõtartamára, a 6. pontban

miniszterelnök

A Kormány
1129/2009. (VII. 30.) Korm.
határozata
az Önkormányzati Minisztérium
2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt
elõirányzat-maradványának átcsoportosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 93. §-ának (10) bekezdésében foglaltak
alapján jóváhagyja az Önkormányzati Minisztérium
2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványának átcsoportosítását a melléklet szerinti
részletezésben.
Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1129/2009. (VII. 30.) Korm. határozathoz
Az ÖM 2008. évi elõirányzat-maradványának fejezeten belüli átcsoportosítása
Ezer forintban
Elõ- KiJogJogElõAlJog- ir.- emelt FejeAlJogFejezet- CímcímCímcímir.címcím- cso- elõ- zetcímcímKiemelt elõirányzatok
szám szám
csop.név
csop.csop.szám
szám port- ir.név
név
név
szám
név
név
szám szám
XI.
Önkormányzati Minisztérium
12
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
26
Sporttevékenység támogatása
4
Versenysport támogatása
3
Mûködési költségvetés
4
Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétele
27
Sporlétesítmények fejlesztése és kezelése
11
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
1
Mûködési költségvetés
0
Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átadása

Átcsoportosítás
(+/–)

230 000

–230 000
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A miniszterelnök
54/2009. (VII. 30.) ME
határozata

A Kormány tagjainak
határozatai
A miniszterelnök
52/2009. (VII. 30.) ME
határozata
Regionális Államigazgatási Hivatal
hivatalvezetõjének kinevezésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 75. § (2) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter és az önkormányzati
miniszter együttes javaslatára
dr. Dombóvári Ottó urat
a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási
Hivatal vezetõjének
2009. augusztus 1. nappal
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az Egészségbiztosítási Felügyelet Felügyeleti Tanácsa
tagjának kinevezésérõl
Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló
2006. évi CXVI. törvény 3. § (1)–(2) bekezdése alapján, az
egészségbiztosításért felelõs miniszter javaslatára
dr. Román Zsuzsannát
az Egészségbiztosítási Felügyelet Felügyeleti Tanácsa
tagjává – 2009. augusztus 1-jei hatállyal hatéves idõtartamra –
kinevezem.
A miniszterelnök helyett:
Dr. Molnár Csaba s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

kinevezem.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök
53/2009. (VII. 30.) ME
határozata
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság Ellenõrzõ Bizottsága
tagjának kinevezésérõl
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 12. §
(4) bekezdése alapján, az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter javaslatára
dr. Kovács Jánosné Egedi Évát
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság Ellenõrzõ Bizottsága tagjává – 2009.
augusztus 1-jei hatállyal ötéves idõtartamra –
kinevezem.
A miniszterelnök helyett:

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 adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény
38. §-ának (4) bekezdése alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõ határozatot hozom:
Megállapítom, hogy az Európai Bizottságnak a távhõszolgáltatás kedvezményes áfa-mértékére vonatkozó határozata meghozatalára nyitva álló, az egyes adótörvények
és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló
2009. évi XXXV. törvény 38. § (3) bekezdésének b) pontja
szerinti határidõ 2009. július 29-én lejárt, és ezen idõtartam alatt az Európai Bizottság nem hozott határozatot.

Dr. Molnár Csaba s. k.,

Dr. Oszkó Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

pénzügyminiszter
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